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Arkivsaksnr.: 19/4464-1   Arkiv: 145  

 

Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 - presentasjon av 

rådmannens forslag  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

124/19 Formannskapet 22.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar rådmannens presentasjon til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Rådmannen presenterer sitt forslag til Budsjett 2020 – Handlingsprogram 2020-2023. 

 

Dokumentet deles ut i møtet, sammen med rådmannens forslag til Betalingsreglement for 2020. 

 

Videre legges Handlingsprogrammet og Betalingsreglementet ut på Ringerike kommunes 

hjemmeside sammen med rådmannens presentasjon. 

 

Videre prosess: 

5. november 2019 –  sak i Formannskapet – Formannskapet legger Budsjett 2020 – 

Handlingsprogram 2020-2023 med Betalingsreglement ut på høring. 

6. november 2019 -  Budsjett 2020 – Handlingsprogram 2020-2023 og Betalingsreglement 

sendes ut på høring. 

21. november 2019 -  Høringsfrist 

3. desember 2019  -  Formannskapet behandler Budsjett 2020 – Handlingsprogram 2020-

2023 med Betalingsreglement 

12. desember 2019 -  Kommunestyret vedtar Budsjett 2020 – Handlingsprogram 2020-2023 

med Betalingsreglement 
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 Ringerike kommune, 10.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Arkivsaksnr.: 19/4465-1   Arkiv: 151  

 

Økonomirapport - september 2019 - presentasjon  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

125/19 Formannskapet 22.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar rådmannens presentasjon til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Rådmannen presenterer kort den økonomiske status per september 2019.  

 

Presentasjonen legges sammen med protokollen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Arkivsaksnr.: 19/4382-1   Arkiv: 150  

 

Økonomirapport 2. tertial 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

126/19 Formannskapet 22.10.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Økonomirapport 2. tertial 2019, tas til orientering.  

 

2. Mål i Handlingsprogram 2019-2022 - Statusrapportering tas til orientering.  

 

3. Politiske vedtak til oppfølging - Status pr. 2. tertial 2019 tas til orientering.  

 

4. Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas:  

 

a. Administrativ korreksjon budsjettmidler avlastning barn fra Barn og unge til Helse og 

omsorg 

101000.440011.253  4 000 000 debet 

109000.440011.253     400 000 debet 

109900.440011.253     790 000 debet 

101070.330402.253  5 190 000 kredit  

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

b. Administrativ korreksjon budsjettmidler BPA fra Helse og omsorg til Barn og unge 

101000.330407.254 1 000 000 debet 

109000.330407.254    142 000 debet 

109900.330407.254    190 000 debet 

101000.430400.254 1 000 000 kredit 

109000.430400.254    142 000 kredit 

109900.430400.254    190 000 kredit 

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

c. Administrativ korreksjon budsjettmidler til Utdanning og familie, fra Avsetninger diverse 

116000.200100.190       2.425.000 debet 

116000.711003.190       2.425.000 kredit 

Gjelder sparetiltak på reiseutgifter. 
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d. Det foretas en reversering av budsjettmessig dekning av renter og avdrag fra 

driftsprosjektene 4114 (Dampovner barnehager) og 4115 (Oppgradering Hønefoss 

barnehage) slik: 

150090.911006.870.4114 debet kr 25.000 

150090.300100.870.4114 kredit kr 25.000 

150090.911006.870.4115.debet kr 12.500 

150090.300100.870.4115 kredit kr 12.500 

151000.911006.870.4114 debet kr 200.000 

151000.300100.870.4114 kredit kr 200.000 

151000.911006.870.4115 debet kr 50.000 

151000.300100.870.4115 kredit kr 50.000 

Årsaken til at budsjettene nullstilles er todelt. Investering i Dampovner utgår, og det er 

andre mer hensiktsmessige måter å administrere dette på. 

 

e. Administrativ korreksjon budsjettmidler rundkjøring USN fra Teknisk, kultur og idrett til 

Strategi og utvikling 

127000.110200.332       10 mill debet 

123000.590000.325         10 mill kredit 

Admimistrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

f. Sokna hjemmetjeneste, økt ramme 

101000.420402.254 600 000 debet 

Økt tjenestebehov i løpet av 2019. 

 

g. Luftmålinger Hønefoss 

137000.400004.233 420 000 debet 

Bevilget budsjett til luftmålinger i 2018. Det viste seg at målingene ikke ble ferdige før 

utløpet av mai 2019. Dermed ny bevilgning i 2019.  

 

h. Husleie til Boligstiftelsen 

119000.410002.265 3 000 000 debet 

Vedtatt reduksjon i husleien blir ikke fullt ut gjennomført i inneværende år, og budsjettet må 

tilføres midler. 

 

i. Plasser i institusjon og bofellesskap utenfor kommunen 

137000.450400.254  1 880 000 debet 

Et av sparetiltakene i sektoren er å ta hjem kjøpte plasser i 2019. Dette tar lengre tid enn 

planlagt. Det har ført til at beregnet sparetiltak ikke er effektuert fullt ut, og budsjettet 

korrigeres. 

 

j. NAV 

147091.470002.281 2 000 000 debet 

Merforbruk på økonomisk sosialhjelp, og budsjettet korrigeres. 

 

k. Ullerål bofellesskap 

101000.440009.254 1 100 000 debet 

109000.440009.254    100 000 debet 

109900.440009.254    300 000 debet 

Tiltaket for å få Ullerål bofellesskap i budsjettbalanse har tatt lengre tid enn forventet, og 

enheten tilføres manglende midler. 
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l. Tilskudd Kirkens bymisjon 2019 

147000.400000.243 600 000 debet 

 

m. 137000.310100.201  1 000 000 debet 

Drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager utbetales løpende gjennom året, Prognosene 

viser at kommunens utgifter til dette er budsjettert for lavt. 

 

n. Økt ramme Teknisk, kultur og idrett – drift/vedlikehold av kommunale veier 

124000.500050.332       4 mill debet 

Teknisk Forvaltning melder et merforbruket grunnet økte utgifter til drift og vedlikehold av 

kommunale veier. Det er ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og 

sommer. Brøyting, feiing av gater og veier, lapping og nødvendig grøfterensk. På bakgrunn 

av dette foreslås en styrking av budsjettramme for enheten. 

 

o. Korreksjon av for høy avsetning til lønnsvekst i 2019 til utdanning og familie 

149000.300300.190         2 996 023 kredit 

149000.711003.120         2 996 023 debet 

 

p. Renter og avdrag foreslås med følgende budsjettjusteringer: 

150090.911006.870 debet kr 400.000 

151000.911006.870 kredit kr 3.339.000 

190002.911007.283 kredit kr 1.500.000 

 

q. Rammetilskuddet økes med: 

180000.841000.840         10,561 mill kredit 

Prognosene viser at Ringerike kommune vil få høyere inntektsutjevning enn budsjettert. 

 

5. Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Det foreslås følgende nedtak i årsbudsjett 2019, som medfører redusert bruk av lån og mva. 

kompensasjon på totalt 182 mill. kr: 

023000.656000.375.0105 kredit kr 3 300 000 (Oppgradering og sprinkling Riddergården) 

023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Energi, inneklima, overvåkning) 

023000.657000.222.10001 kredit kr 18 000 000 (Ullerål skole med idrettshall) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 71 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 25 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

067000.640000.265.10007 debet kr 13 500 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

081000.640000.840.10007 debet kr 9 600 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 22 100 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

023000.657000.256.10015 kredit kr 22 600 000 (Ringerike legevakt og ambulansesentral) 

023000.657000.222.10027 kredit kr 4 000 000 (Nes skole ny barneskolefløy) 

023000.657000.332.14016 kredit kr 3 126 375 (Parkering Austjord) 

023000.654000.332.19403 kredit kr 1 435 573 (Sentrumspassasjen) 

023000.651000.353.15008 kredit kr 4 500 000 (Overføringsledninger Åsa-Monserud) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 3 600 000 (Monserud renseanlegg) 

023000.651000.353.15014 kredit kr 9 500 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

023000.651000.350.15037 kredit kr 7 000 000 (Styresystem Nes RA og Monserud RA) 

023000.651000.353.15038 kredit kr 5 800 000 (VA-anlegg Parkgata – Storjordet) 

023000.651100.345.19210 kredit kr 2 000 000 (Digitale vannmålere) 

091000.690000.870.0001 debet kr 152 061 948 (redusert bruk av lån) 
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072910.690001.841.0001 debet kr 30 000 000 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

 

Det forutsettes at budsjettreduksjonene innarbeides i Budsjett 2020 og HP 2020-2023. 

 

b) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10004 Benterud skole til prosjekt 15024 

Boligutbygging Benterud VA-løsninger for inndekning av økt behov slik: 

023000.651000.353.15024 debet kr 1 500 000 

023000.657000.222.10004 kredit kr 1 500 000 

 

c) 1.  

Det overføres kr 381.156 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Valgpaviljonger. Beløpet dekkes ved å redusere driftsbudsjettet på 

ansvar 211001 Valg storting og kommune. 

Budsjettkorrigeres slik: 

120000.211001.100 kredit kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

020000.620000.100.0120 debet kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

 

2. 

Det overføres kr 507.046 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Ipads til kommunestyret. Beløpet dekkes av Formannnskapets 

disposisjonskonto. 

Budsjettkorrigeres slik: 

149000.712000.100 kredit kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

020060.610000.100.0733 debet kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

 

d) Kjøpsavtaler med fire boligeiere på Kilemoen på til sammen kr 13 608 125 lånefinansieres. 
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Innledning / bakgrunn  

Tertialrapporten skal gi status over driften i Ringerike kommuen så langt i år. Den inneholder 

økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, årsverk, statusrapport på mål 

vedtatt i Handlingsprogrammet for 2019 – 2022 samt status på aktuelle politiske vedtak til 

opppfølging.  

 

Beskrivelse av saken  

 
Beløp i 1000 Budsjett 

hiå 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Budsjett 

2019 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Frie disponible inntekter -1 135 647 -1 105 241 -30 406 -1 704 150 -1 721 880 17 730 
Sentrale utgifter 0 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/-utgifter 83 008 62 360 20 648 124 562 116 704 7 858 
Avsetninger og bruk av avsetninger 23 633 0 23 633 32 664 32 664 0 
Overført til investering 0 0 0 0 888 -888 
Til disposisjon -1 029 005 -1 042 881 13 876 -1 546 924 -1 571 624 24 700 

Folkevalgte og revisjon 6 938 5 883 1 055 10 788 10 788 0 

Administrasjon og fellestjenester 73 139 76 499 -3 360 108 285 108 285 0 

Strategi og utvikling 19 437 20 032 -595 30 611 30 611 0 

Utdanning og familie 418 145 410 813 7 332 639 800 645 800 -6 000 

Helse og omsorg 438 254 423 858 14 396 633 922 649 531 -15 608 

Teknisk, kultur og idrett 108 959 107 056 1 904 168 759 173 959 -5 200 

Selvkost -40 159 -38 360 -1 799 -59 637 -55 025 -4 612 

Avsetninger, overføringer 8 985 -87 211 96 196 14 395 22 194 -7 799 

Finans 0 65 -65 0 0 0 

Sum disponering 1 033 699 918 636 115 063 1 546 924 1 586 143 -39 219 

              
Merforbruk -/mindreforbruk + 4 694 -124 245 128 939 0 14 519 -14 519 

 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som viser et merforbruk i 

forhold til budsjett, på 14,5 millioner kroner.  

 

Dersom denne prognosen holder seg ut året, vil det budsjettert «overskuddet» på 32,7 millioner 

kroner bli redusert til 18,5 millioner kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte 

inntekter er dette 0,8 %.  

 

Tjenesteområdene Folkevalgte og revisjon, Administrasjon og Strategi og utvikling forventer å 

holde driften innenfor tildelte budsjettrammer. 

 

Utdanning og familie –  

 

Barnehage 

Det meldes et avvik på 1 millioner kroner. Avviket skyldes høyere utbetalinger av driftstilskudd til 

de private barnehagene. 

  

Spesielle tiltak 

Det meldes et avvik på 5 millioner kroner for å dekke spesialpedagogisk hjelp i barnehage. 

Utfordringen er vist i KS-sak 108/19. Videre er det også varslet om flere utredninger hos PPT som 

skal gjennomføres i løpet av høsten. 

 

Det arbeides med tjenestedesign, tidlig innsats-team, fokus på brukermedvirkning og brukerens 

ressurser. Tjenesten integreres i Familiens hus, og med styrket ledelse som prioriterer systemrettet 
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arbeid og hjelp til organisasjons- og kompetanseutvikling. Alt arbeid som prioriteres skal være en 

del av grunnlaget i vurderingene av hver enkelt sak og enhetens prioriteringer. 

Grunnskole 

Det meldes ingen endringer i prognosen for grunnskole. Det er et mindreforbruk på 

introduksjonlønn til flyktninger, samtidig er det et merforbruk på grunnskole blant annet knyttet til 

ny lovgivning til leirskole som gir en ekstra kostnad høsten 2019. 

 

Helse og omsorg –  

Det er en forverring av prognosen fra forrige rapportering. Grunnen til økt merforbruk er at 

planlagte tiltak er mer utfordrende å gjennomføre enn først antatt. Målet var å ta tilbake 3 kjøpte 

plasser utenfor egen tjenesteproduksjon. Det har bare vært mulig å gjennomføre en tilbakeføring.  

 

Tilrettelagte tjenester Sentrum og Nord, melder et nytt merforbruk. Dette er omsorgsboliger med 

døgnbemanning og omfatter Ullerål, Krokenveien og Fossetorget. Enheten har høyt sykefravær, og 

er med i satsningen Sterkere tilbake. 

 

Integrerte tjenester vil ende med et totalt merforbruk. Muligheter for å iverksette tiltak er begrenset, 

fordi det ikke er mulig å holde sykehjemsplasser ledig. Tilskudd til hjemmeboende med demens gir 

et bedre resultat. Hjemmetjenesten Hønefoss klarer ennå ikke å ta ut effekt av ny 

arbeidstidsordning. Enheten har vedvarende høyt sykefravær og må leie inn ved alt fravær. De er 

med i satsningen Sterkere tilbake. Det er igangsatt tiltak for å imøtekomme en bedre inngang på 

drift i 2020. 

 

Teknisk, kultur og idrett -  

Prognose merforbruk ordinær drift er 5,2 millioner kroner. Dette er en forbedring på 1,1 millioner 

kroner fra sist prognose. 

 

Merforbruket skyldes økte utgifter til drift og vedlikehold av kommunale veier. Det er 

ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og sommer. Brøyting, feiing av gater 

og veier, lapping og nødvendig grøfterensk. 

 

Avsetninger og overføringer 

Sektoren for avsetninger og overføringer omfatter blant annet avsetning til inneværende års 

lønnsoppgjør, pensjonskostnader og inntekter fra flyktningetilskudd og konsesjonskraftinntekter. 

 

Prognosen viser en forverring, som skyldes at årets lønnsoppgjør ble 2,6 millioner kroner dyrere enn 

avsetningen, inntekter fra flyktningetilskuddet er redusert med 10 millioner kroner på grunn av en 

mye lavere anmodning enn budsjettert og at de som vi har bosatt kommer senere enn planlagt. 

 

Pensjonskostnadene for 2019 er som budsjettert. 

 

Konsesjonskraftinntektene er økt med kroner 700.000 med bakgrunn i høyere strømpris enn antatt. 

 

Skatteinntekter og rammetilskudd -  

Skatteinngangen for Ringerike kommune har vært god gjennom hele 2019, men vi ser en avtagende 

vekst de siste månedene. I forbindelse med framleggingen av Statsbudsjettet, er det foretatt 

beregninger av skatteinngangen, og vi ser at budsjettert beløp er 3,25 millioner for høyt i forhold til 

disse beregningene. 

 

Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd og inntektsutjevning. Gjennom året ser vi at vi har 

fått høyere inntektsutjevning enn budsjettert, da landets skatteinngang er bedre enn Ringerikes. 
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Vi ser også at innbyggertilskuddet er høyere enn budsjettert, slik at vi har økt prognosen for 

rammetilskudd med totalt 23,9 millioner kroner. 

Total effekt er inntektsøkning på skatt og rammetilskudd med 20 millioner kroner. 

 

Eiendomsskatt er budsjettert før vi kjente konsekvensene av at verk og bruk går ut som 

skattegrunnlag. 

Inntektsbortfallet fra verk og bruk, samt lavere skatt fra kraftanlegg utgjør 3 millioner kroner i 2019, 

og prognosen er redusert med dette. 

Ringerike kommune vil ikke få kompensert bortfallet av disse inntektene. 

 

 

Sykefravær  

 
  Korttid   Langtid   Total   
Tjenesteområde 1.kv 2.kv Korttid 

% 
1.kv 2.kv Langtid 

% 
1.kv 2.kv Samlet 

fravær 
% 

Folkevalgte og revisjon 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Administrasjon og fellestjenester 1,83 % 0,24 % 1,06 % 4,50 % 5,52 % 4,99 % 6,32 % 5,77 % 6,05 % 
Avsetninger, overføringer 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Strategi og utvikling 0,98 % 0,03 % 0,52 % 2,97 % 4,13 % 3,53 % 3,95 % 4,16 % 4,05 % 
Utdanning og familie 0,76 % 0,31 % 0,55 % 9,04 % 7,04 % 8,08 % 9,79 % 7,35 % 8,62 % 
Teknisk, kultur og idrett 0,35 % 0,21 % 0,28 % 9,83 % 6,92 % 8,42 % 10,18 % 7,13 % 8,70 % 
Helse og omsorg 0,36 % 0,25 % 0,31 % 12,73 % 12,32 % 12,53 % 13,10 % 12,57 % 12,83 % 
Selvkost 0,16 % 0,17 % 0,16 % 5,38 % 4,77 % 5,09 % 5,54 % 4,94 % 5,25 % 
Skatt og rammetilskudd 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Finans 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Sum tjenesteområder 0,61 % 0,26 % 0,44 % 10,11 % 9,03 % 9,58 % 10,72 % 9,30 % 10,03 % 

 

Sykefraværet i 2. kvartal 2019 (9,3 %) har totalt sett økt sammenliknet med 2. kvartal 2018 (8,4 %). 

Sykefraværet er redusert i administrasjon og fellestjenester, barnehage og spesielle barn og unge. 

Øvrige sektorer har en økning, og helse og omsorg øker mest, fra 11,1 % til 12,6 %.  

 

Det er bekymringsfullt at sykefraværet er høyt og økende. Det er derfor igangsatt et omfattende 

arbeid hvor det skal være tiltak rettet mot enkeltindivider for å få ansatte raskere tilbake til arbeid. 6 

enheter, som alle har et vedvarende høyt sykefravær, er plukket ut til å være med i tiltaket. 

Kommunen samarbeider med bedriftshelsetjenesten, Stamina. Tiltaket vil evalueres etter 6 

måneder. Viser arbeidet gode resultater gjennom redusert sykefravær, vil tiltaket tilbys andre 

enheter i kommunen. 

 

Det er også igangsatt krav om rapportering på alle nivå for å bedre følge opp sykefraværet på den 

enkelte enhet. 

 

 

Årsverk og ansatte  

 

Rammeområder Årsverk Ansatte 

  2018 2019 2018 2019 

Folkevalgte og revisjon 2 1,5 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter 101 103 112 110 

herav lærlinger  8,5 7 17 14 

Strategi og utvikling 34 39 36 42 
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Utdanning og familie  726 730 860 848 

Helse og omsorg 704 735 977 992 

Teknisk, Kultur og idrett 174 178 197 199 

Selvkost 48 48 50 50 

sum 1789 1834,5 2234 2243 

 

Antall ansatte pr 01.08.2019 er på 2 243, det er 9 flere enn i august 2018. 

Nedgangen i antall ansatte innenfor spesielle tiltak barn og unge skyldes i hovedsak et nedtak av 

enheten enslige mindreårige flyktninger og et hjemmetiltak. Sektoren har også flere ansatte som er 

tilsatt i prosjektmidler på tilskuddsmidler, nye tilskudd og bortfall av tilskudd påvirker antall ansatte. 

I barnehagene er det i 2018 og 2019 vedtatt en bemanning- og pedagognorm, dette gir en økning i 

antall ansatte. Pedagognormen har full virkning fra 01.08.19. 

Innen grunnskole er antall ansatte tilnærmet lik fra august 2018 til august 2019, vi ser likevel en 

økning i antall årsverk. Dette tilsier at flere ansatte har fått økte stillinger. 

Det er en økning i antall ansatte innenfor helse og omsorg, dette skyldes blant annet at det er 

overtatt tjenester fra spesielle tiltak barn og unge. I tillegg er bemanningen innen hjemmetjenesten 

styrket. Det er solgt plass i omsorgsbolig noe som innebærer behov for oppbemanning. 

 

 

Rådmannens vurdering 

2019 har så langt vært krevende for spesielt Helse og Omsorg og for Teknisk, Kultur og Idrett i 

forhold til å holde tildelt budsjettramme.  

God skatteinngang for både Ringerike og spesielt for landet for øvrig gjør at vi kan kompensere 

disse to sektorene uten at balansen i økonomien endres ytterligere fra 1. tertial. 

 

 

 

 

Vedlegg  

Økonomirapport 2. tertial 2019 

Statusrapport – Mål i Handlingsprogram 2019-2022  

 

 

 

Ringerike kommune, 10.10.2019 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen  

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 19/4410-1   Arkiv: 210  

 

Finansrapport 2. tertial 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

127/19 Formannskapet 22.10.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Finansrapport 2. tertial 2019 tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Nytt finansreglement ble vedtatt 

av kommunestyret 5. september 2019. En av de viktigste endringene er ny strategi for aktiva-

allokering.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ved utgangen av 2. tertial 2019 er kommunens netto lånegjeld i underkant av 100 prosent av 

brutto driftsinntekter. I arbeidet med å gjennomføre vedtatt investeringsprogram, vil 

lånegjelden øke ytterligere. Økt lånegjeld påvirker kommunens driftsbudsjett og handlingsrom 

direkte gjennom økte rente- og avdragskostnader. 

 

Netto finansutgifter per 2. tertial 2019 er som budsjettert høyere enn på samme tid i fjor. 

Renteutgiftene er 13,2 millioner kroner høyere sammenlignet med fjoråret, og avdragsutgiftene 

er økt med 9,7 millioner kroner. Prognosen for renteutgifter per 2. tertial økes med 0,4 

millioner kroner i forhold til budsjett. 

  

Finansinntektene er 9 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Det skyldes økt utbytte 

fra Ringerikskraft, bokførte gevinster finansielle instrumenter og høyere renteinntekter på 

konsernkonto. 

 

Den økte lånegjelden er årsaken til reduksjonen i samlet nettoverdi fra 2. tertial i fjor til samme 

periode i år. Samlet negativ nettoverdi blir høyere i takt med gjeldsøkningen. 

 

Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på 

driftsregnskapet på 14,7 millioner kroner i løpet av et år. Tapsrisikoen er redusert med 3,5 
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millioner kroner i løpet av 2. tertial. Det skyldes et vesentlig høyere beløp på konsernkontoen, 

kombinert med høyere fastrenteandel. 

 

 

Likviditet 

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 2. tertial 2019. Saldo på 

konsernkonto er 591,5 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial 2019. 

  

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 333 millioner kroner, 150 millioner kroner lavere 

enn saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer utgjør 

mye av årsaken til at prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i løpet av året. En annen 

årsak er at prognosen for pensjonspremien er mer enn 20 millioner kroner høyere enn 

pensjonskostnaden. 

 

 

Fossefondet 

Ved utgangen av august 2019 var Fossefondets markedsverdi kr 151 524 683. Hittil i år er 

avkastningen kr 12 250 120, som tilsvarer 8,80 %. For sammenligning er avkastningen på 

referanseporteføljen 6,96 %. 

 

Pr 31.08.2019 består porteføljen av: 

• 19,4 % pengemarkedsfond 

• 38,7 % obligasjonsfond 

• 41,8 % aksjefond (hvor 33,2 % i internasjonale aksjer og 8,6 % i norske aksjer) 

 

Avkastningen har hittil i år vært vesentlig høyere enn tilsvarende periode i 2018. Fondet har 

vist en økning i alle perioder så langt i år.  

 

Den gode stemningen og den positive kursutviklingen i verdens aksjemarkeder fortsatte i 

august. Avkastningen i verdensindeksen for aksjer har vært sterk hittil i år, etter fallet i 2018. 

 

Når det gjelder vår portefølje, har internasjonale aksjer hittil i år hatt en avkastning på 22,73 %. 

Selv om det er noe tilbakegang i norske aksjer denne perioden, -1,15 %, er trenden totalt sett i 

år positiv med 6,70 %. 

 

Avkastningsmålet for Fossefondet er i år budsjettert til 7 millioner kroner. Det er beholdt, til 

tross for at fondet så langt i år har vist en vesentlig høyere avkastning. Årsaken til dette er en 

urealisert avkastning, og vårt finansreglement kun åpner for årlig fastsetting av slik avkastning.  

 

For mer detaljer vedlegges månedsrapporten fra vår rådgiver, Industrifinans. 

 

 

 

Gjeldsforvaltningen 

I finansrapporten per 1. tertial viste vi hvordan lån til gebyrfinansierte investeringer 

fremkommer. Det er gjort en del forutsetninger for alle låneopptak før 2015. Med tanke på at 

vi er inne i en ny kommunestyreperiode, har vi valgt å gjengi forutsetningene i finansrapporten 

per 2. tertial. 
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Årets låneramme til investeringer er på 582,64 millioner kroner, herav 93,1 millioner kroner til 

gebyrfinansierte investeringer. Investeringsprognosene i 2. tertial viser samlet sett at 

lånebehovet er innenfor den vedtatte rammen. I tillegg til årets låneopptak, skal investeringene 

finansieres med ubrukte lånemidler. 

 

Det ble foretatt et låneopptak til ikke-gebyrfinansierte investeringer i 2. tertial.  

Låneopptaket var på 360 millioner kroner og ble inngått som et fastrentelån i KLP 

Kommunekreditt med 10 års bindingstid til 2,299 prosent rente.  

 

Startlån fra Husbanken på 100 millioner kroner ble overført til kommunen i 2. tertial. Ved 

utgangen av 2. tertial er 65,2 millioner kroner videreformidlet. I 2. tertial betalte kommunen 

ekstraordinære avdrag på startlån på til sammen 19,9 millioner kroner. 

 

I opprinnelig budsjett for 2019 er det lagt til grunn 109,5 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Foreløpig beregnet minimumsavdrag er 104,3 millioner kroner. Det er en 

målsetting å betale høyere avdrag enn minimumsnivået. Det foreslås likevel en nedjustering av 

avdragsbudsjettet til 106,2 millioner kroner i 2. tertial.  

  

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer var ved utgangen av 1. tertial 

18,6 år. Ved utgangen av 2. tertial er gjenstående løpetid økt til 20,34 år. Dette skyldes 

låneopptak i juni med løpetid på 30 år. 

 

Ved inngangen til 2. tertial 2019 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 

57,3 prosent og er ved utgangen av 2. tertial 66,5 prosent. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har i 2019 god likviditet, og vi vil ikke ha behov for å benytte 

kassakreditten. 

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter var ved utgangen av 2018 80,2 %. Nøkkeltallet er 

100 % ved 2. tertial, og vil øke ytterligere noe til utgangen av 2019. 
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Vedlegg 

Finansrapport 2. tertial 2019 

Fossefondet – porteføljerapport fra Industrifinans 31.08.2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Helene Christoffersen 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 18/369-21   Arkiv: PLN 443  

 

443 Reguleringsplan Kleggerud 2.gangsbehandling Ringerike og 

Jevnaker kommune 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

128/19 Formannskapet 22.10.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Trafikksikkerhetstiltak på FV 241 Kleggerud, Reguleringsplan 0605_443 Kleggerud 

alternativ B vedtas 

2. Bestemmelsene og kart for alternativ B kan tilpasses Ringerikes maler.  

 

  

Innledning / bakgrunn 

I reguleringsbestemmelsen for detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (vedtatt 

mars 2015) står det i pkt. 6.5.1 at for «hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen 

reguleringsprosess for å avklare trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer». 

Hensynssone H410_2 utgjør én del av planområdet for Trafikksikkerhetstiltak ved fv.241 ved 

Kleggerud, på fylkesdelet Oppland / Buskerud. Planforslaget omtales i planbeskrivelsen som 

sammen med plankart og bestemmelser utgjør dokumentene i reguleringsplanen. I tillegg vil 

det ved behov bli utarbeidet enkelte illustrasjoner, samt at det utarbeides tekniske detaljplan. 

Planen omfatter tiltak i både Jevnaker og Ringerike kommuner og vil bli finansiert og bygget 

som en del av prosjektet E16 Eggemoen - Olum. 

 

De viktigste tiltakene i denne planen er oppsummert nedenfor: 

 

• Utbedringa av krysset Hadelandsveien  (fv. 241) og Gamleveien med tilhørende 

avkjørselssanering for å bedre siktforhold, herunder ny fellesadkomst il bl.a. Øvre 

Kleggerud. 

• Etablering av busslommer langs Hadelandsveien. 

• Justering av veglinje for fv. 241 for å oppn å tilfredsstillende sikt fra busslommer. 

• Trafikksikker fotgjengerkryssing av Hadelandsveieni tilknytning til busslommene 

 

Finansiering av gang og sykkelvei fra busslomme til vegen ned til Kistefoss finansieres ikke 

som en del av prosjektet til Statens vegvesen. Rådmann ser på ulike løsninger for 

finansiering etter vedtak av planen. 

 

Planforslag lå ute til førstegangs høring i perioden 06.09 – 18.10.18, og andregangs 
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høring og offentlig ettersyn i perioden 11.03 – 23.04.19. Som en følge av de uttalelsene som 

forelå etter høringene og offentlig ettersyn er planforslaget i mindre grad omarbeidet. Det er 

etter andre gangs høring utarbeidet av Statens vegvesen to ulike reguleringsplankart for 

detaljreguleringen, hvorav alternativ B innebefatter en gang - /sykkel veg fra opprinnelig 

plangrense i sør - vest ført bort til Kistefossvegen, denne er foreslått vedtatt. Bakgrunn og 

forklaring vedørende endringene framgår av plandokumentene og merknadsbehandlingen med 

vurdering av høringsuttalelsene. 

 

Justeringene som er foretatt imøtekommer i stor grad de uttalelsene som foreligger etter 

høringene, det vises til merknadsskjemaet for uttalelsene som kom inn og behandlingen av 

disse. Planen sikrer i tillegg at det etterleves krav i reguleringsbestemmelsene for «hensynssone 

H410_2 » (vedtatt detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (mars 2015) pkt. 6.5.1), 

hvor det p r e s i s e r e s at det skal gjennomføres en egen reguleringsprosess for å avklare 

trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer langs fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet 

Oppland/ Buskerud . 

 

Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med det større prosjektet E16 

Eggemoen-Olum. 

Planforslaget som foreligger til behandling følger som vedlegg og består i hovedsak av: 

 

 Plankart, 2 alternativer, datert 28.05.2019 og 14.06.2019 

 Reguleringsbestemmelser, datert 28.06.2019 

 Planbeskrivelse med vedlegg, datert 28.06.2019 

 

Planforslaget inneholder også følgende hensynssoner og bestemmelsesområder som skal sikre 

at følgende forhold ivaretas: 

 

 Frisiktsoner (H140_)  

 Høyspenningsanlegg (H370_) 
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Figur: Plankart 

 

Beskrivelse av saken 

Nåværende kryss mellom Hadelandsveien og Gamleveien har i dag en uheldig utforming med 

dårlige siktforhold. Krysset foreslås endret slik at veiene møtes tilnærmet vinkelrett på 

hverandre og iht kravene i vegnormalen. I tillegg foreslås flere avkjørsler samlet, slik at det blir 

færre direkte utkjørsler ut i Hadelandsveien. Nordre del av Gamleveien ender blindt på østsiden 

av eiendommene 148/1/82 og 148/1/87 og får funksjon 

som privat felles kjøreveg. Det etableres nye busslommer på begge sider av fv.241 i 

kryssområdet med Gamleveien.Veglinjen for Hadelandsveien rettes ut for å oppnå 

vegnormalens siktkrav ved utkjøring fra sørgående busslomme (retning Hønefoss). Det legges 

opp til trafikksikker kryssing av fv.241 med fartsgrense 40 km/t. Kryssingen er 

felles for busspassasjerer og brukere av gang- og sykkelvegløsningen som fortsetter videre 

sørover på Gamleveien. Det er etter andregangshøring regulert inn gang/- sykkelveg i 

reguleringsplanen (alternativet merket med B i reg.plan) for å oppnå en sammenhengende gang 

og sykkel forbindelse fra Jevnaker sentrum, via gjeldende planområdet, videre til 

Kistefossveien. Hensikten med dette er å etablere en sammenhengende gang-

/sykkelvegforbindelse som en rundløype Jevnaker – Kistefoss – Kleggerud - Jevnaker. En slik 

gang- / sykkelveg er ikke en del av planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen- Olum. 

Bygging og finansiering av denne G/S vegen inngår derfor ikke i Statens vegvesens sitt 

prosjekt E16 Eggemoen - Olum. SVV vil heller ikke forplikte seg til å bygge denne GS-vegen i 

senere tid, men regulerer området i samarbeid med Ringerike Kommune som en del av SVVs 

detaljreguleringsplan 0 605_443_Kleggerud. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I 2010 ble det igangsatt et planarbeid med sikte på å fastlegge trasé for ny E16 forbi Jevnaker 

sentrum. Det ble vedtatt to kommunedelplaner for ny E16 på strekningen Eggemoen – Olum. 

Kommunedelplan for strekningen fra Kleggerud til Olum ligger i sin helhet i Jevnaker 

kommune og ble vedtatt i mars 2011. Strekningen fra Eggemoen til Kleggerud ble vedtatt i 

januar og februar 2013 i henholdsvis Jevnaker og Ringerike kommuner. Gjennom det 

påfølgende arbeidet med reguleringsplaneen ble det gjort noen mindre endringer i forhold til 

Kommunedelplanene, bl.a. ble linja forbi Søreng/Gullen trukket sørover for å redusere beslaget 

av dyrka marka. Reguleringsplanfor ny E16 Eggemoen - Olum ble vedtatt 05.03.2015 i 

Jevnaker kommune og 26.03.2015 i Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak i Kommunestyret i Jevnaker kommune - 05.09.2019 : 

Representanten Hans Gustav Borch ble erklært inhabil. 

1. Plan 78 Trafikksikkerhetstiltak FV. 241 Kleggerud vedtas 

2. Jevnaker kommunestyre stiller seg bak alternativ B i Ringerike som en ønsket løsning på 

den helhetlige planen på tvers av kommunegrensen. 

 

Sak ifb FRE 16 behandling i Kommunestyret i Ringerike 31.05.2018: 

PKT 8. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike 

kommune:  

Utdrag fra saken som omhandler dette: fv 241 mot Jevnaker. Det er regulert inn gang og 

sykkelvei fra Jevnaker og frem til Fylkesgrensa i Åsbygda, for tilgang til blant annet Kistefos-

museet. Dette er et viktig nettverk av sykkelveier for å skape et helhetlig sykkelveinett i en 

krevende periode med mye anleggsarbeid. Kommunen vil benytte sine ansvarsområder til å 
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planlegge for helhetlig løsninger, som ikke faller inn under planlegging av de store 

samferdselsprosjektene. 

 

 
Figur: Trasé for vedtatt reguleringsplan E16 Eggemoen - Olum i vist med grønn strek. 

Kryssområdte ved Kleggerud i Åsbygda vist med blå ring.
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Økonomiske forhold 

Statens vegvesen opplyser at gang- / sykkelveg (o_ SGS)1 tiltakene vist i plankart R001-B og 

R003-B med tilhørende bestemmelser ikke en del av prosjektbestillingen- E16 Eggemoen 

Olum. Kostnadene forbundet med gang- / sykkelvegen inngår ikke som en del av prosjektet, 

dette gjelder både finansiering og fremdrift. Resterende tiltak for detaljreguleringen er tenkt 

gjennomført som en del av E16 E ggemoen-Olum. Tiltakene er tenkt gjennomført sammen med 

de planlagte tiltakene på fv. 241. Arbeidene vil starte etter at ny E16 er åpnet for trafikk.  

 

Endringer etter 2. gangs høring og offentlig ettersyn 

Under følger de viktigste endringene i planmaterialet som følge av høringsinnspill: 

 

Endringer i plan 

§ 1.3 Byggegrense  

Høringsmyndighet for tiltak som berører fylkesvegnettet er endret 

fra Statens vegvesen til den aktuelle fylkeskommunen, Viken fra 

01.01.2020. 

 

§ 1.6 Støy 

 Bestemmelsen fastslår nå at aktuelle tiltak for å sikre boliger mot det 

nye støybildet skal være gjennomført før vegen åpnes for trafikk. 

 

§ 3.1.1 Fellesbestemmelser, samferdselsanlegg 

Statens vegvesens normaler for veg gjelder ikke lenger for 

landbruksveier, her skal Landbruksdirektoratets vegnormaler gjelde. 

 

§ 4.4 GS-veg  

Ny bestemmelse som omhandler forlengelsen av gang- og 

sykkelvegen fra bussholdeplassen ved det omlagte krysset til 

Kistefossveien. 

Det spesifiseres her at denne forlengelsen ikke er en del av 

planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen-Olum og at 

finansiering og etablering av denne ikke inngår i vegvesenets 

prosjekt. Videre heter det: 

«SVV er heller ikke pliktig å bygge denne GS- vegen i senere tid, men 

regulerer området i samarbeid med Ringerike Kommune» 

Hele denne strekningen ligger i Ringerike kommune. 

 

§ 7.2 Rigg- ogmarksikringsplan 

Per §7.2 skal det ikke lenger utarbeides en egen ytre miljøplan for 

denne planen. I stedet skal ytre miljøplan for E16 Eggemoen-Olum 

også gjøres gjeldende for denne planen (Plan 78 

Trafikksikkerhetstiltak FV.241) 

Plankart 

Enkelte eiendommer i Ringerike kommune har nå arealbruk LNF 

istedenfor bolig. 
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Plankart  

Det foreligger nå 2 alternativer for planens arealer langs FV. 241 i 

Ringerike kommune, kart av begge alternativene ligger vedlagt. 

Alternativ-A: stopper i bussholdeplass ca. 100m inn i Ringerike 

kommune. Det vil være sammenhengende gang- og sykkelveg fra 

Jevnaker sentrum frem til dette punktet. 

Alternativ-B: Innebærer en forlengelse av alternativ-A hvor gang- og 

sykkelvegen forlenges fra bussholdeplassen og bort til 

Kistefossveien. Planforslaget alternativ-B ble utarbeidet av vegvesenet etter innspill 

fra Jevnaker- og Ringerike kommune samt Kistefos museet. 

Plankart Som følge av de endringer som ble gjort i plankartet (endringene 

listet ovenfor, samt andre mindre endringer) ble det også gjort en 

endring av midlertidige anleggsområder. 

 

Andre 

Det ble mottatt et innspill angående plassering av viltgjerde. Her 

mente grunneier at viltgjerde burde slutte ved hans eiendom da det 

her er vegetasjon på begge sider av veien og derfor et naturlig 

krysningspunkt for vilt. 

Det er ikke gjort endringer i planmaterialet som følge av dette, men 

det skal tas med i videre vurderinger/detaljeringer. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler at trafikksikkerhetstiltak på FV 241 Kleggerud, Reguleringsplan 0605_443 

Kleggerud alternativ B vedtas. Dette er en plan som utføres for hovedsakelig lage trafikksikre 

adkomster, utbedre krysset og busslommer. Det anbefales alternativ B fordi dette planforslaget 

lager en trafikksikker G/S - forbindelse fra Jevnaker helt frem til Kistefossveien i Åsbygda. 

Rådmann ser på ulike løsninger ift finansiering av denne gang og sykkelstrekningen.  
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Vedlegg 

 

 Oversendelsesnotat for sluttbehandling, datert 28.06.2019 

 Merknadsbehandling for oppstartvarsel, datert 24.05.2018 

 Merknadsbehandling 1.gangs høring, datert 08.03.2019 

 Merknadsbehandling 2.gangs høring, datert 28.06.2019 

 Tegning til merknad 6, datert 27.05.2019 

 Reguleringsbestemmelser, datert 28.06.2019 

 Plankart Ringerike del, alternativ A, datert 28.05.2019 

 Plankart Ringerike del, alternativ B, datert 28.05.2019 

 Plankart Jevnaker del, datert 28.06.2019 

 Fullstendig plankart, alternativ A, datert 28.05.2019 

 Fullstendig plankart, alternativ B, datert 14.06.2019 

 Planbeskrivelse, datert 28.06.2019 

 Protokoll og sakframlegg fra kommunestyret, innspill til FRE 16, Behandling i 

Kommunestyret 31.05.2018:   (15/1534-173 og 15/1534-176)  Sak: 61/18 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

Fagansvarlig samferdsel: Ole Einar Gulbrandsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Arkivsaksnr.: 19/4249-2   Arkiv: U62 &18  

 

Søknad om godkjenning av beliggenhet for AS Vinmonopolet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

129/19 Formannskapet 22.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

• AS Vinmonopolet gis tillatelse å endre beliggenhet for vinmonopolets butikk til Kuben 

Senter i Kong Rings Gate 1, 3510 Hønefoss. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

AS Vinmonopolet har inngått kontrakt med Scala Kuben AS vedrørende leie av lokaler på 

Kuben Senter i Kong Rings gate, 3510 Hønefoss. Vinmonopolet skriver i søknaden at lokalet 

fremstår som godt alternativet i forhold til publikumsadkomst, parkeringsforhold og annen 

handel. I tillegg til at de tilfredsstiller deres strenge tekniske spesifikasjon, som bidrar til å gi 

optimale driftsforhold for de ansatte. Videre skriver de at vareleveringen vil bli svært god, og 

leievilkårene er tilfredsstillende. 

 

AS Vinmonopolet søker om å få godkjennelse av beliggenhet for vinmonopolets butikk på 

Kuben Senter i Hønefoss, jf. alkohollovens § 3-3 annet punkt. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Søknaden strider ikke imot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

 

Juridiske forhold  

Det følger av alkohollovens § 3-3 at kommunen skal godkjenne antall utsalgssteder AS 

Vinmonopolet kan ha i kommunen, og godkjenne deres beliggenhet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

AS vinmonopolet fikk fornyet sin salgsbevilling 10. mai 2016, med varighet frem til 30. 

september 2020. AS Vinmonopolet har i dag sin utsalgsbutikk i Sentrumskvartalet.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

Søknad om ny beliggenhet, mottatt 24.09.2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 
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Arkivsaksnr.: 19/4421-2   Arkiv: 000 &13  

 

Høring - Ny forvaltningslov - KS høringsuttalelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

130/19 Formannskapet 22.10.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune støtter KS i deres høringsuttalelse til ny forvaltningslov. 

 

  

 

Innledning  

 

Forvaltningslovutvalget ble oppnevnt 23. oktober 2015 for å foreta en samlet gjennomgang av 

gjeldende forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett. Utvalget ble bedt om å 

utarbeide en forståelig og praktikabel lov som skal ivareta rettsikkerheten og tilliten til 

forvaltningen, og samtidig legge til rette for en god og effektiv saksbehandling.  

 

Det ble i mandatet også lagt vekt på at en ny lov bør legge til rette for digitalisering av 

saksbehandlingen, og ta hensyn til at loven skal anvendes på en rekke ulike områder og 

tilpasses forskjellige former for organisering av offentlig virksomhet. Utvalgets lovutkast 

fremgår av utredningen side 17 – 46. Et sammendrag og oversikt over forslagene fremgår av 

utredningen side 46 – 54, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-5/id2632006/ 

  
Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 2. 

desember 2019. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Nedenfor er inntatt et generelt sammendrag fra NOUen om utvalgets forslag, NOUen pkt. 

2.1.2 side 46 og 47. 

 

Generelt om utvalgets forslag 

 

Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). 

Lovforslaget vil avløse den gjeldende forvaltningsloven fra 1967. Både mandatet for utvalget 
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og de erfaringer utvalget har innhentet, gir inntrykk av at gjeldende lov etter alminnelig 

oppfatning er velfungerende. Samtidig er det behov for endringer på flere punkter. 

 

Lovforslaget har med regler om forskrifter, inhabilitet, veiledningsplikt, taushetsplikt, 

saksforberedelse, form og begrunnelse for vedtak, klage, omgjøring uten klage og andre 

spørsmål som er regulert i den gjeldende loven. Hovedtrekkene i forvaltningsloven blir 

videreført. Det er lagt vekt på å gi bestemmelser som videreføres, en klar utforming i moderne 

språkdrakt, slik at det blir enklere å bruke dem. Det vil fortsatt være slik at lovens regler kan 

bli supplert med særregler i lovgivningen på det enkelte forvaltningsområdet. 

 

Utvalget foreslår en klarere avgrensning av lovens virkeområde. Loven skal gjelde for 

offentlig forvaltning i staten, fylkeskommunene og kommunene. Den skal gjelde for andre når 

de utøver offentlig myndighet, enten det er private eller offentlige virksomheter som er 

organisert utenfor stat og kommune. For offentlig eide selskaper (statsforetak, 

særlovselskaper, offentlig eide aksjeselskaper, interkommunale selskaper eller stiftelser med 

offentlig tilknytning) må det bestemmes i den særlov som regulerer foretakstypen, eller for det 

enkelte foretak, om forvaltningsloven skal gjelde for annen virksomhet enn offentlig 

myndighetsutøving. 

 

Det er lagt vekt på at loven skal fungere like godt i kommunene som i staten. Utvalget har 

lagt kommuneloven av 2018 til grunn i sitt arbeid. 

 

Lovforslaget har nærmere saksbehandlingsregler for enkeltvedtak, i likhet med gjeldende lov. 

Utvalget anser det ikke hensiktsmessig å innføre flere sett saksbehandlingsregler for ulike 

typer avgjørelser. De nærmere saksbehandlingsreglene skal gjelde for offentlig 

myndighetsutøving i enkelttilfeller. Utvalget foreslår å klargjøre i loven hvilke avgjørelser 

som skal regnes som enkeltvedtak. Utvalget foreslår nærmere saksbehandlingsregler for 

enkeltvedtak som er fleksible nok til å sikre en hensiktsmessig og effektiv behandling av 

forskjellige typer saker, samtidig som de gir borgerne tillit til offentlig forvaltning. 

 

Lovforslaget legger til rette for videre digitalisering av forvaltningsvirksomheten. De enkelte 

reglene er som utgangspunkt ment å fungere teknologinøytralt. Det er lagt til rette for 

helautomatisert saksbehandling etter nærmere vurdering på det aktuelle området, med krav 

om offentlig tilgjengelig dokumentasjon av systemets rettslige innhold. Utvalget har også 

utredet særlige utfordringer digitalisering og automatisering medfører for personvernet, som 

reiser vanskelige nasjonale og folkerettslige problemstillinger, jf. særlig EUs 

personvernforordning. Utvalget foreslår en utvidet adgang til å dele taushetsbelagt 

informasjon mellom forvaltningsorganer i staten, fylkeskommunene og kommunene. For 

personopplysninger foreslås dette på vilkår som oppfyller kravene i personvernforordningen. 

 

Reglene om inhabilitet er gjennomgått. Utvalget går inn for å beholde terskelen for når 

inhabilitet inntrer, men foreslår at enkelte situasjoner som i dag gjerne fører til inhabilitet 

etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, skal lede til inhabilitet uten videre. Dette gjelder 

blant annet for den som har en vesentlig økonomisk interesse i utfallet av en sak. Utvalget 

foreslår også inhabilitet for den som det siste året før saken begynte, har hatt verv eller 

ledende stilling i et selskap som er part i saken. Den som har avgjort en forvaltningssak i 

første instans, blir etter forslaget inhabil til å behandle klagesaken. Når det gjelder inhabilitet 

etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, foreslår utvalget å lovfeste flere elementer i 
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vurderingstemaet. Utvalget foreslår at inhabilitetsreglene skal gjelde formelt også for 

medlemmer av regjeringen, unntatt for klagesaker til Kongen. 

 

Utvalget foreslår å opprettholde gjeldende ordning om forvaltningsklage og om hvilket organ 

som er klageinstans. Samtidig understreker utvalget at det må sikres at klageinstansen har en 

organisatorisk plassering som gir den tilstrekkelig distanse til underinstansen. I 

statsforvaltningen gjelder dette både når klageinstansen er «nærmest overordnet organ», og 

når den er en særskilt klagenemnd. Det er delte meninger i utvalget om hvor langt en statlig 

klageinstans skal kunne overprøve forvaltningsskjønnet i et vedtak truffet av en kommune 

eller fylkeskommune. Et flertall i utvalget foreslår å oppheve retten til sakskostnader i 

forvaltningssaker. 

 

KS har utarbeidet et høringssvar som ble behandlet i Hovedstyrets møte den 20. september 

2019. Hovedstyret vedtok enstemmig bl.a. følgende hovedpunkter:  

 

«KS støtter i det vesentlige forslag til ny forvaltningslov som fremmet i NOU 2019:5 (Ny 

forvaltningslov).  

 

KS foreslår følgende endringer i utvalgets forslag:  

 

1) Klagebehandling  

 

•  KS ber regjeringen utrede etablering av kommunale klageordninger fremfor statlige 

klageordninger over kommunale vedtak. En kommunal klageordningen skal ivareta 

innbyggernes rettssikkerhet.  

•  KS vil uansett begrense statlig klagebehandling til å prøve lovligheten av kommunens 

vedtak.  

•  KS støtter ikke en svekkelse av gjeldende retts formulering om å legge «stor vekt» på 

det kommunale selvstyret.  

 

2) Statlige klageinstansers adgang til å oppheve kommunale vedtak  

 

•  KS støtter ikke at statlige klageinstanser på eget initiativ, uavhengig av en klage fra 

innbyggerne, skal kunne oppheve og omgjøre enkeltvedtak fra kommunen.  

 

3) Helautomatisert saksbehandling  

 

•  KS støtter mindretallets forslag til hjemmel for helautomatisert saksbehandling i 

utkastets § 11, hvor det foreslås en generell hjemmel til slik saksbehandling, men hvor 

det er stilt nærmere vilkår. 

 

4) Saksomkostningsregel  

 

•  KS støtter mindretallets forslag til en klarere avgrensning i loven av retten til dekning 

av saksomkostninger fra det offentlige, herunder at saksomkostninger dekkes etter sats 

fastsatt i medhold av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp § 3.  

 

5) Enkeltvedtak-begrepet i personalsaker m.v.  
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•  KS støtter ikke en videreføring av dagens regel om at personalsaker skal defineres som 

enkeltvedtak. KS vil at ansattes arbeidsforhold skal reguleres av arbeidsmiljøloven. 

KS mener likevel at reglene om partsinnsyn etter forvaltningsloven fortsatt skal gjelde 

ved ansettelser.  

•  KS er enig med utvalget i at avtaler knyttet til fastleger og fysioterapeuter ikke skal 

regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Nærmere rettslig regulering kan skje i 

særlov og avtaleverk.  

 

6) Adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger  

 

•  KS foreslår at det tydeliggjøres i lovteksten hvilket organ som har 

beslutningskompetanse og hvilken opplysningsplikt som følger av regelen.  

 

7) Formålsbestemmelsen  

 

•  Uttrykket «forvaltningen» bør byttes ut med formuleringen «staten, fylkeskommuner 

og kommuner». Det bør fremgå at loven skal «fremme» god, tillitsskapende og effektiv 

saksbehandling, og ikke bare «legge til rette for det». Det bør også tilføyes at et 

formål med loven er å «legge til rette for digitalisering». 

 

8) Tilpasning til kommunale virksomheter  

 

•  KS ber departementet utforme lovtekst og motiver slik at ny lov i størst mulig grad 

også blir tilpasset kommuner og fylkeskommuners virksomhet og organisering. 

 

KS sitt høringssvar, hvor de overnevnte punkter er nærmere kommentert, er vedlagt 

saksfremlegget. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen, ved kommuneadvokaten, har gjennomgått NOUen og KS sin høringsuttalelse. 

Rådmannen støtter høringsuttalelsen og anbefaler kommunestyret og slutte seg til denne. 

Utvalgets forslag om at det fortsatt skal være statlig klagebehandling er en inngripen i det 

kommunale selvstyret og det vil være fornuftig at klagebehandlingen utredes nærmere.  

 

Slik rådmannen vurderer det, kan det imidlertid være et enda større inngripen i det kommunale 

selvstyret når utvalgets flertall foreslår at man i tillegg skal gå bort fra at det ved 

klageinstansens behandling av kommunens skjønn skal legges «stor vekt» på kommunens 

vurdering. Rådmannen stiller spørsmål ved om dette i realiteten er en innskrenkning av det 

kommunale selvstyret.   

 

Rådmannen er enig med KS i forslaget om at vedtak om oppsigelse, avskjed, suspensjon og 

ordenstraff i kommunal sektor ikke skal regnes som enkeltvedtak slik det er i dagens lov. 

Rådmannen mener at saksbehandlingskravene i arbeidsmiljøloven vil ivareta hensynet til 

arbeidstakerne. Det er videre krevende i praksis å forholde seg til to sett regler som heller ikke 

er samordnet. 
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Rådmannen slutter seg videre til forslaget om at avtaler knyttet til fastleger og fysioterapeuter 

ikke skal regnes som enkeltvedtak. 

 

Når det gjelder reglene om taushetsplikt støtter rådmannen forslaget om å gjøre det enklere for 

forvaltningen å kunne dele taushetsbelagte opplysninger for å sikre nødvendig samarbeid. 

Særlig der en bruker får tjenestetilbud fra flere enheter i kommunen. 

 

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen kommunestyret om å slutte seg til KS sitt høringssvar.  

 

 

Vedlegg 

 

Høringssvar fra KS datert 30. september 2019 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 19/3466-1   Arkiv: 026  

 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

111/19 Formannskapet 27.08.2019 

131/19 Formannskapet 22.10.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet utsetter forslag til samarbeidsavtale om 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 
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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. 
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Vedlegg 

Utkast til samarbeidsavtale 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Terje Dahlen 
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Arkivsaksnr.: 18/4332-9   Arkiv: U63 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Meny Osloveien  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

132/19 Formannskapet 22.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 NG Meny Buskerud AS, avd. Meny Osloveien, org.nr. 982 754 623, får sin 

eksisterende bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 

alkohol utvidet til å gjelde netthandel. 

 Bevillingen gjelder netthandel av alkoholholdig drikke med utlevering til kundens 

adresse, henting i butikk og utlevering av varer på både eksternt og mobilt hentepunkt. 

 Bevillingen gis gyldighet til 30. september 2020. 

 Elisabeth Gomnæs, f. 25.10.1977, godkjennes som styrer av bevillingen og Kine 

Haukedalen Gomnæs, f. 25.03.1991 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av a salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for Ringerike 

kommune.  

 NG Meny Buskerud AS, avd. Meny Osloveien skal legge til rette for at salgskontroller 

skal kunne gjennomføres i henhold til alkoholloven. Kommunen kan utføre 

salgskontroller ved utlevering av alkoholholdige varer til kunder i Ringerike kommune, 

og kan kreve nødvendige opplysninger slik at dette er mulig å gjennomføre. 

 

  

 

Sammendrag 

 

NG Meny Buskerud AS, avd. Meny Osloveien søker om utvidelse av sin eksisterende bevilling 

for salg av alkohol i gruppe 1 (2,5-4,7 volumprosent alkohol) til å gjelde netthandel. 

Nettbutikken vil tilby både hjemlevering, klikk og hent i butikk samt utlevering av varer på 

både eksternt og mobilt hentepunkt. Vareutvalget på nett vil være det samme som i butikk. 
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Innledning / bakgrunn 

 

NG Meny Buskerud AS, avd. Osloveien har eksisterende bevilling for salg av alkohol i gruppe 

1. Bevillingshaver søker nå om utvidelse av salgsbevillingen til å gjelde netthandel.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Meny selger allerede dagligvarer på nett. Meny avd. Osloveien ønsker nå å tilby alkohol i 

gruppe 1 i nettbutikken. Løsningen innebærer full integrering mot eksisterende systemer og 

Trumf for å tilby brukerne en personalisert handleopplevelse. Ved utsjekk i nettløsningen 

analyseres innholdet i handlekurven til kunden, og dersom handlekurven inneholder 

alkoholholdig drikk blokkeres samtlige hente-/leveringsvinduer utenfor salgstidene for alkohol 

fastsatt av kommunen. På bakgrunn av bestilling gjort av kunde blir varene plukket av ansatte 

ved utsalgsstedet. Varene oppbevares på lagerplass for utlevering. Utlevering vil foregå på fire 

forskjellige måter; henting i butikk, hjemlevering, utlevering av varer på eksternt hentepunkt og 

utlevering av varer på mobilt hentepunkt. Ved utlevering vil det kreves legitimasjon for å 

kontrollere at mottakeren er den samme som bestiller og at personen er over 18 år.  

Høringsinstansene har ingen merknader til søknaden. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 krever kommunal bevilling, jf. alkohollovens § 3-1 

andre ledd. I kommentarer til alkohollovens § 3-1 punkt 3.1.3.5. nevnes nettsalg spesifikt. Det 

fremgår at alkoholloven ikke har særskilte regler for hvordan salg av alkohol bestilt på nett skal 

foregå med unntak av alkoholforskriften § 14-3 nr. 10 om alkoholreklame ved nettsalg. 

Bevilling for nettsalg må knytte seg til ett bestemt lokale og en bestemt type virksomhet, jf. 

alkoholloven § 3- andre ledd. Utlevering av alkohol bestilt på nett kan foregå ved hjemlevering, 

henting på varelager og fra særskilte utleveringspunkter.  

Iht. alkoholforskriften § 3-4 kan salgsbevilling gis til alle typer steder unntatt bensinstasjon 

eller kiosk.  

Det er juridisk sett ikke noe i veien for å gi salgsbevilling for netthandel.  

Det må allikevel nevnes at nettbaserte Kolonial.as fikk avslag på sin søknad om salgsbevilling 

for alkohol i formannskapet 23.05.2017. 
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Vurdering av kontrollmuligheter 

 

I kommentarer til alkoholloven § 3-1 punkt 3.1.3.5. vedrørende nettsalg påpekes det at 

salgsformen gir utfordringer når det gjelder kontroll med utlevering av varer. Utlevering av 

alkoholholdig drikk kjøpt via nett må skje innenfor gjeldende salgstider i kommunen, jf. 

alkoholloven § 3-7, må kun skje til personer 18 år eller eldre, jf. alkoholloven § 1-5, og skal 

ikke skje til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. alkoholforskriften § 3-1.  

For å påse at ovennevnte bestemmelser følges bør det settes et bevillingsvilkår som krever at 

salgskontroller kan gjennomføres så likt som mulig som for en alminnelig salgsbevilling, jf. 

alkoholloven § 3-2. Det må kunne dokumenteres at salgstidene for alkohol overholdes, at 

alderskontroll er gjennomført og at personen som har bestilt varene er den samme som mottar 

de. Kontrollørene må få tilgang til nettbutikkens tekniske løsninger slik at man får kontrollert at 

de er forsvarlige og funksjonelle. Videre må de ha muligheten til å overse utlevering av 

alkoholholdige varer. Dette vil bli åpne kontroller. Det vil si at kontrollene avtales med Meny 

på forhånd for i praksis å kunne gjennomføres.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Dersom særskilte kontroller for nettsalg skal gjennomføres, kan dette medføre ekstra kostnader 

for kommunen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Nettsalg av dagligvarer, inkludert alkohol, er en stadig voksende trend. Løsningen er 

tidsbesparende og den er svært nyttig for de som ikke kan komme seg til butikken på egen 

hånd. Vinmonopolet AS har en ordning for nettsalg av alkohol hvor de tilbyr både 

hjemlevering og henting i post/butikk. Meny har en eksisterende løsning for nettsalg av 

dagligvarer, og de har i flere kommuner fått bevilling for salg av alkohol på nett. NG Meny 

Buskerud AS, avd. Osloveien, ønsker å selge alkoholholdig drikk i gruppe 1 i sin nettbutikk. 

Vareutvalget på nett skal være det samme som i butikk, og de vil tilby hjemlevering samt 

utlevering i butikk og på mobilt og eksternt hentepunkt. Det er fremlagt detaljerte rutiner for 

hvordan regelverket skal overholdes i den tekniske løsningen ved bestilling og i praksis ved 

utlevering av alkoholholdige varer. Rådmannen er av den oppfatning at dersom det settes 

spesifikke bevillingsvilkår, jf. forslag til vedtak, vil netthandel av alkohol være forsvarlig også 

alkoholpolitisk.  

Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes. Firmaet samt styrer og stedfortreder for 

styrer tilfredsstiller kravene i lov og forskrift, og søker vurderes som egnet til å ivareta en 

bevilling. Med de vilkår som fremsettes i forslag til vedtak, anser rådmannen at bevillingen vil 

være i tråd med Ringerike kommunes bevillingskrav og ansvarlig alkoholpolitikk. 
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Vedlegg 

Rutinebeskrivelse alkohol netthandel - henting i butikk, hjemkjøring og hentepunkter  

Prosedyre for levering av alkohol og tobakk i ZoppoIt Courier App 

Internkontroll etter alkoholsalg 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkebevilling, mottatt 21.08.2019 

Brev til høringsinstanser datert 03.09.2019 

Uttalelse fra Skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 05.09.2019 

Uttalelse fra Skatteetaten, mottatt 12.09.2019 

Uttalelse fra politiet, mottatt 23.09.2019 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 25.09.2019 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4464-1   Arkiv: 145  

 

Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 - presentasjon av rådmannens 

forslag  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet tar rådmannens presentasjon til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Rådmannen presenterer sitt forslag til Budsjett 2020 – Handlingsprogram 2020-2023. 

 

Dokumentet deles ut i møtet, sammen med rådmannens forslag til Betalingsreglement for 2020. 

 

Videre legges Handlingsprogrammet og Betalingsreglementet ut på Ringerike kommunes 

hjemmeside sammen med rådmannens presentasjon. 

 

Videre prosess: 

5. november 2019 –  sak i Formannskapet – Formannskapet legger Budsjett 2020 – 

Handlingsprogram 2020-2023 med Betalingsreglement ut på høring. 

6. november 2019 -  Budsjett 2020 – Handlingsprogram 2020-2023 og Betalingsreglement 

sendes ut på høring. 

21. november 2019 -  Høringsfrist 

3. desember 2019  -  Formannskapet behandler Budsjett 2020 – Handlingsprogram 2020-

2023 med Betalingsreglement 

12. desember 2019 -  Kommunestyret vedtar Budsjett 2020 – Handlingsprogram 2020-2023 

med Betalingsreglement 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4465-1   Arkiv: 151  

 

Økonomirapport - september 2019 - presentasjon  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet tar rådmannens presentasjon til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Rådmannen presenterer kort den økonomiske status per september 2019.  

 

Presentasjonen legges sammen med protokollen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4382-1   Arkiv:   

 

 

Økonomirapport 2. tertial 2019  
 

Forslag til vedtak: 

1. Økonomirapport 2. tertial 2019, tas til orientering.  

 

2. Mål i Handlingsprogram 2019-2022 - Statusrapportering tas til orientering.  

 

3. Politiske vedtak til oppfølging - Status pr. 2. tertial 2019 tas til orientering.  

 

4. Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas:  

 

a. Administrativ korreksjon budsjettmidler avlastning barn fra Barn og unge til Helse og 

omsorg 

101000.440011.253  4 000 000 debet 

109000.440011.253     400 000 debet 

109900.440011.253     790 000 debet 

101070.330402.253  5 190 000 kredit  

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

b. Administrativ korreksjon budsjettmidler BPA fra Helse og omsorg til Barn og unge 

101000.330407.254 1 000 000 debet 

109000.330407.254    142 000 debet 

109900.330407.254    190 000 debet 

101000.430400.254 1 000 000 kredit 

109000.430400.254    142 000 kredit 

109900.430400.254    190 000 kredit 

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

c. Administrativ korreksjon budsjettmidler til Utdanning og familie, fra Avsetninger diverse 

116000.200100.190       2.425.000 debet 

116000.711003.190       2.425.000 kredit 

Gjelder sparetiltak på reiseutgifter. 

 

d. Det foretas en reversering av budsjettmessig dekning av renter og avdrag fra 

driftsprosjektene 4114 (Dampovner barnehager) og 4115 (Oppgradering Hønefoss 

barnehage) slik: 



- 

150090.911006.870.4114 debet kr 25.000 

150090.300100.870.4114 kredit kr 25.000 

150090.911006.870.4115.debet kr 12.500 

150090.300100.870.4115 kredit kr 12.500 

151000.911006.870.4114 debet kr 200.000 

151000.300100.870.4114 kredit kr 200.000 

151000.911006.870.4115 debet kr 50.000 

151000.300100.870.4115 kredit kr 50.000 

Årsaken til at budsjettene nullstilles er todelt. Investering i Dampovner utgår, og det er 

andre mer hensiktsmessige måter å administrere dette på. 

 

e. Administrativ korreksjon budsjettmidler rundkjøring USN fra Teknisk, kultur og idrett til 

Strategi og utvikling 

127000.110200.332       10 mill debet 

123000.590000.325         10 mill kredit 

Admimistrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

f. Sokna hjemmetjeneste, økt ramme 

101000.420402.254 600 000 debet 

Økt tjenestebehov i løpet av 2019. 

 

g. Luftmålinger Hønefoss 

137000.400004.233 420 000 debet 

Bevilget budsjett til luftmålinger i 2018. Det viste seg at målingene ikke ble ferdige før 

utløpet av mai 2019. Dermed ny bevilgning i 2019.  

 

h. Husleie til Boligstiftelsen 

119000.410002.265 3 000 000 debet 

Vedtatt reduksjon i husleien blir ikke fullt ut gjennomført i inneværende år, og budsjettet må 

tilføres midler. 

 

i. Plasser i institusjon og bofellesskap utenfor kommunen 

137000.450400.254  1 880 000 debet 

Et av sparetiltakene i sektoren er å ta hjem kjøpte plasser i 2019. Dette tar lengre tid enn 

planlagt. Det har ført til at beregnet sparetiltak ikke er effektuert fullt ut, og budsjettet 

korrigeres. 

 

j. NAV 

147091.470002.281 2 000 000 debet 

Merforbruk på økonomisk sosialhjelp, og budsjettet korrigeres. 

 

k. Ullerål bofellesskap 

101000.440009.254 1 100 000 debet 

109000.440009.254    100 000 debet 

109900.440009.254    300 000 debet 

Tiltaket for å få Ullerål bofellesskap i budsjettbalanse har tatt lengre tid enn forventet, og 

enheten tilføres manglende midler. 

 

l. Tilskudd Kirkens bymisjon 2019 

147000.400000.243 600 000 debet 

 



- 

m. 137000.310100.201  1 000 000 debet 

Drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager utbetales løpende gjennom året, Prognosene 

viser at kommunens utgifter til dette er budsjettert for lavt. 

 

n. Økt ramme Teknisk, kultur og idrett – drift/vedlikehold av kommunale veier 

124000.500050.332       4 mill debet 

Teknisk Forvaltning melder et merforbruket grunnet økte utgifter til drift og vedlikehold av 

kommunale veier. Det er ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og 

sommer. Brøyting, feiing av gater og veier, lapping og nødvendig grøfterensk. På bakgrunn 

av dette foreslås en styrking av budsjettramme for enheten. 

 

o. Korreksjon av for høy avsetning til lønnsvekst i 2019 til utdanning og familie 

149000.300300.190         2 996 023 kredit 

149000.711003.120         2 996 023 debet 

 

p. Renter og avdrag foreslås med følgende budsjettjusteringer: 

150090.911006.870 debet kr 400.000 

151000.911006.870 kredit kr 3.339.000 

190002.911007.283 kredit kr 1.500.000 

 

q. Rammetilskuddet økes med: 

180000.841000.840         10,561 mill kredit 

Prognosene viser at Ringerike kommune vil få høyere inntektsutjevning enn budsjettert. 

 

5. Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Det foreslås følgende nedtak i årsbudsjett 2019, som medfører redusert bruk av lån og mva. 

kompensasjon på totalt 182 mill. kr: 

023000.656000.375.0105 kredit kr 3 300 000 (Oppgradering og sprinkling Riddergården) 

023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Energi, inneklima, overvåkning) 

023000.657000.222.10001 kredit kr 18 000 000 (Ullerål skole med idrettshall) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 71 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 25 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

067000.640000.265.10007 debet kr 13 500 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

081000.640000.840.10007 debet kr 9 600 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 22 100 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

023000.657000.256.10015 kredit kr 22 600 000 (Ringerike legevakt og ambulansesentral) 

023000.657000.222.10027 kredit kr 4 000 000 (Nes skole ny barneskolefløy) 

023000.657000.332.14016 kredit kr 3 126 375 (Parkering Austjord) 

023000.654000.332.19403 kredit kr 1 435 573 (Sentrumspassasjen) 

023000.651000.353.15008 kredit kr 4 500 000 (Overføringsledninger Åsa-Monserud) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 3 600 000 (Monserud renseanlegg) 

023000.651000.353.15014 kredit kr 9 500 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

023000.651000.350.15037 kredit kr 7 000 000 (Styresystem Nes RA og Monserud RA) 

023000.651000.353.15038 kredit kr 5 800 000 (VA-anlegg Parkgata – Storjordet) 

023000.651100.345.19210 kredit kr 2 000 000 (Digitale vannmålere) 

091000.690000.870.0001 debet kr 152 061 948 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 30 000 000 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

 

Det forutsettes at budsjettreduksjonene innarbeides i Budsjett 2020 og HP 2020-2023. 

 



- 

b) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10004 Benterud skole til prosjekt 15024 

Boligutbygging Benterud VA-løsninger for inndekning av økt behov slik: 

023000.651000.353.15024 debet kr 1 500 000 

023000.657000.222.10004 kredit kr 1 500 000 

 

c) 1.  

Det overføres kr 381.156 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Valgpaviljonger. Beløpet dekkes ved å redusere driftsbudsjettet på 

ansvar 211001 Valg storting og kommune. 

Budsjettkorrigeres slik: 

120000.211001.100 kredit kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

020000.620000.100.0120 debet kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

 

2. 

Det overføres kr 507.046 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Ipads til kommunestyret. Beløpet dekkes av Formannnskapets 

disposisjonskonto. 

Budsjettkorrigeres slik: 

149000.712000.100 kredit kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

020060.610000.100.0733 debet kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

 

d) Kjøpsavtaler med fire boligeiere på Kilemoen på til sammen kr 13 608 125 lånefinansieres. 

 

 

 

  



- 

Innledning / bakgrunn  

Tertialrapporten skal gi status over driften i Ringerike kommuen så langt i år. Den inneholder 

økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, årsverk, statusrapport på mål 

vedtatt i Handlingsprogrammet for 2019 – 2022 samt status på aktuelle politiske vedtak til 

opppfølging.  

 

Beskrivelse av saken  

 
Beløp i 1000 Budsjett 

hiå 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Budsjett 

2019 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Frie disponible inntekter -1 135 647 -1 105 241 -30 406 -1 704 150 -1 721 880 17 730 
Sentrale utgifter 0 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/-utgifter 83 008 62 360 20 648 124 562 116 704 7 858 
Avsetninger og bruk av avsetninger 23 633 0 23 633 32 664 32 664 0 
Overført til investering 0 0 0 0 888 -888 
Til disposisjon -1 029 005 -1 042 881 13 876 -1 546 924 -1 571 624 24 700 

Folkevalgte og revisjon 6 938 5 883 1 055 10 788 10 788 0 

Administrasjon og fellestjenester 73 139 76 499 -3 360 108 285 108 285 0 

Strategi og utvikling 19 437 20 032 -595 30 611 30 611 0 

Utdanning og familie 418 145 410 813 7 332 639 800 645 800 -6 000 

Helse og omsorg 438 254 423 858 14 396 633 922 649 531 -15 608 

Teknisk, kultur og idrett 108 959 107 056 1 904 168 759 173 959 -5 200 

Selvkost -40 159 -38 360 -1 799 -59 637 -55 025 -4 612 

Avsetninger, overføringer 8 985 -87 211 96 196 14 395 22 194 -7 799 

Finans 0 65 -65 0 0 0 

Sum disponering 1 033 699 918 636 115 063 1 546 924 1 586 143 -39 219 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + 4 694 -124 245 128 939 0 14 519 -14 519 

 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som viser et merforbruk i 

forhold til budsjett, på 14,5 millioner kroner.  

 

Dersom denne prognosen holder seg ut året, vil det budsjettert «overskuddet» på 32,7 millioner 

kroner bli redusert til 18,5 millioner kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte 

inntekter er dette 0,8 %.  

 

Tjenesteområdene Folkevalgte og revisjon, Administrasjon og Strategi og utvikling forventer å 

holde driften innenfor tildelte budsjettrammer. 

 

Utdanning og familie –  

 

Barnehage 

Det meldes et avvik på 1 millioner kroner. Avviket skyldes høyere utbetalinger av driftstilskudd til 

de private barnehagene. 

  

Spesielle tiltak 

Det meldes et avvik på 5 millioner kroner for å dekke spesialpedagogisk hjelp i barnehage. 

Utfordringen er vist i KS-sak 108/19. Videre er det også varslet om flere utredninger hos PPT som 

skal gjennomføres i løpet av høsten. 

 

Det arbeides med tjenestedesign, tidlig innsats-team, fokus på brukermedvirkning og brukerens 

ressurser. Tjenesten integreres i Familiens hus, og med styrket ledelse som prioriterer systemrettet 



- 

arbeid og hjelp til organisasjons- og kompetanseutvikling. Alt arbeid som prioriteres skal være en 

del av grunnlaget i vurderingene av hver enkelt sak og enhetens prioriteringer. 

Grunnskole 

Det meldes ingen endringer i prognosen for grunnskole. Det er et mindreforbruk på 

introduksjonlønn til flyktninger, samtidig er det et merforbruk på grunnskole blant annet knyttet til 

ny lovgivning til leirskole som gir en ekstra kostnad høsten 2019. 

 

Helse og omsorg –  

Det er en forverring av prognosen fra forrige rapportering. Grunnen til økt merforbruk er at 

planlagte tiltak er mer utfordrende å gjennomføre enn først antatt. Målet var å ta tilbake 3 kjøpte 

plasser utenfor egen tjenesteproduksjon. Det har bare vært mulig å gjennomføre en tilbakeføring.  

 

Tilrettelagte tjenester Sentrum og Nord, melder et nytt merforbruk. Dette er omsorgsboliger med 

døgnbemanning og omfatter Ullerål, Krokenveien og Fossetorget. Enheten har høyt sykefravær, og 

er med i satsningen Sterkere tilbake. 

 

Integrerte tjenester vil ende med et totalt merforbruk. Muligheter for å iverksette tiltak er begrenset, 

fordi det ikke er mulig å holde sykehjemsplasser ledig. Tilskudd til hjemmeboende med demens gir 

et bedre resultat. Hjemmetjenesten Hønefoss klarer ennå ikke å ta ut effekt av ny 

arbeidstidsordning. Enheten har vedvarende høyt sykefravær og må leie inn ved alt fravær. De er 

med i satsningen Sterkere tilbake. Det er igangsatt tiltak for å imøtekomme en bedre inngang på 

drift i 2020. 

 

Teknisk, kultur og idrett -  

Prognose merforbruk ordinær drift er 5,2 millioner kroner. Dette er en forbedring på 1,1 millioner 

kroner fra sist prognose. 

 

Merforbruket skyldes økte utgifter til drift og vedlikehold av kommunale veier. Det er 

ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og sommer. Brøyting, feiing av gater 

og veier, lapping og nødvendig grøfterensk. 

 

Avsetninger og overføringer 

Sektoren for avsetninger og overføringer omfatter blant annet avsetning til inneværende års 

lønnsoppgjør, pensjonskostnader og inntekter fra flyktningetilskudd og konsesjonskraftinntekter. 

 

Prognosen viser en forverring, som skyldes at årets lønnsoppgjør ble 2,6 millioner kroner dyrere enn 

avsetningen, inntekter fra flyktningetilskuddet er redusert med 10 millioner kroner på grunn av en 

mye lavere anmodning enn budsjettert og at de som vi har bosatt kommer senere enn planlagt. 

 

Pensjonskostnadene for 2019 er som budsjettert. 

 

Konsesjonskraftinntektene er økt med kroner 700.000 med bakgrunn i høyere strømpris enn antatt. 

 

Skatteinntekter og rammetilskudd -  

Skatteinngangen for Ringerike kommune har vært god gjennom hele 2019, men vi ser en avtagende 

vekst de siste månedene. I forbindelse med framleggingen av Statsbudsjettet, er det foretatt 

beregninger av skatteinngangen, og vi ser at budsjettert beløp er 3,25 millioner for høyt i forhold til 

disse beregningene. 

 

Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd og inntektsutjevning. Gjennom året ser vi at vi har 

fått høyere inntektsutjevning enn budsjettert, da landets skatteinngang er bedre enn Ringerikes. 



- 

Vi ser også at innbyggertilskuddet er høyere enn budsjettert, slik at vi har økt prognosen for 

rammetilskudd med totalt 23,9 millioner kroner. 

Total effekt er inntektsøkning på skatt og rammetilskudd med 20 millioner kroner. 

 

Eiendomsskatt er budsjettert før vi kjente konsekvensene av at verk og bruk går ut som 

skattegrunnlag. 

Inntektsbortfallet fra verk og bruk, samt lavere skatt fra kraftanlegg utgjør 3 millioner kroner i 2019, 

og prognosen er redusert med dette. 

Ringerike kommune vil ikke få kompensert bortfallet av disse inntektene. 

 

 

Sykefravær  

 
 Korttid  Langtid  Total  

Tjenesteområde 1.kv 2.kv Korttid 
% 

1.kv 2.kv Langtid 
% 

1.kv 2.kv Samlet 
fravær 

% 
Folkevalgte og revisjon 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Administrasjon og fellestjenester 1,83 % 0,24 % 1,06 % 4,50 % 5,52 % 4,99 % 6,32 % 5,77 % 6,05 % 
Avsetninger, overføringer 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Strategi og utvikling 0,98 % 0,03 % 0,52 % 2,97 % 4,13 % 3,53 % 3,95 % 4,16 % 4,05 % 
Utdanning og familie 0,76 % 0,31 % 0,55 % 9,04 % 7,04 % 8,08 % 9,79 % 7,35 % 8,62 % 
Teknisk, kultur og idrett 0,35 % 0,21 % 0,28 % 9,83 % 6,92 % 8,42 % 10,18 % 7,13 % 8,70 % 
Helse og omsorg 0,36 % 0,25 % 0,31 % 12,73 % 12,32 % 12,53 % 13,10 % 12,57 % 12,83 % 
Selvkost 0,16 % 0,17 % 0,16 % 5,38 % 4,77 % 5,09 % 5,54 % 4,94 % 5,25 % 
Skatt og rammetilskudd 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Finans 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Sum tjenesteområder 0,61 % 0,26 % 0,44 % 10,11 % 9,03 % 9,58 % 10,72 % 9,30 % 10,03 % 

 

Sykefraværet i 2. kvartal 2019 (9,3 %) har totalt sett økt sammenliknet med 2. kvartal 2018 (8,4 %). 

Sykefraværet er redusert i administrasjon og fellestjenester, barnehage og spesielle barn og unge. 

Øvrige sektorer har en økning, og helse og omsorg øker mest, fra 11,1 % til 12,6 %.  

 

Det er bekymringsfullt at sykefraværet er høyt og økende. Det er derfor igangsatt et omfattende 

arbeid hvor det skal være tiltak rettet mot enkeltindivider for å få ansatte raskere tilbake til arbeid. 6 

enheter, som alle har et vedvarende høyt sykefravær, er plukket ut til å være med i tiltaket. 

Kommunen samarbeider med bedriftshelsetjenesten, Stamina. Tiltaket vil evalueres etter 6 

måneder. Viser arbeidet gode resultater gjennom redusert sykefravær, vil tiltaket tilbys andre 

enheter i kommunen. 

 

Det er også igangsatt krav om rapportering på alle nivå for å bedre følge opp sykefraværet på den 

enkelte enhet. 

 

 

Årsverk og ansatte  

 

Rammeområder Årsverk Ansatte 

  2018 2019 2018 2019 

Folkevalgte og revisjon 2 1,5 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter 101 103 112 110 

herav lærlinger  8,5 7 17 14 

Strategi og utvikling 34 39 36 42 



- 

Utdanning og familie  726 730 860 848 

Helse og omsorg 704 735 977 992 

Teknisk, Kultur og idrett 174 178 197 199 

Selvkost 48 48 50 50 

sum 1789 1834,5 2234 2243 

 

Antall ansatte pr 01.08.2019 er på 2 243, det er 9 flere enn i august 2018. 

Nedgangen i antall ansatte innenfor spesielle tiltak barn og unge skyldes i hovedsak et nedtak av 

enheten enslige mindreårige flyktninger og et hjemmetiltak. Sektoren har også flere ansatte som er 

tilsatt i prosjektmidler på tilskuddsmidler, nye tilskudd og bortfall av tilskudd påvirker antall ansatte. 

I barnehagene er det i 2018 og 2019 vedtatt en bemanning- og pedagognorm, dette gir en økning i 

antall ansatte. Pedagognormen har full virkning fra 01.08.19. 

Innen grunnskole er antall ansatte tilnærmet lik fra august 2018 til august 2019, vi ser likevel en 

økning i antall årsverk. Dette tilsier at flere ansatte har fått økte stillinger. 

Det er en økning i antall ansatte innenfor helse og omsorg, dette skyldes blant annet at det er 

overtatt tjenester fra spesielle tiltak barn og unge. I tillegg er bemanningen innen hjemmetjenesten 

styrket. Det er solgt plass i omsorgsbolig noe som innebærer behov for oppbemanning. 

 

 

Rådmannens vurdering 

2019 har så langt vært krevende for spesielt Helse og Omsorg og for Teknisk, Kultur og Idrett i 

forhold til å holde tildelt budsjettramme.  

God skatteinngang for både Ringerike og spesielt for landet for øvrig gjør at vi kan kompensere 

disse to sektorene uten at balansen i økonomien endres ytterligere fra 1. tertial. 

 

 

 

 

Vedlegg  

Økonomirapport 2. tertial 2019 
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Sentrale kapitler

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000 Budsjett
hiå

Regnskap
hiå.

Avvik hiå. Budsjett
2019

Årsprognose Prognose
årsavvik

Frie disponible inntekter - 1 135 647 - 1 105 241 - 30 406 - 1 704 150 - 1 721 880 17 730
Sentrale utgifter 0 0 0 0 0 0
Finansinntekter/ - utgifter 83 008 62 360 20 648 124 562 116 704 7 858
Avsetninger og bruk av avsetninger 23 633 0 23 633 32 664 32 664 0
Overført til investering 0 0 0 0 888 - 888
Til disposisjon - 1 029 005 - 1 042 881 13 876 - 1 546 924 - 1 571 624 24 700
Folkevalgte og revisjon 6 938 5 883 1 055 10 788 10 788 0
Administrasjon og fellestjenester 73 139 76 499 - 3 360 108 285 108 285 0
Strategi og utvikling 19 437 20 032 - 595 30 611 30 611 0
Utdanning og familie 418 145 410 813 7 332 639 800 645 800 - 6 000
Helse og omsorg 438 254 423 858 14 396 633 922 649 531 - 15 608
Teknisk, kultur og idrett 108 959 107 056 1 904 168 759 173 959 - 5 200
Selvkost - 40 159 - 38 360 - 1 799 - 59 637 - 55 025 - 4 612
Avsetninger, overføringer 8 985 - 87 211 96 196 14 395 22 194 - 7 799
Finans 0 65 - 65 0 0 0
Sum disponering 1 033 699 918 636 115 063 1 546 924 1 586 143 - 39 219

Merforbruk - /mindreforbruk + 4 694 - 124 245 128 939 0 14 519 - 14 519

Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 14,5 millioner kroner . Prognosen for merforbruk forrige rapportering var på 15,6
millioner kroner.

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte regnskapsresultat bli redusert
til 18,2 millioner kroner.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

Rev. bud
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik i %
hiå.

Rev. bud.
2019

Prognose Avvik
i kr

Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue - 557 210 - 498 120 - 10,6 % - 836 150 - 832 900 - 3 250
Ordinært rammetilskudd - 524 591 - 557 066 6,2 % - 787 200 - 811 180 23 980
Skatt på eiendom - 39 984 - 37 826 - 5,4 % - 60 000 - 57 000 - 3 000
Andre generelle statstilskudd - 13 861 - 12 229 - 11,8 % - 20 800 - 20 800 0
Sum Frie disponible inntekter - 1 135 647 - 1 105 241 2,7 % - 1 704 150 - 1 721 880 17 730

Skatt på inntekt og formue

Skatteinngangen for Ringerike kommune har vært god gjennom hele 2019, men vi ser en avtagende
vekst de siste månedene. I forbindelse med framleggingen av Statsbudsjettet, er det foretatt
beregninger av skatteinngangen, og vi ser at budsjettert beløp er 3,25 millioner for høyt i forhold til
disse beregningene.
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Ordinært ramme tilskudd

Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd og inntektsutjevning. Gjennom året ser vi at vi har fått
høyere inntektsutjevning enn budsjettert, da landets skatteinngang er bedre enn Ringerikes.

Vi ser også at innbyggertilskuddet er høyere enn budsjettert, slik at vi har økt prognosen for
rammetilskudd med totalt 23,9 millioner kroner.

Total effekt er inntektsøkning på skatt og rammetilskudd med 20 millioner kroner.

Skatt på eiendom

Eiendomsskatt er budsjettert før vi kjente konsekvensene av at verk og bruk går ut som skattegrunnlag.

Inntektsbortfallet fra verk og bruk, samt lavere skatt fra kraftanlegg utgjør 3 millioner kroner i 2019, og
prognosen er redusert med dette.

Ringerike kommune vil ikke få kompensert bortfallet av disse inntektene.

F inansinntekter og - utgifter

Beløp i 1000

Rev. bud
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik i %
hiå.

Rev. bud.
2019

Prognose Avvik
i kr

Finansinntekter/ - utgifter
Renteinntekter og utbytte - 20 958 - 32 889 56,9 % - 31 451 - 36 658 5 207
Gevinst finansielle instrumenter - 4 665 - 1 535 - 67,1 % - 7 000 - 7 000 0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 35 827 31 105 13,2 % 53 762 54 200 - 438
Avdrag på lån 72 804 65 679 9,8 % 109 250 106 161 3 089
Sum Finansinntekter/ - utgifter 83 008 62 360 24,9 % 124 562 116 704 7 858

Renteinntekter og utbytte

Fossefondet ser fortsatt ut til å gi gode avkastninger. Etter denne månedens vurdering er avkastning så
langt i år 12,25 millioner kroner. Vi endrer imidlertid ikke prognosen, da det kun gjøres vurdering o g
bokføring av urealiserte verdier pr. årsslutt.

Utbytte i RingeriksKraft AS ble høyere enn budsjettert. Økt prognose som følge av dette.

Tendensen fra 1. tertial med økte renteinntekter startlån ser ut til å fortsette. Prognosen forbedres
ytterligere i 2 . tertial, slik at netto prognose renter startlån er null.

Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter

Årsprognosen for renteutgifter på investeringsgjelden avhenger av når det siste lånet i 2019 tas opp.
Sannsynligvis vil renteutgiftene bli marginalt høyere enn budsjettert. Prognosen økes med 0,4 millioner
kroner til 49,2 millioner kroner.

Avdrag på lån
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Foreløpig beregnet minimumsavdrag er 104,3 mill. Det er en målsetting å betale høyere avdrag enn
minimumsnivået. Budsjettet foreslås nedjust ert til 106,2 mill.

Fravær per tjenesteområde

Korttid Langtid Total
Tjenesteområde 1.kv 2.kv Korttid

%
1.kv 2.kv Langtid

%
1.kv 2.kv Samlet

fravær
%

Folkevalgte og revisjon 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Administrasjon og fellestjenester 1,83 % 0,24 % 1,06 % 4,50 % 5,52 % 4,99 % 6,32 % 5,77 % 6,05 %
Avsetninger, overføringer 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Strategi og utvikling 0,98 % 0,03 % 0,52 % 2,97 % 4,13 % 3,53 % 3,95 % 4,16 % 4,05 %
Utdanning og familie 0,76 % 0,31 % 0,55 % 9,04 % 7,04 % 8,08 % 9,79 % 7,35 % 8,62 %
Teknisk, kultur og idrett 0,35 % 0,21 % 0,28 % 9,83 % 6,92 % 8,42 % 10,18 % 7,13 % 8,70 %
Helse og omsorg 0,36 % 0,25 % 0,31 % 12,73 % 12,32 % 12,53 % 13,10 % 12,57 % 12,83 %
Selvkost 0,16 % 0,17 % 0,16 % 5,38 % 4,77 % 5,09 % 5,54 % 4,94 % 5,25 %
Skatt og rammetilskudd 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Finans 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sum tjenesteområder 0,61 % 0,26 % 0,44 % 10,11 % 9,03 % 9,58 % 10,72 % 9,30 % 10,03 %

Sykefraværet i 2. kvartal 2019 (9,3 %) har totalt sett økt sammenliknet med 2. kvartal 2018 (8,4 %).
Sykefraværet er redusert i administrasjon og fellestjenester, barnehage og spesielle barn og unge.
Øvrige sektorer har en økning, og helse og o msorg øker mest, fra 11,1 % til 12,6 %.

Det er bekymringsfullt at sykefraværet er høyt og økende. Det er derfor igangsatt et omfattende arbeid
hvor det skal være tiltak rettet mot enkeltindivider for å få ansatte raskere tilbake til arbeid. 6 enheter,
som alle har et vedvarende høyt sykefravær, er plukket ut til å være med i tiltaket. Kommunen
samarbeider med bedriftshelsetjenesten, Stamina. Tiltaket vil evalueres etter 6 måneder. Viser arbeidet
gode resultater gjennom redusert sykefravær, vil tiltaket til bys andre enheter i kommunen.

Det er også igangsatt krav om rapportering på alle nivå for å bedre følge opp sykefraværet på den
enkelte enhet.



Tertial rapport 2. tertial - 2019

Side 5 av 53

Bemanning

Rammeområder Årsverk Ansatte

2018 2019 2018 2019

Folkevalgte og revisjon 2 1,5 2 2

Administrasjon og fellesutgifter 101 103 112 110

herav lærlinger 8,5 7 17 14

Strategi og utvikling 34 39 36 42

Utdanning og familie 726 730 860 848

Helse og omsorg 704 735 977 992

Teknisk, Kultur og idrett 174 178 197 199

Selvkost 48 48 50 50

sum 1789 1834,5 2234 2243

Antall ansatte pr 01.08.2019 er på 2243, det er 9 flere enn for august 2018.

Nedgangen i antall ansatte innenfor spesielle tiltak barn og unge skyldes i hovedsak et nedtak av
enheten enslig e mindreårige flyktninger og et hjemmetiltak. Sektoren har også flere ansatte som er
tilsatt i prosjektmidler på tilskuddsmidler, nye tilskudd og bortfall av tilskudd påvirker antall ansatte.

I barnehagene er det i 2018 og 2019 vedtatt en bemanning - og peda gognorm, dette gir en økning i antall
ansatte. Pedagognormen har full virkning fra 01.08.19.

Innen grunnskole er antall ansatte tilnærmet lik fra august 2018 til august 2019, vi ser likevel en økning i
antall årsverk. Dette tilsier at flere ansatte har fåt t økte stillinger.

Det er en økning i antall ansatte innenfor helse og omsorg, dette skyldes blant annet at det er overtatt
tjenester fra spesielle tiltak barn og unge. I tillegg er bemanningen innen hjemmetjenesten styrket. Det
er solgt plass i omsorgsbol ig noe som innebærer behov for oppbemanning.
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Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

10 - Folkevalgte og
revisjon

6 199 6 938 5 883 1 055 10 788 10 788 0

Sum 6 199 6 938 5 883 1 055 10 788 10 788 0

Sektor Folkevalgte og revisjon rapporterer prognose i samsvar med budsjett.

Administrasjon og fellestjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

20 - Administrasjon og
fellestjenester

72 204 73 139 76 499 - 3 360 108 285 108 285 0

Sum 72 204 73 139 76 499 - 3 360 108 285 108 285 0

Sektor Administrasjon og Fellestjenester rapporterer prognose i samsvar med budsjett.

Vedtak i kommunestyrets behandling av budsjettet for 2019 på reduserte reisekostnader på 2,45
millioner kroner er ikke fordelt på sektorene, men ligger sentralt på Administrasjon. Det er usikkert om
denne innsparingen oppnås i 2019.

Strategi og utvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

25 - Strategi og
utvikling

20 648 19 437 20 032 - 595 30 611 30 611 0

Sum 20 648 19 437 20 032 - 595 30 611 30 611 0

Strategi - og utviklingsavdeling

Sektoren forventes å levere resultat i tråd med budsjett
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Utdanning og familie

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

30 - Utdanning og
familie

412 624 418 145 410 813 7 332 639 800 645 800 - 6 000

Sum 412 624 418 145 410 813 7 332 639 800 645 800 - 6 000

Barnehage

Det meldes et avvik på 1 mill kroner. Avviket skyldes høyere utbetalinger av driftstilskudd til de private
barnehagene.

Spesielle tiltak

Det meldes et avvik på 5 millioner kroner for å dekke spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Utfordringen
er vist i KS - sak 108/19. Videre er det også varslet om flere utredninger hos PPT som skal gjennomføres i
løpet av høsten.

Det arbeides med tjenestedesign, tidlig innsats - team, fokus på brukermedvirkning og brukerens
ressurser. Tjenesten integreres i Familiens hus, og med styrket ledelse som prioriterer systemrettet
arbeid og hjelp til organisasjons - og kompet anseutvikling. Alt arbeid som prioriteres skal være en del av
grunnlaget i vurderingene av hver enkelt sak og enhetens prioriteringer.

Grunnskole

Det meldes ingen endringer i prognosen for grunnskole. Det er et mindreforbruk på introduksjonlønn til
flyktni nger, samtidig er det et merforbruk på grunnskole blant annet knyttet til ny lovgivning til leirskole
som gir en ekstra kostnad høsten 2019.
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Helse og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

40 - Helse og omsorg 417 033 438 254 423 858 14 396 633 922 649 531 - 15 608
Sum 417 033 438 254 423 858 14 396 633 922 649 531 - 15 608

Kommunalsjef helse og omsorg

Denne måneden gjøres budsjettkorrigeringer. Helse og omsorg er foreslått korrigert med 10 mill.kr. for å
redusere avviket mellom regnskap og budsjett. Dette gjelder følgende enheter:

• Boligtjenesten (husleie til Boligstiftelsen etter KS vedtak 14 3/18)
• Kjøp av plasser
• Ullerål
• Sokna hjemmetjeneste
• NAV
• Tilskudd til andre (Kirkens bymisjon KS sak 49/19)
• Miljøretta helsevern (luftmålinger)

Driftsmessig er det en forverring av prognosen fra forrige rapportering. Grunnen til økt merforbruk er
at planlagte tiltak er mer utfordrende å gjennomføre enn først antatt. Målet var å ta tilbake 3 kjøpte
plasser utenfor egen tjenesteproduksjon. Det har bare vært mulig å gjennomføre en tilbakeføring.
Tilrettelagte tjenester Sentrum og Nord, melder et nytt merforbruk. Dette er omsorgsboliger med
døgnbemanning og omfatter Ullerål, Krokenveien og Fossetorget. Enheten har høyt sykefravær, og er
med i satsningen Sterkere tilbake.

Integrerte tjenester vil ende med et totalt merforbruk. Muligheter for å iverksette tiltak er begrenset,
fordi det ikke sees mulig å holde sykehjems plasser ledig. Tilskudd til hjemmeboende med demens gir et
bedre resultat. Hjemmetjenesten Hønefoss klarer ennå ikke å ta ut effekt av ny arbeidstidsordning.
Enheten har vedvarende høyt syke fravær og må leie inn ved alt fravær. De er med i satsningen Sterkere
tilbake. Det er igangsatt tiltak for å imøtekomme en bedre inngang på drift i 2020.

NAV melder samme prognose. Merforbruket kom i starten av året, men har nå stabilisert seg.

Med budsje ttkorrigeringer på 10 mill, og et risikoanslag på 4,6 mill viser prognosen et merforbruk på 5,6
mill.kr. Risikoanslaget er beheftet med usikkerhet. Spesielt i forhold til at det er kort tid igjen av året til å
få gjennomført tiltak.
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Oppsummering til tak

De enhetene i Helse og omsorg som har det høyeste sykefraværet, prioriteres til satsningen Sterkere
tilbake. Alle enheter har nå hatt oppstartsmøter og jobber konkret med oppfølginger.

Sektoren arbeider med felles tiltak for å imøtekomme økonomisk ramme. Det er tidkrevende, og
prosessene tar lenger tid enn først antatt. Særlig innenfor tiltaket å ta hjem kjøpte plasser og redusere
overliggere. Største utfordring nå er at noen av enhetene ikke klarer å drifte til budsjett.

Det er ønskelig å arbeide f or å redusere antall lokasjoner med døgndrift. Dette vil gi mulighet til å
redusere bemanning på natt.

NAV har gjennomført seminar om økonomisk rådgivning for 100 medarbeidere. Målet er at utvalgte
ansatte skal holde kurs for innbyggere med oppstart i slut ten av inneværende år. Ellers opprettholdes
andre iverksatte tiltak.

Teknisk, kultur og idrett

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

50 - Teknisk, kultur og
idrett

97 863 108 959 107 056 1 904 168 759 173 959 - 5 200

Sum 97 863 108 959 107 056 1 904 168 759 173 959 - 5 200

Teknisk, kultur og idrett

Prognose merforbruk ordinær drift er 5,2 mill kr. Dette er en forbedring på 1,1 mill kr fra sist prognose.

Merforbruket skyldes økte utgifter til drift og vedlikehold av kommunale veier. Det er
ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og sommer. Brøyting, feiing av gater og
veier, lapping og nø dvendig grøfterensk.

Oppsummering tiltak

Tiltak

Det vil ikke bli gjennomført vedlikehold på hverken bygg eller veier utenom det absolutt nødvendige. Og
drifta vil også bli gjennomført på et minimum.

Til tross for dette vil det bli merforbruk i forhold t il budsjett på vei.
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Selvkost

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

51 - Selvkost - 25 658 - 40 159 - 38 360 - 1 799 - 59 637 - 55 025 - 4 612
Sum - 25 658 - 40 159 - 38 360 - 1 799 - 59 637 - 55 025 - 4 612

For alle selvkostområdene er prognose satt opp etter kalkyle fra EnviDan Momentum 13.09.19.

Rammeområdet melder et merforbruk på 4,6 mill kroner, en økning fra 2,5 mill kroner ved forrige
økonomirapportering.

Kommunen har to årlig kalkylemøter med EnviDan Momentum.Det første møtet er i januar/februar og
er etterkalkyle for regnskapsåret som skal avsluttes samt at vi får en prognose for påbegynt år. Det
andre møtet fi nner sted i august/september og da settes budsjett for kommende år samt for 4 - års
perioden i handlingsprogrammet. I tillegg beregnes også en prognose for inneværende år på dette
møtet.

Budsjett 2019 ble lagt i september 2018 ut i fra de forutsetninger som da var tilstede. Vann og avløp har
hatt og har store investeringer noe som påvirker kapitalkostnadene i kalkylen. I august 2018 ble rente
satt til 2,34 % mens vi nå 2019 kan sette en rentenivået på 2,19 %. Når rentenivået bli lavere enn antatt
påvirker det de kalkulatoriske rentene i beregningen; de bli lavere enn forutsatt.

En annen faktor som påvirker kapitalkostnadene er fremdrift på investeringsprosjekter. Dersom
investeringene i planen som ble satt høsten 2018 avviker fra faktisk progresjon i investeri ngsprosjektene
så påvirker dette både kalkulatorisk rente og avskrivningskostnadene i selvkostmodellen. Investeringene
har ikke hatt samme fremdrift som forutsatt høsten 2018 og følgelig reduseres behovet for økte
inntekter for å dekke de kapitalkostnadene som ble beregnet i 2018. Virkningen av økte
kapitalkostnader i selvkostmodellen er fondsavsetning i kommunens driftsregnskap og dette bidrar til
merforbruket i forhold til budsjett.

Basert på denne kalkylen fra Envidan Momentum vil kommunens selvkostfond ha denne utviklingen fra
inngangen av 2019 til utgangen av 2019:

Vann Avløp
Slam

tømming Feiing

Regule -
rings

planer

Bygge -
og

delesak

Utslipps -
tillatelser
og tilsyn

Opp -
måling

Eier
seksjone -

ring

Saldo selvkostfond
per 1.1 9 566 8 601 3 831 606 36 760 720 0 96

Saldo selvkostfond
per 31.12 8 111 13 939 4 178 69 924 - 1 399 - 105 121 123
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Kalkylen tilsier at blant annet bygge - og delingssaker vil gå ut av 2019 med et negativt selvkostfond.
Negativt resultat betyr at kommunen ikke har fått dekket alle sine kostnader i forbindelse med denne
tjenesten.

Kommunal - og moderniseringsdepartementet kom i april 2019 med

Høringsnotat om nye forskrifter til økonomibestemmelsene i kommuneloven (Forskriftene om finans - og
gjeldsforvaltning, garantier, selvkost , rapportering (KOSTRA) og kommunalt rapporeringsregister (KOR)) .

Høringsnotatetets punkt 7.5 Selvkostforskriften §10 omhandler Håndtering av overskudd og underskudd
for selvkostområdene:

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et underskudd, skal
underskuddet dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, så langt det er midler på fondet. Et underskudd
som ikke dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, skal fremføres i selvkostkalkylen til inndekning i et
senere år. Et undersk udd som er fremført, skal dekkes inn av overskudd senest i det femte året etter at
underskuddet oppsto. Et underskudd kan likevel fremføres ut over fem år, hvis dette er nødvendig for at
brukerne ikke skal betale for fremtidig bruk av gjennomførte invester inger.
Tredje ledd andre til fjerde punktum gjelder ikke for tjenester hvor adgangen til å kreve gebyr er hjemlet i
lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven), lov 16. juni
2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseks jonsloven) eller lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering
(matrikkellova).

Ifølge høringsnotatet tillates det ikke lenger at selvkostområdene som hjemles i plan - og bygningsloven,
eierseksjoneringsloven og matrikkelloven kan ha fremførbare undersk udd.

Underskudd er derfor et direkte tap for kommunen og bygge - og delesak starter derfor 2020 med en
inngående balanse på kr 0.

Avsetninger, overføringer

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

70 - Avsetninger,
overføringer

- 87 073 8 985 - 87 211 96 196 14 395 22 194 - 7 799

Sum - 87 073 8 985 - 87 211 96 196 14 395 22 194 - 7 799

Sektoren for avsetninger og overføringer omfatter blant annet avsetning til inneværende års
lønnsoppgjør, pensjonskostnader og inntekter fra flyktningetilskudd og konsesjonskraftinntekter.

Prognosen viser en forverring, som skyldes at årets lønnsoppgjør ble 2,6 millioner kroner dyrer e enn
avsetningen, inntekter fra flyktningetilskuddet er redusert med 10 millioner kroner på grunn av en mye
lavere anmodning enn budsjettert og at de som vi har bosatt kommer senere enn planlagt.

Pensjonskostnadene for 2019 er som budsjettert.

Konsesjonsk raftinntektene er økt med kroner 700.000 med bakgrunn i høyere strømpris enn antatt.
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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 mindreårige flyktninger.

Per utgangen av august var det bosatt 14 personer. Det har også vært en familiegjenforening.

Likviditetssituasjonen

Ringerike kommune har til enhver tid i 2. tertial 2019 hatt likviditet til å dekke sine betalings forpliktelser
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 591,5 millioner kroner ved utgangen av 2 . tertial 2019 og består av
fondsmidler og ubrukte lånemidler.

Likviditetsutvikling

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i 2019 og periodisert
likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen inkluderer også bundne fon d, men ikke midler på
skattetrekkskontoen.

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 2. tertial 2019. I siste tertial viser
prognosen at konsernkontoen reduseres som følge av blant annet utbetaling av reguleringspremien til
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KLP og bruk av lånemidler. Økningen i oktober skyldes delvis årets låneopptak til gebyrfinansierte
investeringer.

Konsernsaldoen var på det høyeste den 4. juli i år da innestående på konsernkonto var oppe i 902
millioner kroner.

Ved utgangen av året er prognostis ert saldo 333 millioner kroner, 150 millioner kroner lavere enn saldo
ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer utgjør mye av årsaken til at
prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i løpet av året. En annen årsak er at prognosen for
pensjonspremien er mer enn 20 millioner kroner høyere enn pensjonskostnaden.

Investeringer

Investeringsregnskap per 2. tertial 2019 med årsprognose og avvik ift. budsjett

Tabellen under viser årets budsjetterte og regnskapsførte utgifter per prosjekt.

Prosj.
nummer

Prosjektnavn Årsbudsjett
Regnskap
hittil i år

Årsprognose
Avvik budsj -
prognose

0040 EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ) 4 235 741 - 11 649 4 235 741 -

0041 NYTT INVENTAR SKOLER 4 829 096 3 004 601 4 829 096 -

0063 EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER 1 781 481 382 375 1 781 481 -

0080 EF - HELSE - OG OMSORGSBYGG 1 974 494 957 911 1 974 494 -

0105 EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården 4 350 988 671 154 1 050 988 3 300 000

0115 EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ) 6 141 293 1 125 769 4 141 293 2 000 000

0120 Valgpaviljonger - 381 156 381 156 - 381 156

0141 Fellesrådet - Kirkebygg 5 000 000 - 5 000 000 -

0247 EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER 614 300 - 614 300 -

0250 EF - Tiltak eiendomsutvikling (budsj) 273 730 - 273 730 -

0258 EF - Elektronisk dørlås sanitærbygg Røsholmstranda 100 000 58 827 100 000 -

0401 Aktivitetspark Livbanen 127 116 40 000 127 116 -

0500 BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY 3 736 332 924 814 3 736 332 -

0501 MASKINPARK 2 361 679 1 751 810 2 361 679 -

0530 Ladestasjoner for el - biler - 15 151 - 15 151 - 15 151 -

0700 DATAUTSTYR 3 837 171 774 662 3 837 171 -

0710 HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI 107 654 1 015 041 1 015 041 - 907 387

0720 Helse - Inventar/medisinsk utstyr 4 154 684 584 077 4 154 684 -

0732 Eiendomsskatt - programvare 1 541 000 755 075 1 541 000 -

0733 Ipads til kommunestyret - 507 046 507 046 - 507 046

0751 IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN 7 193 714 7 184 488 7 193 714 -

0761 IKT - barnehage 600 000 - 600 000 -

10001 Ullerål skole med idrettshall 169 911 008 96 010 584 151 911 008 18 000 000

10002 Hov ungdomsskole 4 989 000 816 444 4 000 000 989 000

10004 Benterud skole 19 831 644 2 190 222 9 716 721 10 114 923

10006 Heradsbygda omsorgssenter 204 499 005 25 970 640 133 499 005 71 000 000

10007 Hov vest omsorgsboliger 4 082 235 747 986 1 982 235 2 100 000

10008 Hov øst omsorgsboliger 47 819 462 926 361 25 719 462 22 100 000

10015 Ringerike legevakt og ambulansesentral 50 190 086 4 771 338 27 590 086 22 600 000
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10025 Garantisaker Bygg - 968 235 - 53 709 - 968 235 -

10027 Nes skole ny barneskolefløy 5 336 800 402 222 1 336 800 4 000 000

10031 Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken 8 336 461 577 369 8 336 461 -

10032 Ombygging Ringerike rådhus 7 000 000 40 061 7 000 000 -

10033 Ombygging Hensmoen 9 920 000 108 171 9 920 000 -

14013 Forsterking Hen - Skårflogan - 229 719 - 229 719 - 229 719 -

14015 Trygg skolevei Benterud skole 2 089 980 5 165 999 5 200 000 - 3 110 020

14016 Parkering Austjord 3 126 375 - - 3 126 375

14017 Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé - 8 357 794 - -

17001 EF - Soveareal barnehage 2 581 088 1 428 900 2 581 088 -

17002 Branntekniske tiltak i Nes samfunnshus 700 000 - 700 000 -

17005 FDV - system 500 000 - 500 000 -

17006 Schjongshallen 6 698 218 3 069 602 6 698 218 -

17008 Kjøp av Hensmoveien 19 30 750 525 30 750 525 30 750 525 -

17010 Hønefoss barnehage (inventar og oppgradering) 500 000 - 500 000 -

19301 VPI - Kommunale veier 15 758 903 7 710 870 15 758 903 -

19402 ABY - Sykkelbysatsing 2 347 444 47 565 2 347 444 -

19403 Sentrumspassasjen 1 435 573 - - 1 435 573

15006 RINGERIKE VANNVERK 13 399 241 9 517 627 13 399 241 -

15008 OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD 38 320 680 13 979 006 33 820 680 4 500 000

15013 Monserud renseanlegg 102 689 270 58 998 142 99 089 270 3 600 000

15014 SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2 11 453 682 233 581 1 953 682 9 500 000

15024 BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA - LØSNINGER 139 887 1 435 252 1 435 252 - 1 295 365

15034 GARANTISAKER VAR - 501 232 2 337 - 501 232 -

15037 Styresystem Nes RA og Monserud RA 7 500 000 119 868 500 000 7 000 000

15038 VA - anlegg Parkgata - Storjordet 9 991 750 279 409 4 191 750 5 800 000

19003 Utskifting vannledninger 2019 9 708 875 3 059 217 9 708 875 -

19103 Utskifting avløpsledninger 2019 10 394 341 504 477 10 394 341 -

19210 Digitale vannmålere 4 500 000 85 003 2 500 000 2 000 000

Totalt 857 747 669 297 115 150 670 782 772 186 964 897

Prosjektregnskap investeringer per 2. tertial 2019

Tabellen under viser total prosjektkostnad for de prosjektene som går over flere regnskapsår.

Investeringsprosjekter Vedtatt budsjett

Endring i
prognose i
forhold til
vedtatt

budsjett

Ullerål skole med idrettshall 350 000 000 - 9 000 000

Hov ungdomsskole 300 000 000 9 000 000

Benterud skole 353 000 000 - 12 500 000

Heradsbygda omsorgssenter 500 000 000 - 68 500 000

Hov vest omsorgsboliger 31 000 000 -

Hov øst omsorgsboliger 133 700 000 -

Ringerike legevakt og ambulansesentral 106 000 000 -
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Nes skole ny barneskolefløy 31 000 000 -

Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken 8 500 000 -

Trygg skolevei Benterud skole 16 000 000 3 100 000

Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé N/A

RINGERIKE VANNVERK 112 400 000 -

OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD 77 500 000 -

Monserud renseanlegg 360 000 000 -

SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2 15 500 000 -

BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA - LØSNINGER 2 000 000 1 500 000

Styresystem Nes RA og Monserud RA 15 000 000 -

VA - anlegg Parkgata - Storjordet 20 000 000 -

Digitale vannmålere 15 500 000 -

NYTT INVENTAR SKOLER 24 000 000 -

EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården 8 050 000 -

HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI 12 600 000 -

IKT - barnehage 2 400 000 -

EF - Soveareal barnehage 4 600 000 -

Schjongshallen 8 030 000 -

ABY - Sykkelbysatsing 4 000 000 -

Kommentarer til utvalgte prosjekter

10006 Heradsbygda omsorgssenter

Prosjektet følger oppsatt fremdrift og økonomiplan etter kontrakt. Grunnarbeider for anlegget er startet
opp og anlegget følger oppdatert fremdriftsplan

10007 Hov foreldrekonsept

Prosjektet har vært på anbud, men etter et totalvurdering er konkurransen avlyst og skal ut igjen på
anbud. Prosjektet sendes ut på ny utlysning.

10008 Hov øst omsorgsboliger

Byggestart er nå i september 2019.
Prosjektet går som planlagt etter justert fremdriftsplan. Avsluttes i 2021

14015 Trygg sk olevei Benterud skole

Anlegget er ferdig og overtatt. Mangelliste er utbedret.
Alle grunnerverv er utført. Det gjenstår noe oppretting langs private innkjøringer



Tertial rapport 2. tertial - 2019

Side 16 av 53

15006 Ringerike vannverk

Det nye vannbehandlingsanlegget ble overtatt og tatt i bruk i 2018 . Ferdigstillelse utomhus gjenstår.
Dette skyldes reklamasjonsarbeider på infiltrasjonslaguner for manganslam. Det er forventet at dette er
ferdigstilt i løpet av 2019. Reklamasjonsarbeider på tak på nytt basseng er ferdig.

15008 Tilknytning KUR anlegg Steinsfjorden (Overføringsledninger 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

15013 Utvidelse Monserud ra

Prosjektet er i sluttfasen, og er noe forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Det nye
renseanlegget vil bli satt i drift i løpet av høsten 2019.

15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2

Prosjektet legges ut på anbud, tidligst oktober/ november 2019. Planlagt op pstart er vinter/vår 2020,
med ferdigstillelse 2020, forutsatt at alle hovedledningsavtaler underskrives som planlagt.

Boligutbygging Benterud

Prosjektet er ferdigstilt. Kun mindre asfaltarbeider igjen

10001 Ullerål skole nybygg

Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan. Det er tett bygg nå og det jobbes med innvendige arbeider mot
planlagt ferdigstillelse mars 2020. 3 mnd. prøvedrift og så overtar bygget 1.juni 2020.

15037 Styresystem Nes og Monserud ra

Blir håndtert gjennom hovedprosjektet for utvidelse a v Monserud ra

15038 Overvannskulvert Storjordet – St.haugen

Prosjektet er startet opp. Prosjektering pågår og man forventer anbudskonkurranse høst 2019 med
utførelse i 2020.. Tiltak i forbindelse med trygg skolevei skal stå ferdig til skolestart 2020.

Omb ygging Rådhuset

Følger oppsatt plan og skal ferdigstilles til 31.12.19

Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte

Følger oppsatt plan og prosjektet ferdigstilles til 31.12.19

Hensmoen flytteprosess

Ferdig med tiltak forbundet med flytting til Hensmoen skal være ferdig til 31.12.19 med unntak av
vaskehall og prosess med flytting av vann og avløp.
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Parkering Austjord

Er utsatt til 2020

Aktivtetspark Livbanen

Er ferdigstilt

BRR - Biler og redningsverktøy

Utstyr er bestilt, blant annet ny skogbrannbil som etter plan en skal leveres før nyttår.

Digitale vannmålere

Forhandling om leverandør er i gang, og det vil kjøpes inn et parti vannmåler tilsvarende
investeringsbeløp i 2019, 2020 og 2021.

Elektronisk dørlås sanitærbygg Røsholmstranda

Dørlås er montert og i drift, men utbedringer i tilknytning til dørlåsen er under ferdigstillelse. Det vil
trolig bli et lite mindreforbruk.

Grunneiendommer og skoger

Under gjennomføring. Bommer til skogsbilveier er bestilt og prosjektering av skogsbilvei er gjennomført.
Midlene vil bl i oppbrukt i løpet av året.

Energi, inneklima, overvåkning

Det vil bli et mindreforbruk i 2019 som overføres til 2020 for å ferdigstille det som er planlagt. Det er
innhentet priser. Prisene har ligget høyt, og det har derfor vært nødvendig å gå flere rund er. Dette gjør
at flere av de planlagte tiltakene ikke gjennomføres i 2019. Det vil bli utarbeidet en helhetlig plan for SD
anlegg (sentralt driftsanlegg/energistyring) i 2020. Foreslåtte avsettinger i 2020 - 2021 flyttes til 2021 -
2022.

FDV - system

Innkjøpspr osessen er startet. Planlegger å gjennomføre anskaffelse i løpet av året og implementering
neste år.

Ladestasjoner for el - biler

Det foreslås å avsette investeringsmidler i 2020 og 2021 til dette prosjektet.

Oppgradering barnehager

De fleste prosjektene er under gjennomføring. Det har vært litt forsinkelser på gjennomføring da det er
kapasitetsproblemer hos entreprenørene. De fleste av prosjektene skal være ferdig i løpet av oktober.
Ett prosjekt er bestilt, men pga. manglende kapasitet hos entreprenøren er dette ikke startet ennå. Vi
forventer at midlene er oppbrukt i løpet av året.
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Oppgradering helse - og omsorgsbygg

Under gjennomføring med flere prosjekter. De fleste har ferdigstillelse i oktober med unntak av
branntiltak på Tyribo som har ferdigstillelse i desember. Midlene skal være brukt opp i løpet av året.

Oppgradering og sprinkling Riddergården

Det vil ikke bli gjennomført utføring av tiltak da det er behov for detaljprosjektering. Kostnader for
prosjektet vil i 2019 være kr 1,2 mill. Tiltakene vil bli utført neste år. Fase 2 overføres fra 2020 til 2021.

Oppgradering skolebygg

Gjennomfører oppgraderinger iht. plan. Alle prosjektene er under gjennomføring. Det største prosjektet
(Ventilasjon Veien skole) er det endel usikkerhet da det ikke er avklart hvor mye av ventilasjonskanalene
må gjøres om etter nye ventilasjonsanleggene er montert.

Schjongshallen

Tiltak som tribuner, publikumstoaletter, kameraplattform, løfterampe/heis er gjennomført. Ventilasjon,
avfukter og varme til tribunene er under gjenn omføring. Midlene kommer til å være brukt i løpet av
året.

Soveareal barnehage

Mangler ferdigstilt på 4 barnehager. Det er litt usikkerhet rundt etablering på Vang barnehage da det er
klagebehandling på byggesøknaden. Vi regner med at prosjektet er ferdigs tilt i løpet av året.

Maskinpark

Det er investert i henhold til planen.

Tiltak eiendomsutvikling

Prosjektene er bestilt og vil bli utført i løpet av året.

Utskifting vannledninger

Utskifting går som planlagt og vil bli ferdigstilt i 2019.

Utskifting avløps ledninger

Utskifting går som planlagt og er i samarbeid med utbyggingsavdelingen. Av årets investeringsbudsjett,
er 6,9 mill. disponert som følger:

• Hovsmarkveien 1,4 mill.
• Overvann Hov alle 4,0 mill.
• Avløp Hov alle 1,5 mill.

Mesteparten av utgiftene er ikke bokført ennå.
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Kommunale veier

Investering går som planlagt og vil bli gjennomført ila 2019. Odinveien, Østsideveien og Vælerenveien vil
være rehabilitert da.

Sentrumspassasjen

Prosjektet er satt på vent og kommer ikke til å bli gjennomført i år. Tilt aket bør ses i sammenheng med
oppgradering av samfunnshuset.

Årsregnskap

Regnskapsskjema 3 – Oversikt Drift

Beløp i 1000

Regnskap
2019

Rev. bud.
2019

Oppr. bud
2019

Regnskap
hittil
2018

Driftsinntekter
Brukerbetalinger - 41 196 - 78 039 - 78 039 - 44 413
Andre salgs - og leieinntekter - 145 993 - 213 773 - 213 261 - 133 365
Overføringer med krav til motytelse - 160 899 - 235 879 - 235 748 - 151 765
Rammetilskudd - 557 066 - 787 200 - 782 200 - 528 900
Andre statlige overføringer - 96 638 - 120 643 - 119 723 - 107 379
Andre overføringer - 3 751 0 0 - 268
Inntekts - og formuesskatt - 498 120 - 836 150 - 836 150 - 481 080
Eiendomsskatt - 37 826 - 60 000 - 60 000 - 35 743
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter - 1 541 489 - 2 331 685 - 2 325 122 - 1 482 914

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 748 476 1 119 326 1 117 996 748 955
Sosiale utgifter 158 436 355 617 355 234 146 413
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon

285 118 402 567 395 273 272 755

Kjøp av tjenester som erstatter
kommunal tjenesteproduksjon

153 991 237 737 236 264 150 681

Overføringer 108 368 168 329 171 598 114 690
Avskrivninger 0 113 000 113 000 0
Fordelte utgifter - 63 826 - 103 787 - 105 962 - 63 139
Sum driftsutgifter 1 390 561 2 292 790 2 283 403 1 370 356

Brutto driftsresultat - 150 928 - 38 895 - 41 718 - 112 558

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte - 33 123 - 31 931 - 31 931 - 25 615
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

- 1 535 - 7 000 - 7 000 0

Mottatte avdrag på utlån - 187 - 650 - 650 - 236
Sum finansinntekter - 34 845 - 39 581 - 39 581 - 25 851

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 31 199 53 803 53 803 18 071
Avdrag på lån 65 679 109 500 109 500 55 879
Utlån 375 1 000 1 000 286
Sum finansutgifter 97 254 164 303 164 303 74 236
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Beløp i 1000

Regnskap
2019

Rev. bud.
2019

Oppr. bud
2019

Regnskap
hittil
2018

Resultat eksterne finanstransaksjoner 62 408 124 722 124 722 48 385

Motpost avskrivninger
Motpost avskrivninger 0 - 113 000 - 113 000 0
Sum motpost avskrivninger 0 - 113 000 - 113 000 0

Netto driftsresultat - 88 519 - 27 172 - 29 996 - 64 173

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk

0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond - 29 293 - 11 526 - 11 502 - 31 816
Sum bruk av avsetninger - 29 293 - 11 526 - 11 502 - 31 816

Avsetninger
Overført til investering 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 0 32 664 35 464 0
Avsatt til bundne driftsfond - 6 433 6 035 6 035 129
Sum avsetninger - 6 433 38 699 41 499 129

Regnskapsmessig merforbruk
(+)/mindreforbruk ( - )

- 124 246 0 0 - 95 859
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Vedlegg

Status alle oppdrag

Administrasjon og fellestjenester

Verbalvedtak

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
Etablering av
turistinformasjon

Rådmannen fremmer en sak om
evaluering av nåværende
turistinformasjons samarbeid og mulig
etablering av turistinformasjon for
Ringeriksregionen. Etableringen kan
skape flere grønne arbeidsplasser og vil
kunne løfte frem Ringeriksregionens
unike natur - og kulturverdi er.

Destinasjonsselskapet har
gjennomført en
egenevaluering og
utarbeidet helt ny strategi,
profil og navn. Ringerike
kommune vil følge opp
selskapet i forhold til
vurdering av arbeidet på
bakgrunn av selskapets nye
strategi.

KS 22/19 Interpellasjon fra
Elsa Lill Piltingsrud Strande
(H) - Kommunens
forpliktelser i
selskaper/organisasjoner

Ordførerens svar

Representanten etterlyser en total
oversikt over
organisasjoner/institusjoner/foreninger
Ringerike kommune er
deltagere/bidragsyter i.

I utgangspunk tet er slike opplysninger
å finne i kommunens eierskapsmelding
under oversikten over kommunens
eierengasjement. Her vil også
kortfattet resyme av årsrapportene
presenteres, samt arkivnøkkel for
årsrapportene for spesielt interesserte.
Intensjonen er også a t
eierskapsmeldingen skal behandles i
starten av hver ny
kommunestyreperiode.

Rådmannen la eierskapsmeldingen
fram første gang i november 2016.
Formannskapet valgte da enstemmig å
utsette saken. Rådmannen fremmet
derfor saken på nytt i februar 2017,
men formannskapet valgte nok en gang
enstemmig å utsette behandlingen, og
saken er s iden ikke fremmet for
kommunestyret. Med bakgrunn i
interpellasjonen vil derfor ordfører be
rådmannen ajourføre endringer som
har skjedd i perioden, og fremme
denne på nytt for politisk behandling
tidlig i ny valgperiode for nytt
kommunestyre.
........

.Av slutning
Ordfører avslutter med å henvise til
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
nevnte utkast til eierskapsmelding, som
tar for seg kommunens engasjementer
i selskaper og organisasjoner. Videre er
det slik at det foreligger konkrete
vedtekter og vedtatte eierskapsavtaler
mellom eierne i de selskap kommunen
er engasjert i.
Vedlagte oversikt gir en oversikt og et
bilde på dette, og konkret sak blir som
nevnt fremlagt nytt kommunestyre.

KS - sak 143/2018 - Hvordan
IT - driften er organisert, og
ulike driftsalternativer

KS - sak 143/2018 (budsjett 2019)

Utredningsforslag 2

IT - drift

Rådmannen bes legge frem en sak om
hvordan IT - driften er organisert, og
ulike driftsalternativer.

Rådmannen legger fram sak
til formannskapets
strategiseminar. Saken
beskriver hvordan drift av IT
er organisert i Ringerike
kommune, og hvordan
rådmannen planlegger at det
skal arbeides videre med
drift av IT og utvikling
innenfor digitalisering.

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
KS 50/2019 - Utskriving av
eiendomsskatt på særskilt
grunnlag

KS 50/19
Vedtak:
Det skrives ut skatt på et særskilt
skattegrunnlag som følge av at
produksjonsutstyr og –
installasjoner ikke skal medtas i
takstgrunnlaget når de tidligere
verk og bruk skal takseres og
regnes som næringseiendom fra
2019.

Det særskilte skattegrunnlaget er
differansen mellom ny takst for
objektene fra 2019 og
skattegrunnlaget i 2018.
Grunnlaget skal i 2019 være
redusert med én syvendedel (jf.
overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4
første punktum). Skatt esatsen på
det særskilte skattegrunnlaget
skal være 5 promille.

KS 51/19 Eiendomsskatt -
konsekvenser ved bruk av
Skatteetatens
formuesgrunnlag

KS 51/19

Vedtak:
Det gjennomføres alminnelig
taksering av alle eiendommer i
Ringerike kommune.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
Takseringen skal være klar fra
2022.

KS 58/19 - Prognose 1. tertial
2019

Vedtak:

1. Presentasjonen av økonomisk
prognose per 1. tertial (30.04.19)
2019 tas til orientering.
2. Rådmannen legger frem en
vurdering og en tiltakspakke på
avvikene som har kommet frem
i prognosen. Formannskapet
ønsker oversikten fremlagt på
Strategi konferansen.

KS 81/19 Søknad om
økonomisk støtte -
Ringeriksbadet IKS

KS sak 81/19

Vedtak:
Ringerike kommune gir
Ringeriksbadet IKS 1 million
kroner i driftsstøtte i 2019.
Kostnaden innarbeides i 2.
tertial 2019.

KS 97/19 - Nytt sak arkivsystem
- ACOS

KS sak 97/19

Vedtak:
1. Dagens sak - og arkivsystem
(ESA) erstattes av nytt sak - og
arkivsystem (Acos).
2. Kostnader som påløper i 2019
dekkes over driften.
3. Kostnader som påløper i 2020
innarbeides i budsjett 2020.

KS sak 97/19

Vedtak:
1. Dagens sak - og arkivsystem
(ESA) erstattes av nytt sak - og
arkivsystem (Acos).
2. Kostnader som påløper i 2019
dekkes over driften.
3. Kostnader som påløper i 2020
innarbei des i budsjett 2020.

Iht. plan Kostnader til anskaffelse av
ACOS er innarbeidet i
rådmannens forslag til budsjett
2020.

KS sak 143/2019 - Utvikling
vann - og avløpsgebyr 2018 -
2026

Budsjettvedtak 2019

Utvikling vann - og avløpsgebyrer
2018 – 2026

I tråd med retningslinjer for
beregning av selvkost kan
kommunen velge å gå med



Tertial rapport 2. tertial - 2019

Side 24 av 53

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
underskudd innenfor den
normerte fem års perioden

– Ringerike kommune investerer
med tanke på en betydelig
folketallsvekst

– Prisnivået fastsettes i budsjett
for 2020 og årene fremove r

Ståstedsanalyse IT 1. Kommunestyret tar
«Tilstandsvurdering for Ringerike
kommune - virksomhetsområde
IT» til orientering.
2. Tilstandsvurderingen avdekker
at Ringerike Kommune ikke har
et modent nok forhold til
sikkerhet og risiko knyttet til
informasjonssikring. Dette kan i
stor grad sees i sammenheng
med at ansvar for sikkerhet i
kommunen per i dag ikke er
plassert på et beslutningsmyndig
nivå i organisasjonen. Én av
konsekvensene er usikkerhet
knyttet til overholdelse av
regelverk.

Rapporte n peker på at
kommunen bør utnevne en
sikkerhetsansvarlig for
kommunen, og at det bør
gjennomføres en utvidet
kartlegging av dagens sikkerhet -
og risikosituasjon for å avdekke
kritiske trusler og avvik fra
regelverk.
Kommunestyret mener at IT -
sikkerhet og beredskap skal inngå
som en sentral forutsetning i
kommunens IKT arbeid og ber på
bakgrunn av denne rapporten
rådmannen komme tilbake med
en konkret tiltaksplan for
utbedring av de svakheter i
informasjonssikkerheten som er
avdekket.

Strategi og ut vikling

Verbalvedtak

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
KS - sak 143/2018 - Mulige
alternativer for å ivareta

KS 143/2019 (budsjett 2019) Iht. plan Utredning vedrørende
eiendomsstrategi
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
kommunens eier - og
leierinteresser i den samlede
eiendomsmassen

Utredningsforslag 3

Eiendomstjenesten

Rådmannen utreder 3 mulige
alternativer for å ivareta
kommunens eier - og
leierinteresser i den samlede
eiendomsmassen.

- Organisering ved fortsatt egen
avdeling/enhet i kommunen.

- Etablering av et
eiendomsselskap som
kommunalt foretak m ed hjemmel
i kommuneloven §62.

- Etablering av et aksjeselskap.

Resultatet av utredningen
presenteres på Formannskapets
strategikonferanse

og organisering vil bli
gjennomgått i
Formannskapets
strategikonfera nse i juni
2019. Saken vil komme til
sluttbehandling i løpet av
høsten 2019.

Planmessig skifte ut alle diesel -
og bensindrevne biler/rullende
materiell med lav -
/nullutslippsbiler (el -
biler/hybridbiler/hydrogendrevne
biler)

Ringerike Kommune skal over tid
planmessig skifte ut alle diesel -
og bensindrevne biler/rullende
materiell med lav -
/nullutslippsbiler (el -
biler/hybridbiler/hydrogendrevne
biler) i alle sektorer der det er
hensiktsmessig ut fra arbeidets
og tjenestens art.

Status 01.08.18:
Innkjøpskoo rdinator startet i
Ringerike kommune i august
2016. En av de prioriterte
oppgavene er å få oversikt over
kommunens innkjøpsavtaler,
herunder leasingavtaler på biler
og maskiner. Når tilstrekkelig
oversikt er på plass, vil det bli
utarbeidet rutiner for inn kjøp av
biler og maskiner, herunder
leasingavtaler som beskriver hva
slags teknologi som skal velges
ved nyanskaffelser.
Strategi - og utviklingsavdelingen
vil sammen med
innkjøpsavdelingen se på de ulike
sektorenes muligheter for å
benytte lav/nullutslipp skjøretøy.

Vurdering av hvilke
kommunale tjenestebiler
som først kan skiftes ut med
elbiler ble igangsatt ultimo
2018. Innen helse og omsorg
er det bestemt å skifte ut 35
tjenestebiler med elbiler i
perioden 2019 til tidlig 2021
og kommunen har fått støt te
fra Miljødirektoratets
ordning Klimasats til
etablering av ladestasjoner
til disse. Vurdering av
utskifting av ytterligere
tjenestebiler vil gjøres som
del av klima - og
energiplanleggingsarbeidet.

Revidert Miljø og klimaplan («Det
grønne skiftet»)

Rådmannen legger frem en
revidert Miljø og klimaplan («Det
grønne skiftet») i løpet av 2017.
Følgende underpunkter tas med
som innspill og vurdering i det
videre arbeid med miljø og

ForsinketDet er vedtatt både av
formannskapet og av
kommunestyret (sak 35/19)
at Ringerike kommunes
overordnede planlegging
innen reduksjon av
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
klimaplan.
1. Det vurd eres en etablering av
en geopark i Hensmoen området
- et av de mest populære
friluftsområdene i Hønefoss.
MDG har tidligere - i samråd med
Miljøvernforbundet - pekt på
Hensmoens unike geologiske
kvaliteter. Sabima har også pekt
på områdets unike biologiske
mangfold. MDG nevnte ideen om
en geopark ved høringsuttalelse
(april 2016) til grensedragning for
masseuttak i området.
Anleggshaver bør eventuelt
kunne tilrettelegge for dette
tiltaket.
2. Det vurderes opprettelse av et
geo - informasjonssenter i
Ringeriks regionen. Et geo - senter
kommer innbyggerne til gode
som en ressurs når det gjelder
reiseliv, undervisning og lokal
identitetsbygging. Senteret skal
fortrinnsvis ha hovedvekt på
kvartærgeologi da Ringerike har
spesielle nasjonale verneverdier
på dette felte t. I tillegg har vi
Oslofeltets unike geologi i
umiddelbar nærhet. Rådmannen
bes ta opp et arbeid for
lokalisering av et slikt
vitensenter.
3. Det vurderes å arbeide for en
etablering av område for
parsellhager i forbindelse av
utbyggingen i Krakstadmarka. Slik
kan befolkningen i Ringerike få
muligheten til å komme seg ut og
erfare grønne omgivelser hvor de
kan dyrke egne grønnsaker og gi
barna muligheten til å lære om
planter. Parsellhagene kan også
drives i samråd med skolene.
4. HRA produserer i dag biog ass.
Postens biler og HRAs egne biler
bruker denne gassen, men mye
av denne ressursen kjøres ut av
vårt distrikt. Det vurderes om
kommunen kan ta i bruk denne
bioenergien i egne større
kjøretøy.
5. Det vurderes å premiere
innbyggere som velger
miljøvennlig byggemetode.
Kommunestyret ber rådmannen
vurdere mulighet for å endre
dagens betalingsreglement, slik
at dokumentert miljøvennlige
byggeplaner kan få lavere
betalingssatser / prosentvis

klimagassutslipp, økt
miljøvennlig
energiomlegging og
klimatilpasning skal
integreres i selve
kommuneplanen. Dette
innebærer også at vurdering
og prioritering av klima - og
energitiltak skal integreres i
arbeid med årlige budsjetter
og fireårige handlingsplaner,
samt tilhørende
rapportering. Det er også
vedtatt i kommunestyret å
opprette et
klimagassregnskap for
Ringerike (sak 138/19).

Videre pågår arbeid med å
ta F Ns bærekraftsmål inn
som grunnlag for
planstrategien for 2020 - 2023
og planprogram for
kommuneplanens
samfunnsdel.
Formannskapet ble orientert
om status og plan for dette
arbeidet i sitt møte 27.08.19.

Parallellt pågår
gjennomføring av en rekke
klima - og mi ljøtiltak;
herunder tilrettelegging for
kompakt byutvikling og økt
andel gående og syklende i
Byutviklingsstrategien og
Områderegulering
Hønefoss, miljø - og
klimakrav til nye kommunale
bygg, utskiftning av
kommunale tjenestebiler til
elbiler, prosjekt på
spillvarmebruk og grønn
næringsutvikling sammen
med Treklyngen, Vardar og
Ringerikskraft mm.
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fratrekk i avgifter.
6. Det vurderes å undersøke
omfanget av olje - og
parafinkaminer som eksisterer
blant kommunens innbyggere
som mottar kommunale
helsetjenester, gjerne også de
som er avhengig av vedfyring.
Etter undersøkelsen fremmes sak
for kommunestyret med hensikt
(hvis mulig) om å fremskynde
utskifting av eksisterend e anlegg
med varmepumper.
7. Det vurderes om at alle tak på
kommunale nybygg skal utstyres
med solcellepanel og
mulighetene for å kle
eksisterende kommunale bygg
med solcellepanel.
8. Kommunen har tidligere
vedtatt at alle kommunale
nybygg skal vurderes op pført i
tre. Det vurderes om kommunen
vil gi en generell oppfordring til
alle utbyggere om også å vurdere
nybygg i tre.
9. Rådmannen utreder
muligheten for å etablere et
kommunalt klimafond (ENØK -
fond).

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
0605_354 Områderegulering
for Ringerike vannverk
Kilemoen, 2. gangs behandling

1. 0605_354 Områderegulering
for Ringerike vannverk Kilemoen
vedtas.

2. Ringerike kommune vil på
bakgrunn av utvidet kunnskap
om verdifullt naturmangfold av
nasjonal verdi samt anbefaling
fra Fylkesmannen i Buskerud,
foreslå endret formål på deler av
område s om til 1. gangs
behandling lå inne med formål
Landbruks - natur og
friluftsområde (LNF). Område
som i henhold til kartlegging av
sandfuruskog på Kilemoen 2015
beskrives som svært viktig (A)
Sandfuruskog, vil tillegges formål
LNF Naturformål (5120).
Området kan nyttes til skogbruk
og friluftsliv, innenfor de
begrensninger som fremgår av

Iht. plan Reguleringsplan er
ferdigbehandlet. Klagesak er
behandlet av Fylkesmannen har
stadfestet kommunestyrets
vedtak.
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reguleringsbestemmelse § 4.2 og
§ 6 Hensynssoner.

3. Før ytterligere uttak i BSM skal
det utarbeides en
detaljregulering med
konsekvensutredning for
uttaksområdet.
Detaljregul eringen må inkludere
hele bestemmelsesområde # 1
vist på plankartet. 0605_354
Områderegulering for Ringerike
vannverk Kilemoen med
sikringssoner, skal ligge til grunn
for en eventuell detaljregulering

390 - Detaljreguleringsplan for
Klekkenhagen boligområde -
Planforslag til 2. gangs
behandling

1. 0605_390 Detaljregulering for
Klekkenhagen Boligområde med
tilhørende bestemmelser
vedt as.
2. Rådmannen retter en
forespørsel til SVV for vurdering
av endring av fartsgrense på Fv.
163 fra 60km/t til 50km/t
mellom Fløytingen og Klekken.

Saken er sluttbehandlet juni
2019.

424 Follummoen - avklaring
private grunneiere

Rådmannen gis fullmakt til å gå i
dialog med private grunneiere på
Follummoen om kjøp av
eiendommene etter
ekspropriasjonsrettslige
prinsipper.

En avtale om kjøp forutsetter
kommunestyrets godkjenning.

Kommunestyret holdes orientert
om sakens utvikling.

Det er oppnådd enighet med
grunneierne og innløsning i
tråd med avtaler er besluttet i
kommunestyret 5. september
2019. Innløsning blir foretatt i
løpet av høsten.

433 Detaljregulering Ullerål og
Hov skoler - 2.
gangsbehandling

Utredning vedrørende
nødvendige tiltak for å bedre
trafikksikkerheten for myke
trafikanter på strekningen fra
dagens skolekrets for Hønefoss
skole og nordover til Ullerål skole
følges opp i egen prosess som vil
forelegges kommunestyret for
vedtak etter at foreliggende
planforslag er vedtatt.

En eventuell nedleggelse av
driften ved Hønefoss skole med
påfølgende overføring av elever
til Ullerål skole kan ikke
iverksettes før nødvendige
trafikksikkerhetstiltak som
utredningen nevnt over

ForsinketTiltak for trygg skolevei er
under planlegging og
forventes ferdigstilt innen
skolestart høsten 2020.
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konkluderer med, er
gjennomført.

KS 54/19 - 433 Detaljregulering
Ullerål og Hov skoler - Klage på
vedtatt plan

KS 54/19

Vedtak:
1. Klage på plan 433
Detaljregulering Ullerål og Hov
skoler tas ikke til følge
2. I henhold til plan - og
bygningsloven § 12 - 12, jf. § 1 - 9
kan kommunestyrets endelige
vedtak av reguleringsplan
påklages. Fylkesmannen er
klageinstans for enkeltvedtak
etter denne lov. Klagen sendes
Fylkesmannen i Oslo og Viken
med følgende uttalel se:
«Kommunestyret slutter seg til
rådmannens vurdering, slik den
framgår av dette
saksframlegget.»
3. Klagen gir ikke utsatt
iverksetting av kommunestyrets
planvedtak (jf. forvaltningsloven
§ 42) på bakgrunn av at de
påklagede forholdene ikke
berører bygg eområder på en slik
måte at igangsetting av tiltak
innenfor planområdet må
stanses.
I tillegg vedtok Kommunestyret
enstemmig følgende:
4 . Kommunestyret ber
rådmannen straks, og senest til
kommunestyret 06.06.19,
skriftlig redegjøre for rutiner
kommunen har ved
klagehåndtering, herunder
hvilke tiltak som er iverksatt for
å unngå slik behandling i
fremtiden.

Klagen er behandlet og
oversendt Fylkesmannen

KS 61/19 - Skoleveis tiltak Nye
Ullerål skole

Vedtak:
1. For å øke sikkerheten på
skoleveien til Ullerål skole
gjennomføres de tiltak som er
prioriterte i saksframlegget
(tiltak 1 - 10).
2. Tiltakene gjennomføres
innenfor vedtatt økonomisk
ramme for utbygging av Ullerål
skole, samt gjennom allerede
budsjetterte tiltak i Parkgata og
Hovsmarkveien.
3. Til tak i henhold til
rekkefølgebestemmelse §§ 2.3.1 -
.2.3.4 i 271 Områderegulering

Planlagte tiltak og prosess
pågår ihht plan, inkludert
samarbeidsprosjekt med
tiltakshavere i øvre
Hønengaten. For øvrige tiltak
avventes prosess med
skolegrenser, og eventuelle
ytterligere tiltak fremlegges
som egen sak.
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Øvre Hønengata øst
gjennomføres parallelt.

Ytterligere tiltak innefor
trafikksikkerhet vurderes som
en del av samarbeidsprosess
knyttet til skolegrenser. Dersom
ytterligere tilt ak anbefales –
fremlegges dette som egen sak
for Kommunestyret.

KS - sak 143/2019 - Byutvikling  Budsjettvedtak 2019

Vedtaket lyder:

"Det settes av 50 MNOK i
handlingsprogrammet for 2020,
25 MNOK i 2021 og 25 MNOK i
2022. Midlene skal brukes til
byutvikling."

Budsjettvedtaket er ikke gyldig
da det mangler vedtak om
finansiering. Midlene er derfor
ikke innarbeidet
i handlingsprogram 2019 - 2022.
Det må foreslås
finansieringsløsninger for at
budsjettmidler kan innarbeides.

Iht. plan Vedtaket legges til grunn for
budsjettarbeidet for 2020. Egen
plan for prioritering av tiltak er
under utarbeidelse, og vil bli
fremlagt for politisk behandling
etter vedtak på
Områderegulering Hønefoss.

Refusjon Nerbytunet Foreløpig
godkjenning av plan for
utførelse
Ringkollveien/Bånntjernveien

Etter plan - og bygningsloven §18 -
8 godkjennes planene for
utførelse, kostnadsoverslag og
forslag til fordeling med endring
av beregnet totalbeløp for
refusjon.

Totalbeløpet som godkjennes for
refusjonssaken er kr 3 880 366.
Andel i refusjonssaken samt
ref usjonspliktig beløp
fremkommer av vedlegg 1:
"Godkjent fordeling av
refusjonsandeler og kostnader"
datert 24.03.2017.

Rådmannen utfører varsling om
vedtak av godkjenning av forslag
til refusjon til refusjonspliktige.
Saken fremmes for endelig
vedtak om fa stsettelse av
refusjon i kommunestyret når
refusjonsberettigede tiltak er
gjennomført og regnskap for

Iht. plan Saken er ferdigbehandlet.
Evalueringen av
refusjonsordning gjennomføres
høsten 2019
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disse er innsendt og gjennomgått
av kommunen.

Rådmannen igangsetter
evaluering av arbeidet med
refusjonssaken med hensikt å
fremme politisk sak med
anbe faling om håndtering av
refusjonssaker. Saken tar sikte på
å avklare følgende forhold:

• Anbefaling av
organisering og
plassering av ansvar på
avdeling for
saksfremstilling og
vurdering av
refusjonssaker.

• Anbefaling om
delegering av
myndighet til vedtak i
re fusjonssaker.

• Anbefaling om
beregning av gebyr ved
saksbehandling av
refusjonssaker.

Ringerike Utvikling AS -
oppfinansiering

1. Eierstrategien datert 21.08.15,
tas til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar en
tredobling av tilskuddet til RU
med halvtårs virkning fra 2016.
Dette innarbeides i forbindelse
med den politiske behandlingen
av 1. tertial.
3. Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra
Ringerike kommune til Ringerike
Utvikling AS være på 3,6 mill.
årlig. Ringerike kommune vil at
Ringerike Utvikling AS skal ha
dette driftsgrunnlaget de
kommende 3 år.
4. Kommunestyret forutsetter at
det gjøres en grundig evaluering
av måloppnåelsen våren 2019,
før en vurde rer videre tilskudd.
5. Eier forventer at det
gjennomføres to eiermøter i året
hvor selskapet legger frem status
og framtidsutsikter.

Forsinket Fremtidig organisering av
arbeidet med næringsutvikling i
tråd med vedtatt
næringspolitisk plan er under
behandling. Egen sak vil bli
fremlagt for politisk behandling
høsten 2019

Sykkelby Hønefoss Iht. plan Flere tiltak er gjennomført i
2018 - 2019. Sykkelparkeringer
er etablert i sentrum.
Prosjektet "Hverdagssykling i
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Ringerike" er evaluert. Ordning
med eltjenestesykler for
ansatte kom i drift våren 2019
og elsykkelbibliotek for alle
innbyggere åpnet i september
2019. Tilrettelegging for sykling
er prioritert høyt både i
Byutviklingsstrategien og
Områderegulering Hønefoss
(byplanen). Det arbeides med å
pl anlegge konkrete
sykkeltilretteleggingstiltak langs
traseer i sentrum. Arbeid med
sykkelstrategi og planlegging av
et sammenhengende
sykkelveinett sees i
sammenheng med arbeid med
en helhetlig strategi for grønn
mobilitet og arealutvikling som
foreslås pri oritert i planstrategi
for 2020 - 2023.

Vannforvaltningsarbeid fram
mot 2021

1. Handlingsplan for Tyrifjorden
vannområde tas til orientering.

2. Ringerike kommune er
vertskommune for en
vannområdekoordinator i 50 %
stilling i Tyrifjorden vannområde
under f orutsetning at alle parter
deltar.

3. Rådmannen gis i oppdrag å
utarbeide og godkjenne en
samarbeidsavtale mellom
partene.

Etter andre runde med
utlysning lykkes det å få på
plass en felles
vannområdekoordinator for
Ringerike, Hole, Modum, Lier
og Jevnaker.
Vannområdekoordinator i 50 %
stilling startet opp 1. oktober
2019, med et engasjement
tom. 31.12.2021.
Vannområdekoordinatoren har
også fått et engasjement i 50 %
som rådgiver innen klima og
miljø.

Utdanning og familie

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
KS 98/2017 Temaplan for
digital barnehage - og
skolehverdag 2017 - 2021

1. Temaplan for digital
barnehage - og skolehverdag i
Ringerike - 2017 - 2021 vedtas
som vedlagt med følgende
hovedpunkter:

• Barnehagebarn tilegner
seg digital kompetanse
i tråd med rammeplan
for barnehage.

• Skoleelever tilegner seg
digital kompetanse i
tråd med læreplan for

Gjennomføres i tråd med
vedtak.
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"Kunnskapsløftet" og
rustes til deltakelse i
fremtidens samfunn.

• Ansettes digitale
kompetanse heves
gjennom
utviklingsar beid og
kompetansebygging
lokalt.

• Læringsresultatene
følges opp i den årlige
tilstandsrapport for
grunnskolen.

2. Som infrastruktur og antall
digitale enheter vedtas:

• Plan for utbygging av
infrastruktur
implementeres.

• Implementering av
utstyr i barnehagen e
følges opp i et
treårsløp.

• Økt investeringsbehov
legges inn
Handlingsprogram
2018 - 2021, budsjett
2018.

3. Som teknologisk plattform for
Ringeriksskolen i perioden 2017 -
2021 vedtas:

• Skylagringstjeneste og
digital pedagogisk
plattform G Suite for
Education fra Google.

• Læringsplattform med
kommunikasjon skole -
hjem: IST læring.

• Digital enhet barn 1. -
10. trinn: Google
Chromebook med
touchskjerm og penn.

Barnevernsvakt for
kommunene Jevnaker, Hole,
Modum, Krødsherad, Sigdal og
Ringerike

1. Felles barnevernsvakt for
Midt - Buskerud,
Ringeriksregionen og Jevnaker
kommune etableres fra
sommeren 2016 i tråd med
saksframstillingen.
2. Barnevernsvakten organiser es
som et interkommunalt
samarbeid hjemlet i

I juni gikk midt - buskerud ut av
samarbeidet om
barnevernvakt. De
gjensværende kommunene er
da Jevnaker, Hole og Ringerike.
Det jobbes kontinuerlig med å
få flere samarbeidskommuner
med i vaktordningen.



Tertial rapport 2. tertial - 2019

Side 34 av 53

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
kommunelovens § 5A.
Samarbeidet er et administrativt
vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 28 - 1 b.
3. Barnevernsvakten etableres
som et prosjekt. Prosjektet
evalueres fram til årsskifte 2018 -
2019, med sikt e på
implementering av et eventuelt
korrigert driftskonsept fra 1.
januar 2019.
4. Forslag til samarbeidsavtale
godkjennes.

Det vil orienteres om fremdrift
i politisk sak i november.

Hjerterommet - Avdeling for
kompetanse og mestring

1. Avdeling for elever med
spesielle behov - "Hjerterommet"
- etableres på Benterud skole.

2. Avdelingen får med en
grunnbemanning som sikrer
arbeidet med å bygge
kompetanse og systematikk
rundt den enkelte elev.

Iht. plan Avdelding er etablert og åpnet
1.august 2019.

Hovedutvalget for oppvekst og
kultur 9/19 - Pe dagogisk
bemanning Nes barnehage

Vedtakspunkt:

2. På bakgrunn av ny
pedagognorm ansettes ny
pedagog. Saken behandles i 1.
tertial.

Iht. plan Tilsatt en pedagogisk leder
høsten 2019 for å oppfylle
pedagognormen i barnehagen.

KS 106/18 - Oppgradering av
Hønefoss barnehage

1. Prosjektet "oppgradering
Hønefoss barnehage" tas til
orientering.

2. Kostnaden på tiltakene
vurderes i forbindelse med
utarbeidelsen av
Handlingsprogram 2019 - 2022.

3. KS mener Ringerike kommune
skal ha systemer og  planer hvor
utgifter til løpende vedlikehold
og oppgradering av
bygningsmassen skal være en del
av driftsbudsjettet og kun
ekstraordinære
investeringer skal gjøres gjennom
prosjekt og investeringsbudsjett.

Iht. plan

KS 106/19 Avtale om
tjenestetilbud i Hønefo ss
Politistasjonsdistrikt

KS 106/2019

Vedtak:
Saken utsettes.
Rådmannen fremmer sak som
belyser endringer ved
Hønefosspolitistasjon som en

Saken fremmes for
kommunestyret primo 2020.
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følge av politireformen.
Saken bær belyse politiets
tilstedeværelse, politistasjonens
åpningstider, åpningstider ved
pass - og forvaltningskontor og
hvordan arrestsituasjonen har
påvirket det lokale politiet.
Kommunestyret vil deretter
vurdere hvilke krav vi mener må
omtales i en forpliktelse med
lokalpoliti.

KS 136/15 - Skole - og
barnehagetilbud for barn og
unge med sammensatt behov

1. For barn og unge med
sammensatte behov opprettes
det et tilrettelagt tilbud i
barnehage og et samlet tilbud i
hele grunnskolen dersom tilbud i
ordinær barnehage og på
nærskole ikke er tilst rekkelig.
2. Det opprettes en forsterket
enhet i barnehage for barn med
tegnspråk som førstespråk.
Forsterket enhet ved Veien skole
opprettholdes.
3. Ringerike kommune oppretter
ikke egne alternativer arenaer for
elever med sosio - emosjonelle
vansker. Det f orutsettes at
kommunen benytter
eksisterende tilbud, eller inngår
avtaler med aktører som tilbyr
fullverdige alternative arenaer.
4. Opplæringstilbudet ved
Austjord opprettholdes.

Iht. plan Det er etablert tilbud i
barnehage, og barneskole.
Tilbud på un gdomstrinnet
samordnes når Hov
ungdomsskole ferdigstilles.

KS 24/2019
Forvaltningsrevisjon av
barneverntjenesten i Ringerike
kommune

Forvaltningsrevisjon av
barneverntjenesten i Ringerike
kommune

Vedtak:

Kommunestyre tar plan for
oppfølging av
Forvaltningsrevisjon av
barneverntjenesten til
orientering.

Teksten under punkt 2
(anbefaling) endres slik:

Besøk i fosterhjem og samtaler
med fosterbarn (skal)
gjennomføres minst 4 ganger i
året. Samtalene gjennomføres
ansikt til ansikt og ikke erstattes
gjennom digitale plattformer.

Iht. plan Fysiske besøk i fosterhjem, og
samtaler med fosterbarn
gjennomføres minst 4 ganger i
året.
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KS 53/19 - miljøterapeuter i
skolen

53/19

Vedtak:
Kommunestyret ser viktigheten
av varierende kompetanse inn i
skolen og for oppfølging av barn
og unge. Ansettelse av
miljøterapeuter vil bidra til dette.
Samtidig ønsker kommunestyret
at stillingene lyses ut som hele
faste stillinger, da det er både
god arbeidsgiverpolitikk og vil
gjøre stillingene mer attraktive
enn en de ltidsstilling.
Kommunestyret støtter derfor
opp om hovedtrekkene i
saksfremlegget med følgende
endringer:

1. Det lyses ut 3 stk 100%
stillinger i henhold til
stillingsbeskrivelse. Budsjett
korrigeres med stipulerte
utgifter for 2019 og innarbeides i
budsj ett 2020.
2. Kommunestyret mener den
delen av arbeidssiden som
strekker seg ut over skoletid og i
skolens ferier kan benyttes til å
følge opp elever i SFO og annet
arbeid som gjøres mot barn og
unge i kommunen.
3. Som en del av evalueringen av
tiltaket ber kommunestyret om
at man legger fram forslag på
hvordan ressursene kan brukes
helhetlig i Ringerike for arbeid
med barn og unge, slik at
stillingsandelen fra 75 - 100%
utnyttes på en god måte for
barn og unge».

Det er tilsatt miljøterapeuter
ved tre av skolene fra høsten
2019. Tiltaket evalueres i 2020

KS 6/2019 Grunngitt spørsmål
fra Mons - Ivar Mjelde (Ap) -
Sikkerhet i barnehagene

Ordføreren vil tilføye at det kan
være hensiktsmessig om
Hovedutvalget for oppvekst og
kultur drøfter det fremlagt
nærmere med tanke på å avklare
eventuelle behov for
tydeliggjøring/endringer i
gjeldende rutiner.

Iht. plan

KS 71/19 - Uttalelse - Discovery
Intenational School AS

KS sak 71/19

Vedtak:
Som høringsuttalelse gis følgende
tekst:

Iht. plan Saken utredes våren 2020.
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Ringerike kommune anbefaler
ikke, på bakgrunn av denne
søknaden, at Discovery
International School får etablere
seg i Ringerike kommune. Dette
som kommunestyrets svar.

Kommunestyret ber rådmannen
se på om det bør etableres et
internasjonalt skoletilbud i
kommunen.

KS 86/19 - Kommunal garanti -
Hønefoss Tennisklubb

KS sak 86/19

Vedtak:
Saken utsettes og ses i
sammenheng med Rådmannens
budsjettbehandling jfr. Sak
80/19.

Behandles i sammenheng med
Økononiplanen 20 - 23

KS 96/19 - Tilstandsrapport for
grunnskolen i Ringerike 2019

KS sak 96/19

Vedtak:
Formannskapet vil påpeke at det
er en forventning til at
kommunen leverer resultater i
henhold til vedtak som er gjort.
Ringerikeskolen skal være en
skole som utjevner sosiale
forskjeller og løfter alle.
Tilstandsrapport for grunnskolen
i Ringerike kommune tas til
etterretning.
Formannskapet ber rådmannen
komme tilbake med en sak med
forslag til tiltak som løfter
resultatene i henhold til
vedtatte målsetninger og
hovedutvalget ser det som
naturlig at dette blir en del av
arbeidet med budsjett og
handlingsplan høsten 2019.

Iht. plan Sak kommer i november 2019.

KS 96/19 - Tilstandsrapport for
grunnskolen i Ringerike 2019

KS sak 96/19

Vedtak:
Formannskapet vil påpeke at det
er en forventning til at
kommunen leverer resultater i
henhold til vedtak som er gjort.
Ringerikeskolen skal være en
skole som utjevner sosiale
forskjeller og løfter alle.
Tilstandsrapport for grunnskolen
i Ringerike kommune tas til
etterretning.
Formannskapet ber rådmannen
komme tilbake med en sak med
forslag til tiltak som løfter

Saken legges fram i november.
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resultatene i henhold til
vedtatte målsetninger og
hovedutvalget ser det som
naturlig at dette blir en del av
arbeidet med budsjett og
handlingsplan høsten 2019.

KS - sak 8/2019 Bosetting av
flyktninger i 2019

Vedtak:
Ringerike kommune vedtar å
bosette 30 flyktninger i 2019.
Eventuelle familiegjenforeninger
kommer i tillegg.

Iht. plan Ringerike har bosatt de
flyktinger kommunen har fått
anmodning om å bosette.
Risikoen ligger i om kommunen
får tildelt 30 flyktninger.

Møteplassen - En oppfølging av
Holten - utvalgets prioriteringer

Møteplassen, - et møtested der
ungdom kan møte kommunens
fagmiljø for hjelp og rådgivning
uten timeavtale. En oppfølging
av Holten - utvalgets
prioriteringer

1. Formannskapet tar saken til
orientering.

2. Kr. 1 500 000, - søkes avsatt i
HP til formålet samt
gjennomføring av en
mulighetsstudie i 2019.

FS gir signal om å følge opp
saken, med jevnlige
oppdateringer.

Iht. plan Det er etablert en møteplass
for ungdom i Hønefoss
sentrum, som et prøveprosjekt
i 2019. Evalueres høsten 2019,
i forbindelse med
budsjettprosess 2020.

Møteplassen - En oppfølging av
Holten - utvalgets prioriteringer

Møteplassen, - et møtested der
ungdom kan møte kommunens
f agmiljø for hjelp og rådgivning
uten timeavtale. En oppfølging
av Holten - utvalgets
prioriteringer

1. Formannskapet tar saken til
orientering.

2. Kr. 1 500 000, - søkes avsatt i
HP til formålet samt
gjennomføring av en
mulighetsstudie i 2019.

FS gir signal o m å følge opp
saken, med jevnlige
oppdateringer.

Iht. plan Ungdomsplassen er etablert i
sentrum. Det har vært stor
aktivitet siden oppstart i mai
2019.

Teknisk, kultur og idrett

Verbalvedtak
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Aktivitetskalender, samarbeid
med foreninger og lag

Ringerike kommune har
innbyggere med røtter fra mange
land og etnisiteter.

Rådmannen bes undersøke med
de ulike foreninger som finnes
om planlagte festivaler/høytider,
og lage en aktivitetskalender for
kommunen.

Mange foreninger ønsker at flest
mulig deltar på slike
markeringer/festivaler, og det vil
bli lettere blant annet for
politikere å planlegge deltakelse
på slike markeringer.

Kulturenheten: Ringerike
kommune har opprettet en
aktivitetskalen der på
kommunens hjemmeside.
Denne benyttes foreløpig kun
til kommunens egne
arrangementer. "Det skjer" er
en aktivitetskalender hos
Ringerikes Blad som er gratis
og blir brukt av mange, - både
lag, foreninger og
profesjonelle. Dette er nok den
mest effekti ve og
brukte kanalen for
markedsføring av
arrangementer i
Ringeriksregionen.

Aktivitetskalender, samarbeid
med foreninger og lag

Ringerike kommune har
innbyggere med røtter fra mange
land og etnisiteter.

Rådmannen bes undersøke med
de ulike foreninger som finnes
om planlagte festivaler/høytider,
og lage en aktivitetskalender for
kommunen.

Mange foreninger ønsker at flest
mulig deltar på slike
markeringer/festivaler, og det vil
bli lettere blant annet for
politikere å planlegge deltakelse
på slike marker inger.

Kommunen har en
aktivitetskalender for
kommunale aktiviteter på de
nye hjemmesidene. Et prosjekt
"INTO" forsøkte å finne
løsninger for
aktivitetskalender. Lokalt på
Ringerike er det Ringerike
blads "Det Skjer" som er den
mest effektive måten å nå ut
med informasjon om
aktiviteter. Både lag,
foreninger og profesjonelle
benytter denne.

Interpellasjon fra Knut Arild
Melbøe (MDG) - Offentlig
bytoalett

Vedtak i Kommunestyret:
Ordførerens svar på
interpellasjon fra Knut - Arild
Melbø (MDG)
Emne: Offentlig bytoalett.

Innledning
Ordfører bekrefter at
interpellasjonen er levert i
samsvar med reglement for
kommunestyret §9. Svar blir
avgitt i kommunestyrets møte 5.
september 2019, sak 34/19.

Ordførerens svar
Ordføreren er av rådmannen
opplyst at saken er under
utredning og blir fremlagt som

Sak kommer til behandling i
løpet av høsten 2019.
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sak til neste kommunestyre.
Din interpellasjon følger saken.

KS 18/19 Interpellasjon -
Bygdefolkets rett til å brukes
Åsbygda skole

Vedtak:

Ordførerens svar på grunngitt
spørsmål fra Mari Solheim
Sandsund (SP)

Emne: Bygdefolkets rett til å
bruke Åsbygda skole

Innledning

Grunngitt spørsmål innlevert i
tråd med reglement for
kommunestyret i Ringerike §9.
Ordfører gir svar i
kommunestyrets møte 2. mai
2019 sak 18/19 .

Ordførerens svar

Rådmannen opplyser at det
arbeides med å fremskaffe fakta i
saken, dette gjelder gamle
avtaler og politiske vedtak.

Rådmannen har hatt dialogmøte
med Åsbygda Vel den 25.03.19.

Det planlegges å legge frem en
sak til politisk behandling i juni ,
der videre prosess avklares.

Sak kommer til behandling i
desember

KS - sak 143/2018 - Pop Up
senteret i kultursenteret som
en møteplass med aktiviteter
for alle

Budsjettvedtak 2019

Utredningsforslag 4

Pop Up senteret i
samfunnshuset

Rådmannen bes legge frem en
sak om å opprettholde Pop Up
senteret i kultursenteret som en
møteplass med aktiviteter for
alle.

Ringerike kommune går
sammen med
Sparebankstiftelsen om å kjøpe
samfunnshuset. Det forventes
at muligheter utredes i
forbindelse med drift splaner
for bygget.

KS - sak 143/2018 - Pop Up
senteret i kultursenteret som
en møteplass med aktiviteter
for alle

Budsjettvedtak 2019

Utredningsforslag 4

Pop Up senteret i
samfunnshuset

Rådmannen bes legge frem en
sak om å opprettholde Pop Up

Iht. plan Ringerike kommune har kjøpt
kultursenteret sammen med
Sparebanhstiftelsen. Saken
følges opp i planprogrammet
for kultursenteret.
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senteret i kultursenteret som en
møteplass med aktiviteter for
alle.

Kildesortering kommunal bygg Rådmannen sørger for at det
kildesorteres på en fullgod måte i
alle kommunale bygg innen 1.
halvår 2019. Om nødvendig må
nåværende sorteringsutstyr
skiftes ut, bedre markering ig
informasjon om riktig sortering
og hvorfor man skal kildesortere.

Kommunen har avfallssortering
iht. k ildesortering. Kommunen
skal bli miljøfyrtårn og
avfallssortering vil da måtte
tilpasses disse kravene.

Kulturarvstrategi Det utarbeides en egen
kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode.

Status:

Oppstart med kartlegging i 2018
med politisk behandling 1. halvår
2019. Rådmannen vurderer om vi
skal benytte ekstern kompetanse
til dette arbeidet.

Det utarbeides en egen
kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode.

Spørsmål - Belysning i Søndre
park

Helge Stiksrud (V) fremmet
følgende spørsmål:

Belysning i Søndre park – Når blir
dette effektivisert?

Svaret fra kommunalsjef for
samfunn.
Det er bevilget 200 000 kr til
belysning av Søndre Park.
Det er innhentet et tilbud på
lyssetting av Søndre Park dette er
foreløpig anslått til 1,6 mill
kroner. Rådmannen vil i
forbindelse med
handlingsprogrammet for 2020 -
2023 fremme dette.
Montering av lys i Søndre Park
vil da tidligst kunne komme på
plass fra 2020.

Lyssetting av Søndre Park er
estimert til 2,4 mill kr.

Rådmannen vurderer tiltaket i
b udsjettprosessen. Midlene på
kr 200 000, - er benyttet til
budsjettoverslag fra
Caverion og
belysningsanimering.

Støtteordninger for barn og
familier - kultur og
fritidsaktiviteter

Rådmannen utreder
støtteordninger for barn i
familier som ikke har ressurser
nok til at barna kan delta på

Kommunen har innført gradert
betaling i kulturskolen og flere
lavterskeltilbud. Det avventes
regjeringens ventede innføring
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kulturskole, kulturelle og
idrettslige aktiviteter.

av "Fritidskortet" som følger
"Fritids erklæringen". Avklaring
om implementering i
kommunene ventes høst
19/vår 20.

Utjevning av vann - og
avløpsavgifter

Det fremlegges egen sak om
utjevning av vann og
avløpsavgifter før endelig
fastsettelse av vann og
avløpsavgifter for årene 2019 og
fremover . Viser til tidligere
henvendelse om saken.

Ny beregning av vann og
avløpsgebyrene er
gjennomført. Disse vil bli
innarbeidet i
betalingsreglementet.

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
FS 115/19 - Oppstart:
Klarlegge forhold rundt
hvorfor kommunen drifter
enkelte vegstrekninger som
ikke er i kommunal, men i
privat eie

Vedtak i FS 27.08.19 :

1. Det startes opp en prosess for å
avvikle kommunal drift av private
veier

Følges opp

Gradert betaling, Ringerike
kulturskole

1. Ringerike kulturskole
innfører redusert
betaling, gjeldende fra 1.
januar 2019, etter
tilsvarende system
som  Forskrift om
foreldrebetaling i
barnehager, og som
beskrevet i dette
saksframlegget.

2. Ordinær kontingent for
kulturskolen settes til
0,67 % av inntektsgrense
fastsatt av
Kunnskapsdepartementet
vedrørende, redusert
betaling i barnehage.

3. Betalingssystemet
innarbeides i
kulturskolens vedtekter
og kommunens
betalingsregulativ.

Gradert betaling er innført fra
01.01.2019.

KS 143/201 Bevilget 200.0 00
til belysning i Søndre Park

Budsjettvedtak 2019

Søndre Park

Vi vil bevilge 200.000 kroner til
belysning i Søndre Park.

Midlene på kr 200 000, - er
benyttet til budsjettoverslag
fra Caverion og
belysningsanimering.
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Begrunnelse: Dette er i tråde med
initiativ fra barn og unge om hva vi
kan gjøre for å gjøre Hønefoss
bedre i forbindelse med
Byplanhøringen. Det bør være lys
her, for å øke alles trygghet

KS 45/2019 -
Samlokaliseringskostnader av
Teknisk forvaltning og Teknisk
drift på Hensmoveien 19

KS 45/19

Kommunestyret slutter seg til alt.1
Det avsettes kr 9 920 000, - i
investeringsmidler til
samlokalisering av Teknisk drift og
Teknisk forvaltning.
Investeringen finansieres ved økt
låneopptak.
Økte driftskostnader i forbindelse
med flyttingen de kkes innenfor
sektorens rammer.
Rådmannen bes om å innarbeide
dette i forbindelse med 1. tertial.

Sak vedtatt og følges opp.
flytteprosessen er startet og
målet er at de fleste i
teknisk skal være flyttet i løpet
av 2019.

KS 82/19 - Oppgradering og
sp rinkling Riddergården -
prosjekt EF 105

KS sak 82/19

Vedtak:
1. Oppgraderingsplanen for
Riddergården tas til orientering.
2. Tiltak som er planlagt i Fase1,
gjennomføres i 2019.
3. Ekstra kostnadene på inntil kr 1
550 000 innarbeides i
investeringsbudsjettet i 2. tertial.

Riddergårdsprosjektet er
igangsatt. Sprinkling og
oppgradering gjennomføres.

KS 90/19 - Salg av gnr. 86, bnr.
251 teig nr 3 til Hov borettslag

KS sak 90/19

Vedtak:
Ringerike kommune selger gnr. 86,
bnr. 251 teig nr 3 (regulert
garasjeanlegg for boligbebyggelse
BG1) til Hov borettslag pålydende
kr 250 pr kvm.
Ringerike kommune overdrar
vederlagsfritt lekeplassen mot at
Hov borettslag opparbeider,
drifter og vedlikeholder
lekeplassen.
Alle kostnader med etablering av
avtalen dekkes av kjøper.

Gjennomført
oppmålingsforretning for og
eiendommen har fått ny gnr.
86, bnr. 808. Kjøpsavtale
inngått og kjøpssummen er
betalt. Eiendommen er
tinglyst på Hov borettslag.

KS sak 36/2019 Korps i skolen Vedtak:

Opprinnelig vedtak om
implementering av korps i skolen,
opprettholdes. Prosjektet tilføres
nødvendig midler, innarbeides i
budsjett 2020 - 2022, og videreføres
deretter.

Korps i skolen er i rute, og er
ferdig implementert i 2020.
Etter plan og KS - vedtak.
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KS - sak 30/2018 Etablering av
ladepunkter for ladbar
motorvogn

Det etableres 50 stk. semi -
hurtigladere (inntil 22 kW) på
kommunens parkeringsplasser.

Arealet på Kirkegata 10
opparbeides til parkeringsplass og
gir 16 - 20 nye kommunale p -
plasser.

Investeringskostnaden ved e tablere
ladepunkter, ca. 120´ pr. punkt,
innarbeides i prisen for å lade
beregnet etter antatt levetid og
brukstid. Dette sammen med
drifts/vedlikeholdskostnader og
strøkostnader innarbeides i
betalingsreglementet som en
minutt etter timepris. Det
innkreve s 1/2 pris av
parkeringsavgift for å stå parkert.

Ladepunkt P - plassene skiltes med
tekst "Reservert for EL - og
hybridbiler under lading".

Arealet i Kirkegt. 10 brukes på
nåværende tidspunkt ikke til
ladestasjoner, idet utnyttelsen må
utredes.

Det utredes å etablere ladepunkter
ved pendlerparkeringene.

Rådmannen vil foreslå at det
settes av investeringsmidler i
2020 og 2021.

Kjøp av eiendom –
Hensmoveien 19

1. Rådmannen gis fullmakt
til å kjøpe Hensmoveien
19 av Menova AS til
30.000.000, -

2. Rådmannen fremmer
egne saker knyttet til
kostnader med
tilpasninger av
bygningsmassen,
herunder flyttekostnader

3. Rådmannen fremmer
egen sak i tråd med
rådmannens innstilling i
sak 154/15 .

4. Rådmannen fremmer
egen sak om
tidsbegrenset etterbruk
av de leide arealene på
Follum.

Kjøp er gjennomført og
eiendommen er overtatt.

Korps i skole – rapport og
videreføring

Rapporten om Korps i skole tas til
orientering.

Korps i skolen er vedtatt
videreført i KS våren 2019.
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FS ønsker at Korps i skolen på sikt
tilbys alle elever på 3. trinn i
Ringerike kommune.
Budsjettet for Ringerike kulturskole
økes med 162.000 kroner i 2017 for
å utvide prosjektet til to nye skoler.
Summen innarbeides i budsjettet
ved 1. tertialrapport.

En videre plan for gradvis innføring
av Korps i skolen innarbeides i
budsjett og handlingsplan med
målse tting em et tilbud på alle
skoler innen skoleåret 2021/22.

Prosjektet er i rute og ferdig
implementert i 2020.

Prinsippsak nytt krematorium 1. Kommunestyret ønsker med
bakgrunn i saksfremlegget ik ke å
fatte prinsippvedtak om bygging av
nytt krematorium.

2. Rådmannen fremmer ny sak med
en teknisk tilstandsrapport fordelt
på a) Den delen av dagens anlegg
som omfatter ovn og kjølelager og
en kostnadsanalyse på hva som må
gjøres for å sette den delen i stand
i forhold til lovkrav og bedre
funksjonell bruk. b)
Seremonirommet og de delene det
pekes på i saksfremlegget
vedrørende ventilasjon, orgel og
sanitæranlegg.

3. Rådmannen går i dialog med
kommunene i Midtfylke, Hallingdal,
Hadeland og Ringeriksregio nen
med hensikt å kartlegge eventuelt
samarbeid om kjøle -
/forbrenningskapasiteter i et
anlegg som dekker mer enn
Ringerikes behov, og ved mulighet
ser på om det kan utarbeides en
intensjonsavtale om slikt
samarbeid.

4. Resultatet legges frem i ny sak
med s ikte på beslutning på en
oppgradering av dagens anlegg,
eller investering i nytt kjøle -
/forbrenningsanlegg for kremasjon
og eventuelt seremonirom.

Ny sak om krematoriet og
veien videre kommer til
behandling i løpet av høsten
2019.

Schjongshallen - tilt ak og
tilpasninger etter opprykk til
GET ligaen

Det inngås ny driftsavtale mellom
Ringerike ishockeyklubb og
Ringerike kommune om bruk av
Schjongshallen, som legges frem til
godkjenning av Kommunestyret.

Under gjennomføring.
Tilpasninger for klubben
tribuner, tv - platform,
toaletter, løfteplatform m.m.
er ferdig, men avfukter, varme
i ishallen (tribune) m.m. som
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er de store kostnadene er
under gjennomføring.

Søknad om kommunal
overtakelse av Borglund
hengebru

Vedtak:

Vi anmoder at det opprettes en
ve lforening som inngår samtaler
med grunneiere om overtakelse av
eiendomsretten for Borglund
Hengebro. Ringerike kommune
bistår med juridisk og teknisk
kompetanse. Ringerike kommune
følger opp med tilskudd til
overdekke og underdekke.

Saken har vært behandlet i
kommune styre 5.09.19 og
svart ut med vedtaket.

Kommune overta ikke
Borgelund hengebru men yter
evt. tilskudd.

Søknad om økonomisk støtte
til Bassgarasjen - Ringerike
kultursenter

Ringerike kommune går i dialog
med Stiftelsen Ringerike
kulturs enter med sikte på å finne
løsning på de økonomiske
utfordringene. Ny sak legges fram
for Kommunestyret.

Ble innvilget og gjennomført,
støtten økt. Ytterligere økning
fra 2020.Oppdrag ferdig.

Tilskuddsordninger - kultur 1. Tilskudd over
kulturbudsjettet justeres
u budsjett,
saksbehandling og
kriterier som skissert i
dette saksframlegget.

2. Endringer i søkbare
tilskudd gjøres gjeldende
fra 1. november 2018.

3. Mal for driftsavtaler
utarbeides og inngås med
faste tilskuddsmottakere
i løpet av 2019.
Driftsavtaler ut over 1 år
vedtas i Kommunestyret.

Tilskuddsordninger er endret.
Driftsavtaler faste
tilskuddsmottagere utarbeides
høst 2019.

Trafikksikkerhetsplan for
Ringerike kommune 2017 –
2021

1. Trafikksikkerhetsplan for
Ringerike kommune 2017 - 2021
vedtas.

2. Trafikksikkerhetsplanen kommer
til revidering våren 2018.

3. Temamøte for HMA
trafikksikkerhet berammes våren
2018 (kommunale veier,
gang/sykkelvei, fylkesvei).

4. Kommunestyret ber om egen sak
der det gjøres rede for hvordan
sikre måloppnåelse for å b li
godkjent som trafikksikker

Arbeidet med revidering er
ikke igangsatt ennå. Vurderes
inn i planstrategiarbeidet
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kommune (Trygg Trafikk).

Turskiltprosjektet Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tar informasjonen om
Turskiltprosjektet til orientering, og
bifaller en økt satsning på friluftsliv
i Ringerike kommune.

Friluftsorganisasjonene
arbeider med å få på plass
grunneieravtaler for å
ferdigstille turskiltprosjektene
Vassfarstien, Vikerfjell og
Krokskogen. Fylket og
Gjensidigestiftelsen betaler 75
% av prosjektene.
Gjenstående kommunal andel
utbetales når prosjektene har
fått grunneieravtaler på plass.

Utredning - Framtidens brann -
og redningstenest

Vedtak i Kommunestyret:
Saken ble enstemmig trukket.

Behandling i Kommunestyret
05.09.2019:
Rådmannen har i samråd med
ordfører valgt å trekke denne
saken.
Saken vil komme opp i ett senere
møte.

Saken ble utsatt i møtet den
05.09 i KS. Kommer til ny
behandling i KS den 07.11.19

Helse og omsorg

Verbalvedtak

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
20/19 - Grunngitt spørsmål
fra Hans - Petter Aasen (Sp) -
Godkjenning av Hønefoss
skole i medhold av miljørettet
helsevern

KS 20/2019 - Grunngitt spørsmål

Ordfører viser til at foreliggende svar
nok reiser spørsmål om hvilken
tilstand som gjelder ved skolen.
Tilsynssak er oppgitt avsluttet så sent
som 28.06.18 med henvisning til at
avvik i interkontroll rutiner knyttet til
inneluftkvalitet var lukket. Av svar til
spørsmål 2 opplyses det imidlertid at
flere forhold er ut fordrende og at
avvikene ikke vil kunne godkjennes,
jfr. forskrift. Det fremgår ikke av
svaret at tilsyn er gjennomført om
dette ut over skolens egen
rapportering.
På nevnte bakgrunn vil ordfører
anmode om at det fra rådmannen
sin side utarbeides et konkre t og
utfyllende notat om forholdene ved
Hønefoss Skole.

På nevnte bakgrunn vil
ordfører anmode om at det
fra rådmannen sin side
utarbeides et konkret og
utfyllende notat om
forholdene ved Hønefoss
Skole.

Utfyllende svar på grunngitt
spørsmål om godkjenning av
Hønefoss skole i henhold til
miljørettet helsevern ble delt
ut på møte i KS 05.09.19.
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KS 143/18 Avklare fremtidig
struktur for helse og
omsorgsbygg, herunder
behov for institusjonsplasser

Budsjettvedtak 2019

Arbeidet med å avklare fremtidig
struktur for helse og omsorgsbygg,
herunder behov for
institusjonsplasser(sykehjemsplasser)
intensiveres i 2019

Budsjettvedtak 2019

Arbeidet med å avklare fremtidig
struktur for helse og omsorgsbygg,
herunder behov for
institusjonsplasser(sykehj emsplasser)
intensiveres i 2019

Iht. plan Prosessen er startet opp
høsten 2019, planen bør være
ferdigstilt til formannskapets
budsjettkonferanse 2020.

Terapibasseng ved
Ringeriksbadet

Rådmannen bes legge frem en sak
for å se på mulighetene for å kunne
realisere et nytt terapibasseng ved
Ringeriksbadet i henhold til tidligere
planer. Ringeriksbadet er mye
benyttet og er til tider fullt, dette
gjør at behov for en utvidelse med et
terapibasseng er aktuelt for å bedre
kunne ivareta satsningen på
forebyggen de helsearbeid og
rehabilitering. Det varme vannet gjør
terapibasseng spesielt godt egnet for
babysvømming, svømmeopplæring
og terapitrening for folk med
leddsykdommer og for eldre.

Forsinket Avventes inntil en rekke
interne forhold er avklart.
Ringeriksb adet har tre eiere,
og saken bør antagelig ha sitt
utspring i
Bedriftsforsamlingen.
Foreløpig er det bare
kommunestyret i Ringerike,
som ikke er majoritetseier
som ønsker dette utredet.

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
Heradsbygda omsorgssenter, -
status

1. Saken "Heradsbygda
omsorgssenter, - status" tas til
orientering.

2. Rådmannen bes utarbeide og
legge fram en oversikt over
husleien på denne typen boliger i
sammenlignbare kommuner,
med det mål å harmonisere
kommunens husleiekrav med
disse.

Iht. plan Byggearbeidene har en
framdrift som planlagt

KS 18/19 Bygging av
omsorgsboliger, - BP2 10007
«Hov Vest»

Under forutsetning av positiv
behandling i Husbanken, gis
rådmannen fullmakt til å
iverksette etablering av sju nye
omsorgsboliger, - «Hov Vest», i

Iht. plan Det gjennomføres en ny
anbudsrunde. Prosessen har
planlagt framdrift.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
henhold til de rammer og
føringer som ligger i denne sak.

KS 49/2019 - Samarbeidsavtale
mellom Kirkens Bymisjon og
Ringerike kommune

KS sak 49/2019

Vedtak:
1. Kirkens bymisjon ønskes
velkommen som ny
samarbeidspartner for Ringerike
kommune.
2. Kommunen inngår
partnerskapsavtale med Kirkens
Bymisjon i tråd med vedlagt
partnerskapsavtale.
3. Samarbeidsavtalens foreslåtte
basiskost nad på kr. 600 000, - for
2019, belastes helse - og
omsorgsbudsjettet.
4. Endringer i avtalen skal
behandles av Kommunestyret.

Iht. plan Partnerskapsavtale er inngått.

KS 5/19 Bygging av
omsorgsboliger – BP2 10008
«Hov Øst»

Under forutsetning av positiv
behandling i Husbanken, gis
rådmannen fullmakt til å
iverksette etablering av 21 nye
omsorgsboliger, - Hov Øst i
henhold til de rammer og
føringer som ligger i denne sak.

Iht. plan Arbeidene er i gang, og har en
framdrift i henhold til plan.

KS 52/2019 -
Fysioterapitjenesten i
Ringerike kommune

KS 52/19

Vedtak:
1. Statusbeskrivelse over
fysioterapitjenesten i Ringerike
kommune som framgår av
saksutredningen, tas til
orientering.
2. Vedlagte «Plan for
fysioterapitjenesten»
m/prioriteringsnøkler, vedtas.
3. Ringerike kommune har
vedtatt og forpliktet seg på
rammeavtalen (ASA 4313)
mellom KS og Norsk
Fysioterapeutforbund (NFF),
Norsk Manuellterapeutforening
(NMF) og Privatpraktiserende
Fysioterapeuters Forbund (PFF)
om drift av selvstendig
næringsdrivendes
fysioterapivirksomhet som del av
den kommunale helsetjenesten
(jf. helse - og
omsorgstjenesteloven). For å
imøtekomme endringer i de krav
som her stilles til kommunene,
vil Ringerike kommune
oppjustere alle vedtatte

Vedtaket betinger at kostnader
i størrelsesorden 1,2 mill.
kroner/år innarbeides i
budsjett og handlingsplan
2020 - 2023.

Likens at en stilling for
turnuskandidat innarbeides i
perioden.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
driftsavtaler som har en
størrelsesorden under 50 %, til
50 %. Kostnadene ved dette, kr.
1,2 mill. kroner/år, søkes
innarbeidet i budsjett og
handlingsplan 2020 - 2023.
4. De søkes etablert en fast
hjemmel i Ringerike kommune
for turnuskandidat i fysioterapi, i
tråd med saksframstillingen.
5. For å sikre en viss
forutsigbarhet for de som drifter
fysioterapi - instituttene i
Ringerike kommune:
Flytting av avtalehjemler fra et
institutt til et annet, bør kun skje
etter tungtveiende grunner.

KS 91/19 - Vedrørende: Husleie
fra Ringerike Boligstiftelse, -
oppfølging av
kommunestyresak 143/18

KS sak 91/2019

Vedtak:
Kommunestyret forholder seg til
fremforhandlet avtale mellom
Ringerike kommune og Ringerike
boligstiftelse. Budsjett 2019
justeres i henhold til denne
avtale i forbindelse med
2.tertial.

Forsinket Det inngåes avtale med
Ringerike Boligstiftelse i tråd
med vedtak september 2019,
og partene er enige om å
reforhandle samarbeidsavtalen
i 2020.

KS 94/19 - Individuell
tilrettelegging av
krisesentertilbudet -
Tilleggsproblematikk innen rus
og psykiatri

KS sak 94/19

Vedtak:
Det er viktig at det
interkommunale
krisesentertilbudet ved Ringerike
krise - og kompetansesenter for
vold i nære relasjoner,
tilfredsstiller de krav som
krisesenterlovgivningen setter til
individuell tilpasning av
tjenestetilbudet.
1. Ringerike krise - og
kompetansesenter for vold i
nære rela sjoner etablerer et
leieforhold til en leilighet innen
Enhet for psykiatri og rus, slik at
et adekvat krisesentertilbud kan
tilbys alle med behov, så sant
vedkommende er i en slik tilstand
at faglig forsvarlig håndtering må
skje i 1. - linjetjenesten.
2. Nød vendige
ombyggingskostnader beregnet
til kr. 774 000, - belastes
oppsparte fondsmidler avsatt til
videreutvikling av
tjenestetilbudet. Driftsmessige
merkostnader en slik nødvendig

Iht. plan Drøftinger med
samarbeidskommunene
pågår.

Viktig at driftsmessig
merkostnad innarbeides i
budsjett 2020/HP 2020 - 130 i
tråd med vedtaket.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
utvidelse av tilbudet genererer,
søkes innarbeidet i budsjett
2020, Handlings plan 2020 - 2023.
For Ringerike kommunes del
innebærer dette kr. 316 500, -
/år.
3. Dog å etablere et godt
erfaringsgrunnlag når det gjelder
behov og kostnader driftes et
slikt konsept som en
prøveperiode i to år. Ordningen
evalueres etter en prøveperiode
på t o år før endelig innpasning i
senterets budsjett.

KS 95/19 - Framtidig driftform
for "Aurora" Felles
org anisering og drift av
"Aurora" og "Menova as"

KS 95/19

Vedtak:
1. Rådmannen gis i oppgave å
foreta nærmere
vurdering/konkretisering
muligheter for samlokalisering
av AURORA og MENOVA til
utbygd fellesanlegg på
Kihlemoen.
Det forutsettes gjennomført i en
prosess mellom MENOVA og
Ringerike kommune basert på
formål/fellesmål om samordning
av arbeidet med utvikling ab
arbeidsmarkedsbedriften og for
bedre realisering av
grunnleggende rettigheter for
personer med
utviklingshemming. (Jfr. NOU
2016/2017 – På lik linje som
utgangspunkt).

Nevnte prosess forutsettes
gjennomført i et
løsningsorientert samarbeid
basert på tillit og respekt hvor
hoved fokus skal være
ivaretakelse av ulike grupper og
enkelt personers behov på best
mulige måte. AURORA OG
MENOVA besitter u nik
kompetanse, erfaring og innsikt.
Det legges til grunn at
felleslokalisering vil føre til
positive synergier for den enkelt,
for bedrift, for kommune og for
de ansatte.

Vurdering og forslag til hvordan
samordningen skal organiseres,
økonomiske forhold u tredes
nærmere og konkrete forslag til
organisering fremlegges vor
vedtak i Kommunestyret.

Iht. plan Vedtaket om et utvidet
samarbeid og mulig
relokalisering
prosjektorganiseres og starter
opp oktober 2019
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
Det legges avgjørende vekt på at
prosessen gjennomføres i
konkret samarbeid mellom
berørte parter, NAV og de
ansattes organisasjoner. Videre
legges det vekt på at
or ganiseringen av nevnte
samordning skjer ved at de
ansattes interesser blir ivaretatt
uten tap av rettigheter. Det
gjelder og rettigheter til avtale
Festet Pensjon. Det forutsetter at
arbeidsrettslige forhold blir
avklart i samsvar med gjeldende
lovverk og avtaleverk mellom
partene.

Utgangspunktet er at brukere
med utsikter/muligheter for
VTA/VTO plass får mulighet til å
inngå i MENOVA – opplegg som
arbeidsmarkedsbedrift, mens
brukere som trenger
aktivitetstilbud får dette av
Ringerike kommune. Målet om
saml okalisering endrer ikke på
dette.
Det legges til grunn at de
kommunale eierne sammen med
NAV, MENOVA samarbeidet om å
skape et kraft – og
kompetansesenter på Kihlemoen
hvor enkelt individets muligheter
og rettigheter står i sentrum for
gode praktiske løsni nger.

2. Ringerike kommune skal være
en pådriver i forhold til staten for
å øke antall VTA - plasser (varig
tilrettelagte arbeidsplass) i
arbeidsmarkedsbedrift, samt
styrke overføringene til VTA -
plasser i ordinære virksomheter
(VTAO – i ordinær bedrift).

3. Ringerike kommune skal
posisjonere egne kommunale
virksomheter for å søke tilskudd i
forhold til VTAO - plasser, ved å
tilby aktuelle arbeids -
/praksisplasser innenfor egen
virksomhet. Ringerike kommune
vil i så henseende søke å
prioritere psykisk
utvikli ngshemmede og
mennesker med psykiske lidelser,
- noe som selvsagt ikke skal
ekskludere andre brukergrupper.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
Ringerikskjøkken - avsetning til
oppgradering
fyrrom/dampleveranse
omdisponering

1. Planlagt utskifting av ekstern
dampproduksjon utgår, og
avsatte midler omdisponeres til
oppgradering av utstyr ved
Ringerikskjøkken i tråd med
saksframlegget.

2. Tidligere avsetning i HP 2019 -
2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5
mill kroner for å sikre en
nødvendig oppgradering av
utstyr ved Ringerikskjøkken.
Økningen innarbeides i
handlingsprogrammet 2019 -
2022.

3. For å ivareta
produksjonssikkerheten bes
rådmann sørge for at en av de
nye kokegrytene ko mmer på
plass snarest.

Iht. plan Arbeidet er godt i gang, og
ferdigstilles i henhold til plan.
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Status plangrunnlaget

Status overordnede mål

Målsettinger

• Bruker - medvirkning
• God ressursutnyttelse
• Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov
• Tilstrekkelig kvalitet

Mål

Overordnet mål Mål Indikator Resultat i
fjor 2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Tilstrekkelig kvalitet Ringerike skal ha
befolknings - vekst på
samme eller høyere nivå

Ringerike
skal ha
befolknings -
vekst på
samme
eller høyere
nivå -
Befolkning i
alt

33 000 35 000
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Kommunens tjenesteområder

Strategi og utvikling

Status målsettinger

Målsetting Status måloppnåelse
God ressursutnyttelse Sektoren leverer i all hovedsak i tråd med målsetting. Sentrale planprosesser, inkludert

områderegulering for Hønefoss er levert i henhold til fremdrift. Ny organisering som
også inkluderer alle aktører i Fossveie n trådte i kraft fra 1. august, og videre arbeid med
effektiv organisiering og økt samhandling er i oppstartsfasen.

Tilstrekkelig kvalitet Sektoren leverer i all hovedsak med gode saksbehandlingstider og med god kvalitet.



Status mål

Overordnet
mål

Mål Indikator Resulta
t i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

God
ressursutnyttels
e

Tjenesten skal bistå
personell eller dyr i
nød innenfor frister
gitt i forskrift.

Mål ressursutnyttelse Tilfredss
.

Tilfredsstillend
e

Ingen endring.

Tilstrekkelig
kvalitet

Alle
investeringsprosjekt
skal leveres i henhold
til oppdragsbestilling

Mål for investeringer 90,0 % 90,0 % Vi leverer formålsbygg
etter oppdragsbestilling.
Når det gjelder VAR - og
veiprosjekter, har enkelte
prosjekter blitt forsinket i
fht. framdrift. Årsaken er i
hovedsak uforutsette
grunnforhold og
utfordringer med
grunnerverv.

Samlet sett leverer vi ca
90%.

Andel
oppmålingssaker som
går over fristen (16
uker)

Andel
oppmålingssaker som
går over fristen (16
uker)

0% 2,9% 3 oppmålingssaker har gått
over fristen

Gjennomsnittlig
behandlingstid for
byggesak med 3
ukers frist

Mål i dager fra
komplett søknad

11 8 Behandlingstiden er
forbedret siden forrige
måling, og ligger nå på
gjennomsnittlig 8 dager.

Gjennomsnittlig
behandlingstid for
saker etter jord - /
konsesjonslov

Mål i dager fra
komplett søknad

15 9 Hittil i 2019 har det blitt
behandlet 19
fradelingssaker etter
jordlov, hvor ta har vært
politisk
behandlet. Gjennomsnittli
g saksbehandlingstid er 8,3
dager for vedtak på
delegert myndighet.
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid for
saker som har vært lagt
frem til politisk behandling
er 41 dager.

Hittil i 2019 har det blitt
behandlet 15
konsesjonssaker, hvor 1
sak har vært politisk
behandlet. Gjennomsnittli
g saksbehandlingstid er 8,8
dager for vedtak på
delegert myndighet.
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid for
saker som har vært lagt
frem til politisk behandling
er 111 dager (denne saken
var klar til behandling i
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Overordnet
mål

Mål Indikator Resulta
t i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

HM A - møte i mai, men falt
ut av sakslista og kom ikke
med på sakslista før det
ekstraordinære HM A -
møtet i juli)

Kontroller innenfor
jord skal utføres etter
lovkrav

Kontroller innenfor
jord skal utføres etter
lovkra v - Mål
kontroller ikke utført
etter lovkrav

0,0 % 0,0 % Ingen avvik

Kontroller innenfor
skog skal utføres
etter lovkrav

Kontroller innenfor
skog skal utføres
etter lovkrav - Mål
kontroller ikke utført
etter lovkrav

0,0 % 0,0 % Ingen avvik

Oppmålingssaker skal
utføres innen fristen
(16 uker)

Oppmålingssaker skal
utføres innen fristen
(16 uker) - Mål andel
som går over fristen

4,0 % 2,9 % Hittil i 2019 så er det 3
oppmålingssaker som har
gått over fristen.

Salg av
eiendomsinformasjo
n skal utføres innen
fristen (7 dager)

Salg av
eiendomsinformasjo
n skal utføres innen
fristen (7 dager) - Mål
andel som går over
fristen

0,0 % 0,0 % Det er ingen saker som har
gått over fristen.

Skanning og
digitalisering av
byggesaksarkiv

Mål andel fullført 100,0 % 74,3 % I juni oppdaget vi at det
ble gjort feil da
byggesaksarkivet ble målt
opp i 2016, for det viste
seg at store arkivdeler har
blitt uteglemt. Det er
snakk om at arkivdeler
som utgjør 65 m ble
uteglemt, og at dette
kommer i tillegg til de 192
m. Altså utgjør
byggesaksarkivet hele 247
meter.. Avviket fra forrige
rapportering og til nå,
skyldes at det totale antall
meter som skal skannes
har økt med 34 %.



Utdanning og familie

Status målsettinger

Målsetting Status måloppnåelse
Bruker - medvirkning Rapporteres 1. tertial 2020 da brukerundersøkelse er gjennomføres

november/desember 2019.

Dekningsgrad barnehageplasser Ringerike har god dekning av plasser til barn i kommunen. Per august er det flere
barnehager som har ledige plasser - både private og kommunale barnehager.

Totalt gikk 86,1 % av alle barn i aldergruppen 1 - 2 år i kommunen i barnehage. Det var
også en god dekning av plasser til barn i aldersgruppen 3 - 5 år. Totalt gikk 97,8 % av 3 - 5
åringer i kommunen i barnehag e.

Formell kompetanse De kommunale barnehagene oppfyller dagens pedagognorm.

Flere assistenter har meldt seg opp til fagprøve i 2019. Resultatene for 2019 vil først
være tilgjengelig i 2020.

God ressursutnyttelse
Minoritetsspråklige barn i barnehage Språkveilederene spesialpedagogisk tjeneste jobber aktivt med å rekruttere

minoritetsspråklige familier til barnehage.

Redusere behovet for langvarige
eller permanente tilbud fra
barnevernet

Det jobbes med å sette inn hjelpetiltak som skal red usere behovene for langvarige og
permanente tilbud i barnevernet. Blant annet tilbys det familieterapi, råd og veiledning,
og andre lavterskel tilbud.



Status mål

Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Bruker - medvirkning Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing, elevdemokrati
og medvirkning samt
støtte hjemmefra.

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.
trinn - Andel elever
som har opplevd
mobbing 2 - 3 ganger
i måneden eller
oftere (pros

4,5 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.
trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

3,5 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.
trinn - Mestring

4,1 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.
trinn - Støtte
hjemmefra

4,1 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.
trinn - Trivsel

4,5 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Andel elever som
har opplev d

4,0 Gjennomføres oktober
- desember 2019
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

mobbing 2 - 3 ganger
i måneden eller
oftere (prose
Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Elevdemokrati og
medvirkning

4,1 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Mestring

4,5 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Støtte hjemmefra

4,5 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Trivsel

4,5 Gjennomføres oktober
- desember 2019

God brukermedvirkning God
brukermedvirkning
-
Brukerundersøkelse

Ny brukerundersøkelse
gjennomføres
november 2019.

Dekningsgrad
barnehageplasser

Tilstrekkelig
barnehageplasser etter
brukernes behov

Tilstrekkelig
barnehageplasser
etter brukernes
behov - Andel barn
1 - 2 år med
barnehageplass i
forhold til
innbyggere 1 - 2 år

88,0 % 86,1 % Det er ledige plasser i
flere barnehager.
Andelen barn i
aldersgruppen 1 - 2 år
som går i barnehage,
økte med 1,3 % fra
2017 til 2018. Totalt
gikk 86,1 % av alle barn
i aldergruppen 1 - 2 år i
kommunen i
barnehage.

Tilstrekkelig
barnehageplasser
etter brukernes
behov - Andel barn
3 - 5 år med
barnehageplass i

98,0 % 97,8 % Det var god dekning av
plasser til barn i
aldersgruppen 3 - 5 år i
barnehagene i 2018.
Totalt gikk 97,8 % av 3 -
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

forhold til
innbyggere 3 - 5 år

5 åringer i kommunen i
barnehage.

Dekningsgrad
barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17 år

Tidlig innsats Tidlig innsats -
Andel barn med
barnevernstiltak ift.
innbyggere 0 - 17 år

5,4 % Det er gjort endringer i
hvordan KOSTRA -
indikatoren blir
beregnet. Vi har
dermed ingen
oppdatert bere gning
for denne indikatoren i
år.

Formell kompetanse Oppnå tilfredsstillende
andel fagarbeidere.

Oppnå
tilfredsstillende
andel fagarbeidere.
- Andel fagarbeidere

27,0 % Resultatet viser andel
fagarbeidere i både
kommunale og private
barnehager i 2018.

Det ble i 2018
gjennomført
eksamensforberedende
kurs for assistenter i
kommunale
barnehager i barne - og
ungdomsarbeiderfaget.
En del av disse har
avlagt fagprøve i løpet
av 2018. Flere har
meldt seg opp til
fagprøve i 2019.

Resultatene for 2019 vil
først være tilgjengelig i
2020.

God ressursutnyttelse Effektiv arbeidsflyt Effektiv arbeidsflyt -
Andel undersøkelser
med behandlingstid
innen 3 måneder

99,0 % Nytt resultat vises i
KOSTRA - rapport i 2020.

Minoritetsspråklige
barn i barnehage

Øke andelen
minoritetsspråklige barn
i barnehagen

Øke andelen
minoritetsspråklige
barn i barnehagen -
Andel
minoritetsspråklige
barn i barnehage i
forhold til
innvandrerbarn 1 - 5
år

77,0 % 72,7 % Det er færre barn med
minoritetsspråklig
bakgrunn i
Ringerike. Dette
skyldes den avtagende
flyktningestrømmen.
Det er også flere barn
med
innvandrerbakgrunn.
Disse to faktorene gjør
at tallet går ned.

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Alle skolebygg i
kommunen er godkjent.

Alle skolebygg i
kommunen er
godkjent. - Andel
godkjente skolebygg

85,0 % 61,5 % 8 av 13 skoler er
godkjent. Det jobbes og
med å få godkjent
Sokna skole og Veien
skole denne høsten.

Tilstrekkelig kvalitet Grunnskolepoeng -
målet er å heve

Grunnskolepoeng -
målet er å heve

41,5 41,9 Resultatene vise
framgang, men vi ligger
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.

gjennomsnittlig
grunnskolepoeng. -
Grunnskolepoeng

fortsatt et poeng under
landgjennomsnittet.

Nasjonale prøver: målet
er at Ringerikselevene
skal ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i lesing,
regning og engelsk.

Nasjonale prøver:
målet er at
Ringerikselevene
skal ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i
lesing, regning og
engelsk. - Nasjonale
prøver 5. trinn:
Lesi ng

50,0 Prøvene er
gjennomført i
september.
Resultatene kommmer
senere.

Nasjonale prøver:
målet er at
Ringerikselevene
skal ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i
lesing, regning og
engelsk. - Nasjonale
prøver 5. trinn:
Regning

51,0 Prøvene er
gjennomført i
september.
Resultatene kommmer
senere.

Nasjonale prøver:
målet er at
Ringerikselevene
skal ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i
lesing, regning og
engelsk. - Nasjonale
prøver 8. trinn:
Lesing

50,0 Prøvene er
gjennomført i
september.
Resultatene kommmer
senere.

Nasjonale prøver:
målet er at
Ringerikselevene
skal ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i
lesing, regning og
engelsk. - Nasjonale
prøver 8. trinn:
Regning

51,0 Prøvene er
gjennomført i
september.
Resultatene kommmer
senere.

Redusere andel elever
med
spesialundervisning

Redusere andel
elever med
spesialundervisning
- Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning

7,0 % Måles per 1.10.
Resultatene kommer
senere.



Helse og omsorg

Status målsettinger

• Bruker - medvirkning
• Fravær
• God ressursbenyttelse
• God ressursutnyttelse
• Ledelse
• Medarbeiderskap
• Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov
• Tilstrekkelig kvalitet



Status mål

Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

God ressursutnyttelse Effektiv
tjenesteproduksjon

Effektiv tjenesteproduksjon
- Andel korttidsplasser
belagt med korttidsplasser

90,0 % 93,5 %

Gjennomsnittlig liggetid på
sykehuset etter at
pasienten er definert som
utskrivningsklar

0 - 3
døgn

2,89 Det mangler
kreditnota for mai
og august.
Kreditnota
reduserer antall
døgn og
pasienter.

Ledelse Lederne er
mestringsorienterte og
tydelige
premissleverandører

Lederne er
mestringsorienterte og
tydelige
premissleverandører -
Samlet score på
medarbeiderundersøkelse

>4,3 -

Medarbeiderskap Organisasjonen preges
av selvstendige,
fleksible og
kompetente
medarbeidere

Organisasjonen preges av
selvstendige, fleksible og
kompetente medarbeidere
- Samlet score på
medarbeiderundersøkelsen

>4,3 -

Redusere
medarbeideres
sykefravær

Redusere medarbeideres
sykefravær - Redusert
fravær

10,0 % 12,5 %

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Det nyetablerte
boligkontoret sikrer en
helhetlig og godt
koordinert tjeneste

Det nyetablerte
boligkontoret sikrer en
helhetlig og godt
koordinert tjeneste - Antall
huststander som har gått
fra leie til eie

20 9

Færre innbyggere er
avhengig av sosialhjelp

Færre innbyggere er
avhengig av sosialhjelp -
Antall brukere med
sosialhjelp

360 271

Færre innbyggere er
avhengig av sosialhjelp -
Antall mellom 18 - 24 år på
økonomisk sosialhjelp

50 50

Færre innbyggere er
avhengig av sosialhjelp -
Gjennomsnitt antall
måneder på sosialhjelp

5,00 6,60

Riktig dimensjonering
av tjenestene

Gjennomsnittlig antall på
venteliste i omsorgsbolig
pr.mnd

18,0 10,0 12,5

Gjennomsnittlig antall på
venteliste institusjon
pr.mnd

8,0 5,0 9,8

Riktig dimensjonering av
tjenestene - Antall
produserte timer innen
ambulerende og stasjonær
hjemmetjeneste

31 000 34 601
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Riktig dimensjonering av
tjenestene - Antall
søknader på tjenester

2 400 759

Tilstrekkelig kvalitet Pasientsikkerhet Antall Evondos ( medisinsk
medisindosett)

60 54

Pasientsikkerhet - Andel
digitale trygghetsalarmer

100,0 % 50,0 %

Styrke
demensomsorgen

Antall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende demente

7 5 5 grupper og to
aktivitører ute i
hjemmetjenesten.

Styrke demensomsorgen -
Antall personer som har
mottatt
pårørendeopplæring

100 17

Økt selvhjulpenhet Økt selvhjulpenhet - Andel
unge under 30 år som har
krav om aktivitetsplikt

90,0 % 82,0 %

Økt selvhjulpenhet - Antall
gruppearrangement for
hjemmeboende eldre i
forebyggende øyemed pr.
år.

10 5

Økt selvhjulpenhet - Antall
personer som har
gjennomført
hverdagsrehabilitering

74 5



Teknisk, kultur og idrett

Status målsettinger

• Bruker - medvirkning
• God ressursutnyttelse
• Tilstrekkelig kvalitet



Status mål

Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Bruker - medvirkning God brukermedvirkning i
kulturskolen

God
brukermedvirkning
i kulturskolen -
Andel
gjennomførte
elevsamtaler

95,0 % 95,0 % Mål nådd og holder seg
stabilt. Nye mål fra 2020
ønskes.

God ressursutnyttelse Effektivisering av
energibruk

Mål innsparing av
energi

2,0 % 5,0 % 3,0 % Målet er reduksjon på
5% ligger pr nå an til 3%
reduksjon. Vi vil ikke
nå målet fullt ut pga.
økte arealer og mer
bruk, økt energibruk til
kjøling osv.

Reduksjon av vanntap på
nettet.

Mål reduksjon
vanntap på nettet

45,0 % 40,0 % 43,0 % Målet er å
redusere vanntapet,
oversikt over
vanntappet på nettet vil
først være klart ved års
avslutning.Da er alle
vannmålere avlest og
eget forbruk eks til å
spyle ledningsnettet
fratrukket.

Øke antall brukere med
"Meråpent - avtale"

Øke antall brukere
med "Meråp ent -
avtale" - Antall
brukere med
"Meråpent - avtale"
- ny indikator 2017

1200 1521 Mål nådd, og er stabilt
økende. Nye mål ønskes
fra 2020.

Tilstrekkelig kvalitet Forvaltning og Drift skal
levere i henhold til
Tjenesteleveranseavtalene

Mål
tjenestelevering i
hht. avtale

100,0 % 100,0 % Tjenesteleveranse gjøres
etter avtale.

Tjenesten skal ha høyt
servicenivå målt på antall
klager på saksbehandling,
hendelser, feiing og tilsyn.

Mål servicenivå og
antall klager

10 Innføring av gebyr for
tilsyn og feiing med
fritidsboliger har
medført flere klager,
men antallet formelle
klager er under 10.

Øke antall elever i
kulturskolen, målt i
prosent av antall barn i
grunnskolealder.

Øke antall elever i
kulturskolen, målt
i prosent av antall
barn i
grunnskolealder. -
Antall barn

10,0 % 8,2 % Det er registrert 270
elever i kulturskolen, og
325 elevplasser.
Kulturskolen jobber for
å gi flere tilbud der
elevene er, det vil si mer
undervisning på skolene
og større bredde i
fagtilbudet.
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Øke fagtilbudet i
kulturskolen

Øke fagtilbudet i
kulturskolen -
Antall fag

5 4 Kulturskolen underviser
i musikk, kunstfag,
teater og film. I tillegg
har kulturskolen endel
tverrfaglige prosjekter.
Fortsatt er det mulig
med en større faglig
bredde, kanskje særlig i
digitale uttrykk, skriving
og dans.
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Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Nytt finansreglement ble vedtatt 

av kommunestyret 5. september 2019. En av de viktigste endringene er ny strategi for aktiva-

allokering.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ved utgangen av 2. tertial 2019 er kommunens netto lånegjeld i underkant av 100 prosent av 

brutto driftsinntekter. I arbeidet med å gjennomføre vedtatt investeringsprogram, vil 

lånegjelden øke ytterligere. Økt lånegjeld påvirker kommunens driftsbudsjett og handlingsrom 

direkte gjennom økte rente- og avdragskostnader. 

 

Netto finansutgifter per 2. tertial 2019 er som budsjettert høyere enn på samme tid i fjor. 

Renteutgiftene er 13,2 millioner kroner høyere sammenlignet med fjoråret, og avdragsutgiftene 

er økt med 9,7 millioner kroner. Prognosen for renteutgifter per 2. tertial økes med 0,4 

millioner kroner i forhold til budsjett. 

  

Finansinntektene er 9 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Det skyldes økt utbytte 

fra Ringerikskraft, bokførte gevinster finansielle instrumenter og høyere renteinntekter på 

konsernkonto. 

 

Den økte lånegjelden er årsaken til reduksjonen i samlet nettoverdi fra 2. tertial i fjor til samme 

periode i år. Samlet negativ nettoverdi blir høyere i takt med gjeldsøkningen. 

 

Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på 

driftsregnskapet på 14,7 millioner kroner i løpet av et år. Tapsrisikoen er redusert med 3,5 



- 

millioner kroner i løpet av 2. tertial. Det skyldes et vesentlig høyere beløp på konsernkontoen, 

kombinert med høyere fastrenteandel. 

 

 

Likviditet 

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 2. tertial 2019. Saldo på 

konsernkonto er 591,5 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial 2019. 

  

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 333 millioner kroner, 150 millioner kroner lavere 

enn saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer utgjør 

mye av årsaken til at prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i løpet av året. En annen 

årsak er at prognosen for pensjonspremien er mer enn 20 millioner kroner høyere enn 

pensjonskostnaden. 

 

 

Fossefondet 

Ved utgangen av august 2019 var Fossefondets markedsverdi kr 151 524 683. Hittil i år er 

avkastningen kr 12 250 120, som tilsvarer 8,80 %. For sammenligning er avkastningen på 

referanseporteføljen 6,96 %. 

 

Pr 31.08.2019 består porteføljen av: 

• 19,4 % pengemarkedsfond 

• 38,7 % obligasjonsfond 

• 41,8 % aksjefond (hvor 33,2 % i internasjonale aksjer og 8,6 % i norske aksjer) 

 

Avkastningen har hittil i år vært vesentlig høyere enn tilsvarende periode i 2018. Fondet har 

vist en økning i alle perioder så langt i år.  

 

Den gode stemningen og den positive kursutviklingen i verdens aksjemarkeder fortsatte i 

august. Avkastningen i verdensindeksen for aksjer har vært sterk hittil i år, etter fallet i 2018. 

 

Når det gjelder vår portefølje, har internasjonale aksjer hittil i år hatt en avkastning på 22,73 %. 

Selv om det er noe tilbakegang i norske aksjer denne perioden, -1,15 %, er trenden totalt sett i 

år positiv med 6,70 %. 

 

Avkastningsmålet for Fossefondet er i år budsjettert til 7 millioner kroner. Det er beholdt, til 

tross for at fondet så langt i år har vist en vesentlig høyere avkastning. Årsaken til dette er en 

urealisert avkastning, og vårt finansreglement kun åpner for årlig fastsetting av slik avkastning.  

 

For mer detaljer vedlegges månedsrapporten fra vår rådgiver, Industrifinans. 

 

 

 

Gjeldsforvaltningen 

I finansrapporten per 1. tertial viste vi hvordan lån til gebyrfinansierte investeringer 

fremkommer. Det er gjort en del forutsetninger for alle låneopptak før 2015. Med tanke på at 

vi er inne i en ny kommunestyreperiode, har vi valgt å gjengi forutsetningene i finansrapporten 

per 2. tertial. 
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Årets låneramme til investeringer er på 582,64 millioner kroner, herav 93,1 millioner kroner til 

gebyrfinansierte investeringer. Investeringsprognosene i 2. tertial viser samlet sett at 

lånebehovet er innenfor den vedtatte rammen. I tillegg til årets låneopptak, skal investeringene 

finansieres med ubrukte lånemidler. 

 

Det ble foretatt et låneopptak til ikke-gebyrfinansierte investeringer i 2. tertial.  

Låneopptaket var på 360 millioner kroner og ble inngått som et fastrentelån i KLP 

Kommunekreditt med 10 års bindingstid til 2,299 prosent rente.  

 

Startlån fra Husbanken på 100 millioner kroner ble overført til kommunen i 2. tertial. Ved 

utgangen av 2. tertial er 65,2 millioner kroner videreformidlet. I 2. tertial betalte kommunen 

ekstraordinære avdrag på startlån på til sammen 19,9 millioner kroner. 

 

I opprinnelig budsjett for 2019 er det lagt til grunn 109,5 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Foreløpig beregnet minimumsavdrag er 104,3 millioner kroner. Det er en 

målsetting å betale høyere avdrag enn minimumsnivået. Det foreslås likevel en nedjustering av 

avdragsbudsjettet til 106,2 millioner kroner i 2. tertial.  

  

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer var ved utgangen av 1. tertial 

18,6 år. Ved utgangen av 2. tertial er gjenstående løpetid økt til 20,34 år. Dette skyldes 

låneopptak i juni med løpetid på 30 år. 

 

Ved inngangen til 2. tertial 2019 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 

57,3 prosent og er ved utgangen av 2. tertial 66,5 prosent. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har i 2019 god likviditet, og vi vil ikke ha behov for å benytte 

kassakreditten. 

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter var ved utgangen av 2018 80,2 %. Nøkkeltallet er 

100 % ved 2. tertial, og vil øke ytterligere noe til utgangen av 2019. 

 

 

 

 

Vedlegg 

Finansrapport 2. tertial 2019 

Fossefondet – porteføljerapport fra Industrifinans 31.08.2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Innledning 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal 

rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike 

kommune og rutiner for finansforvaltningen. 

Nytt finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 5. september 2019. En av 

de viktigste endringene er ny strategi for aktiva-allokering. En tydeligere strategi 

for plasseringer av overskuddslikviditet er fastsatt, og ny beregning av 

fastrenteandel er innarbeidet. 

Overordnet finansiell strategi og stilling 
Ved utgangen av 2. tertial 2019 er kommunens netto lånegjeld i underkant av 

100 prosent av brutto driftsinntekter.  

I arbeidet med å gjennomføre vedtatt investeringsprogram, vil lånegjelden øke 

ytterligere. 

Økt lånegjeld påvirker kommunens driftsbudsjett og handlingsrom direkte 

gjennom økte rente- og avdragskostnader, og netto finansutgifter viser i denne 
rapporteringen en større økning i løpet av et år enn tidligere. 
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Utviklingen i netto finansutgifter 
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter 

fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Samlet 
danner dette nivået på netto finansutgifter. 

 

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra 
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån. 

Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld, 

renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer. 
 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2018-2019:   

 
(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn) 

 
 

Netto finansutgifter per 2. tertial 2019 er som budsjettert høyere enn på samme 
tid i fjor. Renteutgiftene er 13,2 millioner kroner høyere sammenlignet med 

fjoråret, og avdragsutgiftene er økt med 9,7 millioner kroner. 

 
Finansinntektene er 9 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Det 

skyldes økt utbytte fra Ringerikskraft, bokførte gevinster finansielle instrumenter 

og høyere renteinntekter på konsernkonto. 

 
For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende 

rentebetingelser. Ved utgangen av 1. tertial var den flytende renten i 

Kommunalbanken 2,15 prosent og i KLP 1,95 prosent. I 2. tertial ble renten i KLP 
satt opp til 2,15 prosent gjeldende fra 31. mai i år. 

 

Prognosen for renteutgifter per 2. tertial økes med 0,4 millioner kroner i forhold 
til budsjett.  

 

 

 
 

Mill. kr

Regulert 

årsbudsjett 

2019

2. tertial 

2019

2. tertial 

2018

Regnskap 

2018

Renteinntekter og utbytte -31,9 -33,1 -25,6 -31,9

Gevinst fin.instrumenter -7 -1,5 0 0,7

Sum finansinntekter -38,9 -34,6 -25,6 -31,2

Renteutg., provisjoner m.m 53,8 31,2 18 41,6

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0

Avdrag på lån 109,5 65,6 55,9 90,7

Sum finansutgifter 163,3 96,8 73,9 132,3

Netto finansutgifter 124,4 62,2 48,3 101,1
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Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og 

gjeld 
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 

oversikt over dette.  

 

Samlet nettoverdi er redusert fra 2. tertial 2018 til 2. tertial 2019.   

Kortsiktig plassering er høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Store 

deler av låneopptaket til investeringer i juni er plassert i banken som ubrukte 
midler. 

Den økte lånegjelden er, som tidligere rapportert, årsaken til reduksjonen i 
samlet nettoverdi fra 2. tertial i fjor til samme periode i år. Samlet negativ 

nettoverdi blir høyere i takt med gjeldsøkningen.  

 

Risikovurdering 

Nedenfor vises en stresstest av kommunens totale finansforvaltning (i millioner 

kroner). Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved 
markedsendringer. For Ringerike kommune er det endringer i rentenivå og 

svingninger i aksjemarkedene som er de viktigste faktorene. 

(Beløp i mill. kroner) 2. tertial 2019 2. tertial 2018 Regnskap 2018

Kortsiktig plassering                     

(kasse, bank innskudd og 

obligasjoner) 661,2 504,2 528,3

Langsiktig plassering  

(Fossefondet) 141,2 140,3 139,6

Gjeld -2 734,2 -2 185,7 -2366,2

Samlet nettoverdi -1 931,8 -1 541,2 -1 698,3
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Av total gjeld viser tabellen kun renteeksponert gjeld, det vil si at startlån og lån 

til gebyrfinansierte investeringer (selvkost) ikke er tatt med. Renteeksponert 

gjeld har økt siden forrige rapportering. Samtidig har fastrenteandelen økt. 

Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig 

negativ effekt på driftsregnskapet på 14,7 millioner kroner i løpet av et år. Dette 

scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år. Det er ikke 
foretatt en vurdering av hvor sannsynlig en slik situasjon vil være. 

Tapsrisikoen er redusert med 3,5 millioner kroner i løpet av 2. tertial. Det 
skyldes et vesentlig høyere beløp på konsernkontoen, kombinert med høyere 

fastrenteandel. 

Likviditet 
Ringerike kommune har til enhver tid i 2. tertial 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 591,5 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial 2019 

og består av fondsmidler og ubrukte lånemidler. 
 

 

 

Aktiva Balanse Balanse Endrings Beregnet

% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t./flytende rente 34 % 541 2 % -10,8

Gjeld med fast rente 67 % 1074

Renteeksponert gjeld 100 % 1615 -10,8

Lån m. renteoverv.m./ansvarlig utlån 2 % 0,0

Bankinnskudd og pm. 661 2 % 13,2

Ledig likv. og andre midler b. for driftsform. 661 2 % 13,2

Kort pengem. 19 % 27 2 % 0,5

N. omløpsobligasjoner 39 % 55 2 % 2,0 -2,2

Norske aksjer 9 % 13 -30 % -3,8

Utenl. aksjer 33 % 47 -20 % -9,3

Netto valutaposisjon* 16,5 % 23 -10 % -2,3

Langsiktige finansielle aktiva 100 % 141 -17,1

Samlete finansielle aktiva 802

Mulig tap vil utgjøre : -14,7

* 50 % av de utenlandske aksjene er uten valutasikring mot norske kroner.

Stresstest

Durasjon

Stresstesten utføres med følgende parametere: Renteøkning på 2 prosent, en reduksjon av verdien på 

norske aksjer på 30 prosent, en reduksjon av verdien på utenlandske aksjer på 20 prosent, samtidig som 

den norske kronen svekker seg 10 prosent mot andre valutaer.
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Likviditetsutvikling 

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i 

2019 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen inkluderer 

også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto. 
 

 
 
Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 2. tertial 2019. I 

siste tertial viser prognosen at konsernkontoen reduseres som følge av blant 

annet utbetaling av reguleringspremien til KLP og bruk av lånemidler. Økningen i 
oktober skyldes delvis årets låneopptak til gebyrfinansierte investeringer. 

 

Konsernsaldoen var på det høyeste den 4. juli i år da innestående på 
konsernkonto var oppe i 902 millioner kroner. 

 

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 333 millioner kroner, 150 millioner 

kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av ubrukte 
lånemidler til investeringer utgjør mye av årsaken til at prognosesaldo på 

konsernkontoen reduseres i løpet av året. En annen årsak er at prognosen for 

pensjonspremien er mer enn 20 millioner kroner høyere enn pensjonskostnaden. 
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Forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva  
Ved utgangen av august 2019 var Fossefondets markedsverdi kr 151 524 683. 

Hittil i år er avkastningen kr 12 250 120, som tilsvarer 8,80 %. For 

sammenligning er avkastningen på referanseporteføljen 6,96 %. Fondet skal 

være investert med nøytralvekt slik det er beskrevet i finansreglementet, og pr 

31.08.2019 består porteføljen av: 

• 19,4 % pengemarkedsfond 

• 38,7 % obligasjonsfond 

• 41,8 % aksjefond (hvor 33,2 % i internasjonale aksjer og 8,6 % i norske 

aksjer) 

Avkastningen har hittil i år vært vesentlig høyere enn tilsvarende periode i 2018. 

Fondet har vist en økning i alle perioder så langt i år. 

Den gode stemningen og den positive kursutviklingen i verdens aksjemarkeder 

fortsatte i august. Avkastningen i verdensindeksen for aksjer har vært sterk hittil 

i år, etter fallet i 2018. IT og eiendom har sterkest avkastning, men selv energi, 

som har svakest utvikling blant sektorene, har gitt avkastning på nesten 8 % så 

langt i år. Oslo børs har også vist en vekst på 9,6%, med finans som sterkeste 

sektor. 

I august falt løpende avkastning for både norske statsobligasjoner og norske 

kredittobligasjoner og gav en god avkastning for obligasjonene. Dette 

sammenfalt med markant fall i lange renter i flere større økonomier. Selv om 

råvareprisene har steget hittil i år, falt disse tilsvarende noe tilbake i august, 

mens gullprisen steg markant. 

Når det gjelder vår portefølje, har internasjonale aksjer hittil i år hatt en 

avkastning på 22,73 %. Selv om det er noe tilbakegang i norske aksjer denne 

perioden, -1,15 %, er trenden totalt sett i år positiv med 6,70 %. 

Verdsettingen av porteføljen er sensitiv til pengepolitikk, geopolitiske spenninger 

og inntjeningsutvikling. Vi har om lag nøytralvekt i aksjer, overvekt i høyrente og 

undervekt i rentebinding. 

Avkastningsmålet for Fossefondet er i år budsjettert til 7 millioner kroner. Det er 

beholdt, til tross for at fondet så langt i år har vist en vesentlig høyere 

avkastning. Årsaken til dette er en urealisert avkastning, og vårt finansreglement 

kun åpner for årlig fastsetting av slik avkastning. Vi følger imidlertid nøye med 

på videre utvikling av renter og inflasjon, samt handelspolitiske diskusjoner 

mellom USA og Kina. En eskalerende handelskrig vil være negativt for 

aksjemarkedet og økonomien generelt.  

For mer detaljer vedlegges månedsrapporten fra vår rådgiver, Industrifinans. 
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Forvaltningen av finansielle passiva 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 

2. tertial 2019: 
 

 
(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.) 

 

Lån til gebyrfinansierte investeringer 

Oppsettet nedenfor viser hvordan lån til gebyrfinansierte investeringer 

fremkommer.  

 

Rutinen for låneopptak ble endret i 2015 for å skille lån til gebyrfinansierte og 

ikke-gebyrfinansierte investeringer. Det har vært nødvendig å gjøre noen 

forutsetninger for alle låneopptak før 2015. 

Forutsetningene er som følger: 
 I 2016 ble det forutsatt at lån til gebyrfinansierte investeringer var 270 millioner 

kroner per 31.12.2015. Denne forutsetningen baserte seg på en gjennomgang og 
vurdering av kommunens anleggsmidler ved utgangen av 2015. 

 Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 50,8 millioner kroner av lån nr. 
8317.53.62862 i KLP i 2014 (dvs. 64,66 % av totalt låneopptak i 2014 på 78,56 
millioner kroner). 

 Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 52,9 millioner kroner av lån nr. 
20130097 i Kommunalbanken i 2013 (dvs. 53,51 % av totalt låneopptak i 2013 

på 98,853 millioner kroner). 
 Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 166,3 millioner kroner av alle lån frem 

til og med 2012. Dette beløpet er ikke opprinnelig lånebeløp, men samlet 
gjenstående gjeld av låneopptak til og med 2012 ved utgangen av 2015. Det 
settes en avskrivningstid på 10 år, da flere lån sannsynligvis knytter seg til 
investeringer langt tilbake i tid. Avdragsterminer fordeles jevnt over året, det vil si 
1/3 hvert tertial. 

 Låneopptakene fra og med 2015 trenger ingen forutsetninger, da disse er 

spesifisert som enten lån til gebyrfinansierte eller ikke-gebyrfinansierte 

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje

Per 30.04.2019 2 043,3                290,9             2 334,2                       

Periodens avdrag 36,7                     3,4                40,1                            

Ekstraordinære avdrag -                       19,9               19,9                            

Periodens låneopptak 360,0                   100,0             460,0                          

Per 31.08.2019 2 366,6                367,6             2 734,2                       

Beløp i tusen kr

Lånenummer bank 8317.55.94968 20170355 8317.54.61860 8317.53.62862 20130097

Tidligere lån 

tom. 2012

Opptatt år 2018 2017 2016 2014 2013 tom. 2012

Opprinnelig lånebeløp 180 000         240 000         161 000         50 800           52 900           166 300         

Avdragstid 20 år Bullet/ 25 år 20 år 25 år 20 år 10 år

Årlige avdrag 9 000             9 600             8 050             2 032             2 645             16 630           

Sum

Utestående 31.12.2018 778 619    180 000         235 200         144 900         42 669           38 350           137 500         

Avdrag 1. tertial 10 891      -                -                4 025             -                1 323             5 543             

Gjeld 30.04.2019     767 728          180 000          235 200          140 875            42 669            37 028          131 957 

Avdrag 2. tertial 16 407      4 500             -                4 025             1 016             1 323             5 543             

Gjeld 31.08.2019     751 321          175 500          235 200          136 850            41 653            35 705          126 413 
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investeringer i låneforespørslene. (I 2015 var det ingen låneopptak til 
gebyrfinansierte investeringer.) 

 

I tabellen nedenfor vises fordelingen av gjelden på ikke-gebyrfinansierte og 

gebyrfinansierte investeringer: 

 

 
 

Låneopptak og bruk av lån 

Årets låneramme til investeringer er på 582,64 millioner kroner, herav 93,1 
millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer. Investeringsprognosene i 2. 

tertial viser samlet sett at lånebehovet er innenfor den vedtatte rammen. 

 

Det ble foretatt et låneopptak til ikke-gebyrfinansierte investeringer i 2. tertial.  
Låneopptaket var på 360 millioner kroner og ble inngått som et fastrentelån i 

KLP Kommunekreditt med 10 års bindingstid til 2,299 prosent rente.  

 
Det er planlagt med et låneopptak til gebyrfinansierte investeringer i oktober på 

93,1 millioner kroner. 

 
Estimert bruk av lån basert på investeringsprognosene per 2. tertial er 585 

millioner kroner. Det planlegges med bruk av lån på 132 millioner kroner utover 

årets låneopptak. 

 
Startlån fra Husbanken på 100 millioner kroner ble overført til kommunen i 2. 

tertial. Ved utgangen av 2. tertial er 65,2 millioner kroner videreformidlet. 

 

Avdrag 

I opprinnelig budsjett for 2019 er det lagt til grunn 109,5 millioner kroner i 

avdrag på lån til investeringer. Avdragsutgiftene er budsjettert ut fra et mål om å 
nedbetale mer enn minimumsavdrag og mindre enn ordinære 

nedbetalingsplaner. 

 

Foreløpig beregnet minimumsavdrag er 104,3 millioner kroner. Det er en 
målsetting å betale høyere avdrag enn minimumsnivået. Det foreslås likevel en 

nedjustering av avdragsbudsjettet til 106,2 millioner kroner i 2. tertial. Dette 

avdragsnivået tilsvarer nedbetalingsplanene inkludert to avdragsfrie lån 
(bulletlån). 

 

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer var ved utgangen 
av 1. tertial 18,6 år. Ved utgangen av 2. tertial er gjenstående løpetid økt til 

20,34 år. Dette skyldes låneopptak i juni med løpetid på 30 år. 

 

(Beløp i mill. kroner)

Gjeld til ikke-

gebyrfinansierte 

investeringer

Gjeld til 

gebyrfinansierte 

investeringer

Samlet 

gjeldsportefølje

Per 30.04.2019 1 275,6                 767,7                    2 043,3                 

Periodens avdrag 20,3                     16,4                     36,7                     

Periodens låneopptak 360,0                    360,0                    

Per 31.08.2019 1 615,3                 751,3                    2 366,6                 
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I 2. tertial betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på til sammen 

19,9 millioner kroner.  

 

Fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko 

I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindingstid 

og refinansieringsrisiko: 
 

 
 

Ved inngangen til 2. tertial 2019 var fastrenteandelen på kommunens 

renteeksponerte gjeld 57,3 prosent og er ved utgangen av 2. tertial 66,5 
prosent. 

 

Egenberegnet vektet rentebindingstid er 2,6 år ved utgangen av 2. tertial. Ved 
utgangen av 1. tertial var den på 1,2 år og ikke 2,7 år som sist rapportert (se 

forklaring i avsnittet under). Den har økt som følge av et nytt lån med 10 års 

bindingstid. 
 

Rentebindingstid har blitt rapportert for høyt siden vi begynte å hente tallet fra 

Kommunalbankens låneportal, men den har hele tiden vært innenfor rammen.  

 
Dagens rentebinding har følgende forfall: 

 
 

Kommunen har to avdragsfrie lån, men ingen av dem forfaller de neste 12 

månedene.  

Nytt låneopptak til ikke-gebyrfinansierte investeringer i juni er det største 

enkeltlånet i gjeldsporteføljen og utgjør per 2. tertial 15,2 prosent av samlet 
investeringsgjeld. 

Type Ramme

Status 2. 

tertial 2019 Oppfylt ja/nei

Fastrenteandel renteeksponert gjeld Min 40 %, maks 75 % 66,5 % Ja

Løpetid rentebinding* Min 1 år, maks 5 år 2,60 år Ja

Gjeld til forfall neste 12 mnd Maks 40 % 0,0 % Ja

Enkeltlån i % av samlet investeringsgjeld Maks 30 % 15,2 % Ja

* Egenberegnet vektet rentebindingstid er en forenklet og grov utregning.

(Beløp i mill. kroner)
Utestående pr 

31.08.2019

Forfall neste 

renteregulering
Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 76,0                      05.02.2021 2,15 %

33,8                      19.11.2019 4,98 %

34,4                      19.08.2021 4,27 %

64,4                      12.12.2019 1,94 %

100,8                    23.02.2023 2,25 %

146,3                    22.11.2024 2,14 %

360,0                    26.06.2029 2,299 %

Kommunalbanken 83,3                      01.11.2024 1,95 %

66,7                      27.02.2023 3,86 %

207,4                    09.09.2021 1,78 %

Husbanken 19,4                      01.05.2021 4,20 %



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

31.07.2019
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Pengemarked 29 462 328 47 233 0 19 % 20 % -842 608 10 % 30 %

Obligasjoner 58 672 657 288 295 0 39 % 40 % -1 937 216 30 % 60 %

Internasjonale aksjer 50 293 974 311 020 0 33 % 30 % 4 836 569 10 % 40 %

Norske aksjer 13 095 723 -152 889 0 9 % 10 % -2 056 745 0 % 20 %

Totalt 151 524 683 493 659 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2019



Totalt 493 659 12 250 120 24 504 873 27 828 386

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 47 233 361 878 1 374 570 1 794 085

Obligasjoner 288 295 1 757 550 5 330 426 5 802 881

Internasjonale aksjer 311 020 9 313 755 13 786 712 15 710 853

Norske aksjer -152 889 816 937 4 013 166 4 520 567

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje 0,33 % 8,80 % 6,08 % 5,75 %
Referanseportefølje 0,21 % 6,96 % 5,09 % 5,25 %

Pengemarked 0,16 % 1,22 % 1,45 % 1,56 %
ST1 X 0,11 % 0,68 % 0,62 % 0,62 %

Obligasjoner 0,49 % 3,12 % 3,68 % 2,10 %
NORM123D3 0,81 % 1,91 % 1,11 % 1,10 %

Internasjonale aksjer 0,62 % 22,73 % 10,77 % 10,05 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

-0,77 % 17,38 % 11,21 % 11,43 %

Norske aksjer -1,15 % 6,70 % 10,94 % 11,32 %
OSEFX 0,61 % 9,62 % 11,21 % 11,72 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2019



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 1 014,92 30.08.2019 11 393 662 7,5 % 137 078

DNB Likviditet 20 (II) 26.10.2017 1 082,87 9 572,99 10 366 301 9 660,81 30.08.2019 10 461 396 6,9 % 95 095

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 14.06.2018 73 223,17 100,00 7 322 317 101,69 30.08.2019 7 445 756 4,9 % 123 440

Klientkonto DNB 161 515 161 515 0,1 % 0

Sum 29 106 716 29 462 328 19,4 % 355 612

Obligasjoner

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 15.05.2017 272 942,63 102,27 27 914 705 103,95 30.08.2019 28 371 322 18,7 % 456 617

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 2 032,63 10 410,96 21 161 638 10 427,40 30.08.2019 21 195 053 14,0 % 33 416

Holberg Kreditt 20.11.2015 81 873,72 103,63 8 484 239 111,22 30.08.2019 9 106 282 6,0 % 622 044

Sum 57 560 581 58 672 657 38,7 % 1 112 076

Internasjonale aksjer

Veritas Global Focus Fund USD C 18.06.2018 27 387,76 291,16 7 974 325 358,03 30.08.2019 9 805 619 6,5 % 1 831 294

Fundsmith Equity Fund 20.02.2019 40 478,15 197,64 8 000 000 231,11 30.08.2019 9 354 921 6,2 % 1 354 921

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 7 858,54 1 000,03 7 858 757 1 098,55 30.08.2019 8 632 994 5,7 % 774 236

Nordea Stabile Aksjer Global 29.01.2016 3 166,88 2 151,64 6 813 970 2 715,03 30.08.2019 8 598 168 5,7 % 1 784 198

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 24.10.2018 7 402,77 735,42 5 444 134 999,27 30.08.2019 7 397 370 4,9 % 1 953 236

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 20.02.2019 5 517,68 1 040,42 5 740 703 1 178,92 30.08.2019 6 504 902 4,3 % 764 199

Sum 41 831 890 50 293 974 33,2 % 8 462 084

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 3 356,81 1 194,54 4 009 851 1 597,48 30.08.2019 5 362 444 3,5 % 1 352 593

Arctic Norwegian Value Creation 17.06.2019 4 089,41 1 296,03 5 300 000 1 297,19 30.08.2019 5 304 744 3,5 % 4 744

Nordea Norge Verdi 20.09.2016 215,82 8 427,04 1 818 708 11 252,69 30.08.2019 2 428 535 1,6 % 609 828

Sum 11 128 558 13 095 723 8,6 % 1 967 165

Totalt 139 627 746 151 524 683 100,0 % 11 896 937

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2019



Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Pluss Likviditet II 19 197 151 357 676 687 890 859 24.08.2015

DNB Likviditet 20 (II) 14 131 104 325 213 454 213 454 26.10.2017

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 13 905 105 134 123 440 123 440 14.06.2018

Klientkonto DNB 0 1 063 6 034 23 010 19.08.2015

Realiserte poster 0 0 354 954 543 322

Sum 47 233 361 878 1 374 570 1 794 085 19.08.2015

Obligasjoner

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 46 818 423 704 692 512 692 512 15.05.2017

DNB Obligasjon (III) 169 034 714 032 1 476 852 1 472 740 24.08.2015

Holberg Kreditt 17 865 361 333 1 578 790 1 715 009 24.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon 54 578 258 481 680 976 1 005 851 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 901 295 916 769

Sum 288 295 1 757 550 5 330 426 5 802 881 23.08.2015

Internasjonale aksjer

Veritas Global Focus Fund USD C 176 198 2 119 434 1 992 119 1 992 119 18.06.2018

Fundsmith Equity Fund 225 520 1 354 921 1 354 921 1 354 921 20.02.2019

RBC Global Equity Focus Fund hedged -173 752 1 398 147 832 994 832 994 16.11.2017

Nordea Stabile Aksjer Global -105 204 1 273 705 2 542 153 3 648 168 24.08.2015

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 187 541 2 403 349 2 638 074 2 638 074 24.10.2018

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 717 764 199 764 199 764 199 20.02.2019

Realiserte poster 0 0 3 662 253 4 480 379

Sum 311 020 9 313 755 13 786 712 15 710 853 20.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT
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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 -67 301 406 721 1 244 982 1 352 593 17.02.2016

Arctic Norwegian Value Creation -23 269 4 744 4 744 4 744 17.06.2019

Nordea Norge Verdi -62 320 108 408 1 538 990 1 728 535 24.08.2015

Danske Invest Norge II 0 297 065 1 224 450 1 424 844 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 0 9 851

Sum -152 889 816 937 4 013 166 4 520 567 23.08.2015

Totalt 493 659 12 250 120 24 504 873 27 828 386 19.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2019



Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje 0,33 % 8,80 % 6,08 % 5,75 % 19.08.2015
Referanseportefølje 0,21 % 6,96 % 5,09 % 5,25 %

Pengemarked 0,16 % 1,22 % 1,45 % 1,56 % 19.08.2015
ST1X 0,11 % 0,68 % 0,62 % 0,62 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,17 % 1,29 % 1,62 % 1,67 % 24.08.2015
ST1 X 0,11 % 0,68 % 0,62 % 0,62 %
DNB Likviditet 20 (II) AFLIKVI NO 0,14 % 1,01 % 1,13 % 26.10.2017
ST1 X 0,11 % 0,68 % 0,70 %
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic ABNPENC NO 0,19 % 1,43 % 1,38 % 14.06.2018
ST1 X 0,11 % 0,68 % 0,87 %

Obligasjoner 0,49 % 3,12 % 3,68 % 2,10 % 23.08.2015
NORM123D3 0,81 % 1,91 % 1,11 % 1,10 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade C ABNIGCN NO 0,32 % 3,11 % 2,32 % 15.05.2017
ST1 X 0,11 % 0,68 % 0,65 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,80 % 3,49 % 2,61 % 2,54 % 24.08.2015
NORM123D3 0,81 % 2,52 % 1,97 % 2,03 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,20 % 4,13 % 6,33 % 4,46 % 24.08.2015
ST1 X 0,11 % 0,68 % 0,62 % 0,62 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,38 % 1,88 % 1,95 % 1,84 % 24.08.2015
ST3X 0,20 % 0,70 % 0,64 % 0,63 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2019



Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer 0,62 % 22,73 % 10,77 % 10,05 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) -0,77 % 17,38 % 11,21 % 11,43 %
Veritas Global Focus Fund USD C VERGLAU ID 1,83 % 24,51 % 18,65 % 18.06.2018
MSCI World NR 0,81 % 21,56 % 12,81 %
Fundsmith Equity Fund FSEFIAU LX 2,47 % 16,94 % 20.02.2019
MSCI World NR 0,81 % 10,36 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged RGFOANH LX -1,97 % 16,91 % 5,40 % 16.11.2017
MSCI AC World NR Local -2,02 % 14,62 % 4,71 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO -1,21 % 11,79 % 6,42 % 8,40 % 24.08.2015
MSCI World NR Local -1,95 % 15,77 % 10,08 % 10,32 %
Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD AKOLDF1 ID 2,60 % 32,75 % 35,72 % 24.10.2018
MSCI World NR 0,81 % 21,56 % 19,51 %
Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK AKOLCF1 ID 0,01 % 13,31 % 20.02.2019
MSCI World NR Local -1,95 % 4,54 %

Norske aksjer -1,15 % 6,70 % 10,94 % 11,32 % 23.08.2015
OSEFX 0,61 % 9,62 % 11,21 % 11,72 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO -1,24 % 8,21 % 10,52 % 12,76 % 17.02.2016
OSEFX 0,61 % 9,62 % 11,21 % 13,06 %
Arctic Norwegian Value Creation SOLNOED ID -0,44 % 0,09 % 17.06.2019
OSEFX 0,61 % 1,34 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO -2,50 % 4,67 % 11,25 % 11,11 % 24.08.2015
OSEFX 0,61 % 9,62 % 11,21 % 11,72 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT
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Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp

Alfred Berg Kort Obligasjon INNLØSNING 29.08.2019 142 241,67 101,44 -14 428 810

Alfred Berg Nordic Investment Grade C TEGNING 29.08.2019 138 829,33 103,93 14 428 810

Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0

Periodens utvikling
Markedsverdi

31.07.2019
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
31.08.2019

Pengemarked 29 415 095 47 233 0 0 29 462 328

Obligasjoner 58 384 362 288 295 0 0 58 672 657

Internasjonale aksjer 49 982 954 311 020 0 0 50 293 974

Norske aksjer 13 248 612 -152 889 0 0 13 095 723

Totalt 151 031 024 493 659 0 0 151 524 683

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2019
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443 Reguleringsplan Kleggerud 2.gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Trafikksikkerhetstiltak på FV 241 Kleggerud, Reguleringsplan 0605_443 Kleggerud 

alternativ B vedtas 

2. Bestemmelsene og kart for alternativ B kan tilpasses Ringerikes maler.  

 

  

Innledning / bakgrunn 

I reguleringsbestemmelsen for detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (vedtatt 

mars 2015) står det i pkt. 6.5.1 at for «hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen 

reguleringsprosess for å avklare trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer». 

Hensynssone H410_2 utgjør én del av planområdet for Trafikksikkerhetstiltak ved fv.241 ved 

Kleggerud, på fylkesdelet Oppland / Buskerud. Planforslaget omtales i planbeskrivelsen som 

sammen med plankart og bestemmelser utgjør dokumentene i reguleringsplanen. I tillegg vil 

det ved behov bli utarbeidet enkelte illustrasjoner, samt at det utarbeides tekniske detaljplan. 

Planen omfatter tiltak i både Jevnaker og Ringerike kommuner og vil bli finansiert og bygget 

som en del av prosjektet E16 Eggemoen - Olum. 

 

De viktigste tiltakene i denne planen er oppsummert nedenfor: 

 

• Utbedringa av krysset Hadelandsveien  (fv. 241) og Gamleveien med tilhørende 

avkjørselssanering for å bedre siktforhold, herunder ny fellesadkomst il bl.a. Øvre 

Kleggerud. 

• Etablering av busslommer langs Hadelandsveien. 

• Justering av veglinje for fv. 241 for å oppn å tilfredsstillende sikt fra busslommer. 

• Trafikksikker fotgjengerkryssing av Hadelandsveieni tilknytning til busslommene 

 

Finansiering av gang og sykkelvei fra busslomme til vegen ned til Kistefoss finansieres ikke 

som en del av prosjektet til Statens vegvesen. Rådmann ser på ulike løsninger for 

finansiering etter vedtak av planen. 

 

Planforslag lå ute til førstegangs høring i perioden 06.09 – 18.10.18, og andregangs 

høring og offentlig ettersyn i perioden 11.03 – 23.04.19. Som en følge av de uttalelsene som 

forelå etter høringene og offentlig ettersyn er planforslaget i mindre grad omarbeidet. Det er 



- 

etter andre gangs høring utarbeidet av Statens vegvesen to ulike reguleringsplankart for 

detaljreguleringen, hvorav alternativ B innebefatter en gang - /sykkel veg fra opprinnelig 

plangrense i sør - vest ført bort til Kistefossvegen, denne er foreslått vedtatt. Bakgrunn og 

forklaring vedørende endringene framgår av plandokumentene og merknadsbehandlingen med 

vurdering av høringsuttalelsene. 

 

Justeringene som er foretatt imøtekommer i stor grad de uttalelsene som foreligger etter 

høringene, det vises til merknadsskjemaet for uttalelsene som kom inn og behandlingen av 

disse. Planen sikrer i tillegg at det etterleves krav i reguleringsbestemmelsene for «hensynssone 

H410_2 » (vedtatt detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (mars 2015) pkt. 6.5.1), 

hvor det p r e s i s e r e s at det skal gjennomføres en egen reguleringsprosess for å avklare 

trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer langs fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet 

Oppland/ Buskerud . 

 

Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med det større prosjektet E16 

Eggemoen-Olum. 

Planforslaget som foreligger til behandling følger som vedlegg og består i hovedsak av: 

 

 Plankart, 2 alternativer, datert 28.05.2019 og 14.06.2019 

 Reguleringsbestemmelser, datert 28.06.2019 

 Planbeskrivelse med vedlegg, datert 28.06.2019 

 

Planforslaget inneholder også følgende hensynssoner og bestemmelsesområder som skal sikre 

at følgende forhold ivaretas: 

 

 Frisiktsoner (H140_)  

 Høyspenningsanlegg (H370_) 

 

 
Figur: Plankart 
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Beskrivelse av saken 

Nåværende kryss mellom Hadelandsveien og Gamleveien har i dag en uheldig utforming med 

dårlige siktforhold. Krysset foreslås endret slik at veiene møtes tilnærmet vinkelrett på 

hverandre og iht kravene i vegnormalen. I tillegg foreslås flere avkjørsler samlet, slik at det blir 

færre direkte utkjørsler ut i Hadelandsveien. Nordre del av Gamleveien ender blindt på østsiden 

av eiendommene 148/1/82 og 148/1/87 og får funksjon 

som privat felles kjøreveg. Det etableres nye busslommer på begge sider av fv.241 i 

kryssområdet med Gamleveien.Veglinjen for Hadelandsveien rettes ut for å oppnå 

vegnormalens siktkrav ved utkjøring fra sørgående busslomme (retning Hønefoss). Det legges 

opp til trafikksikker kryssing av fv.241 med fartsgrense 40 km/t. Kryssingen er 

felles for busspassasjerer og brukere av gang- og sykkelvegløsningen som fortsetter videre 

sørover på Gamleveien. Det er etter andregangshøring regulert inn gang/- sykkelveg i 

reguleringsplanen (alternativet merket med B i reg.plan) for å oppnå en sammenhengende gang 

og sykkel forbindelse fra Jevnaker sentrum, via gjeldende planområdet, videre til 

Kistefossveien. Hensikten med dette er å etablere en sammenhengende gang-

/sykkelvegforbindelse som en rundløype Jevnaker – Kistefoss – Kleggerud - Jevnaker. En slik 

gang- / sykkelveg er ikke en del av planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen- Olum. 

Bygging og finansiering av denne G/S vegen inngår derfor ikke i Statens vegvesens sitt 

prosjekt E16 Eggemoen - Olum. SVV vil heller ikke forplikte seg til å bygge denne GS-vegen i 

senere tid, men regulerer området i samarbeid med Ringerike Kommune som en del av SVVs 

detaljreguleringsplan 0 605_443_Kleggerud. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I 2010 ble det igangsatt et planarbeid med sikte på å fastlegge trasé for ny E16 forbi Jevnaker 

sentrum. Det ble vedtatt to kommunedelplaner for ny E16 på strekningen Eggemoen – Olum. 

Kommunedelplan for strekningen fra Kleggerud til Olum ligger i sin helhet i Jevnaker 

kommune og ble vedtatt i mars 2011. Strekningen fra Eggemoen til Kleggerud ble vedtatt i 

januar og februar 2013 i henholdsvis Jevnaker og Ringerike kommuner. Gjennom det 

påfølgende arbeidet med reguleringsplaneen ble det gjort noen mindre endringer i forhold til 

Kommunedelplanene, bl.a. ble linja forbi Søreng/Gullen trukket sørover for å redusere beslaget 

av dyrka marka. Reguleringsplanfor ny E16 Eggemoen - Olum ble vedtatt 05.03.2015 i 

Jevnaker kommune og 26.03.2015 i Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak i Kommunestyret i Jevnaker kommune - 05.09.2019 : 

Representanten Hans Gustav Borch ble erklært inhabil. 

1. Plan 78 Trafikksikkerhetstiltak FV. 241 Kleggerud vedtas 

2. Jevnaker kommunestyre stiller seg bak alternativ B i Ringerike som en ønsket løsning på 

den helhetlige planen på tvers av kommunegrensen. 

 

Sak ifb FRE 16 behandling i Kommunestyret i Ringerike 31.05.2018: 

PKT 8. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike 

kommune:  

Utdrag fra saken som omhandler dette: fv 241 mot Jevnaker. Det er regulert inn gang og 

sykkelvei fra Jevnaker og frem til Fylkesgrensa i Åsbygda, for tilgang til blant annet Kistefos-

museet. Dette er et viktig nettverk av sykkelveier for å skape et helhetlig sykkelveinett i en 

krevende periode med mye anleggsarbeid. Kommunen vil benytte sine ansvarsområder til å 

planlegge for helhetlig løsninger, som ikke faller inn under planlegging av de store 

samferdselsprosjektene. 



- 

 

 
Figur: Trasé for vedtatt reguleringsplan E16 Eggemoen - Olum i vist med grønn strek. 

Kryssområdte ved Kleggerud i Åsbygda vist med blå ring.



- 

 

Økonomiske forhold 

Statens vegvesen opplyser at gang- / sykkelveg (o_ SGS)1 tiltakene vist i plankart R001-B og 

R003-B med tilhørende bestemmelser ikke en del av prosjektbestillingen- E16 Eggemoen 

Olum. Kostnadene forbundet med gang- / sykkelvegen inngår ikke som en del av prosjektet, 

dette gjelder både finansiering og fremdrift. Resterende tiltak for detaljreguleringen er tenkt 

gjennomført som en del av E16 E ggemoen-Olum. Tiltakene er tenkt gjennomført sammen med 

de planlagte tiltakene på fv. 241. Arbeidene vil starte etter at ny E16 er åpnet for trafikk.  

 

Endringer etter 2. gangs høring og offentlig ettersyn 

Under følger de viktigste endringene i planmaterialet som følge av høringsinnspill: 

 

Endringer i plan 

§ 1.3 Byggegrense  

Høringsmyndighet for tiltak som berører fylkesvegnettet er endret 

fra Statens vegvesen til den aktuelle fylkeskommunen, Viken fra 

01.01.2020. 

 

§ 1.6 Støy 

 Bestemmelsen fastslår nå at aktuelle tiltak for å sikre boliger mot det 

nye støybildet skal være gjennomført før vegen åpnes for trafikk. 

 

§ 3.1.1 Fellesbestemmelser, samferdselsanlegg 

Statens vegvesens normaler for veg gjelder ikke lenger for 

landbruksveier, her skal Landbruksdirektoratets vegnormaler gjelde. 

 

§ 4.4 GS-veg  

Ny bestemmelse som omhandler forlengelsen av gang- og 

sykkelvegen fra bussholdeplassen ved det omlagte krysset til 

Kistefossveien. 

Det spesifiseres her at denne forlengelsen ikke er en del av 

planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen-Olum og at 

finansiering og etablering av denne ikke inngår i vegvesenets 

prosjekt. Videre heter det: 

«SVV er heller ikke pliktig å bygge denne GS- vegen i senere tid, men 

regulerer området i samarbeid med Ringerike Kommune» 

Hele denne strekningen ligger i Ringerike kommune. 

 

§ 7.2 Rigg- ogmarksikringsplan 

Per §7.2 skal det ikke lenger utarbeides en egen ytre miljøplan for 

denne planen. I stedet skal ytre miljøplan for E16 Eggemoen-Olum 

også gjøres gjeldende for denne planen (Plan 78 

Trafikksikkerhetstiltak FV.241) 

Plankart 

Enkelte eiendommer i Ringerike kommune har nå arealbruk LNF 

istedenfor bolig. 

 

Plankart  

Det foreligger nå 2 alternativer for planens arealer langs FV. 241 i 
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Ringerike kommune, kart av begge alternativene ligger vedlagt. 

Alternativ-A: stopper i bussholdeplass ca. 100m inn i Ringerike 

kommune. Det vil være sammenhengende gang- og sykkelveg fra 

Jevnaker sentrum frem til dette punktet. 

Alternativ-B: Innebærer en forlengelse av alternativ-A hvor gang- og 

sykkelvegen forlenges fra bussholdeplassen og bort til 

Kistefossveien. Planforslaget alternativ-B ble utarbeidet av vegvesenet etter innspill 

fra Jevnaker- og Ringerike kommune samt Kistefos museet. 

Plankart Som følge av de endringer som ble gjort i plankartet (endringene 

listet ovenfor, samt andre mindre endringer) ble det også gjort en 

endring av midlertidige anleggsområder. 

 

Andre 

Det ble mottatt et innspill angående plassering av viltgjerde. Her 

mente grunneier at viltgjerde burde slutte ved hans eiendom da det 

her er vegetasjon på begge sider av veien og derfor et naturlig 

krysningspunkt for vilt. 

Det er ikke gjort endringer i planmaterialet som følge av dette, men 

det skal tas med i videre vurderinger/detaljeringer. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler at trafikksikkerhetstiltak på FV 241 Kleggerud, Reguleringsplan 0605_443 

Kleggerud alternativ B vedtas. Dette er en plan som utføres for hovedsakelig lage trafikksikre 

adkomster, utbedre krysset og busslommer. Det anbefales alternativ B fordi dette planforslaget 

lager en trafikksikker G/S - forbindelse fra Jevnaker helt frem til Kistefossveien i Åsbygda. 

Rådmann ser på ulike løsninger ift finansiering av denne gang og sykkelstrekningen.  

 

Vedlegg 

 

 Oversendelsesnotat for sluttbehandling, datert 28.06.2019 

 Merknadsbehandling for oppstartvarsel, datert 24.05.2018 

 Merknadsbehandling 1.gangs høring, datert 08.03.2019 

 Merknadsbehandling 2.gangs høring, datert 28.06.2019 

 Tegning til merknad 6, datert 27.05.2019 

 Reguleringsbestemmelser, datert 28.06.2019 

 Plankart Ringerike del, alternativ A, datert 28.05.2019 

 Plankart Ringerike del, alternativ B, datert 28.05.2019 

 Plankart Jevnaker del, datert 28.06.2019 

 Fullstendig plankart, alternativ A, datert 28.05.2019 

 Fullstendig plankart, alternativ B, datert 14.06.2019 

 Planbeskrivelse, datert 28.06.2019 

 Protokoll og sakframlegg fra kommunestyret, innspill til FRE 16, Behandling i 

Kommunestyret 31.05.2018:   (15/1534-173 og 15/1534-176)  Sak: 61/18 
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 Ringerike kommune, 27.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

Fagansvarlig samferdsel: Ole Einar Gulbrandsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Mood Hummel Cassandra [Cassandra.hummel@vegvesen.no] 

Til: 'postmottak@jevnaker.kommune.no' [postmottak@jevnaker.kommune.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 28.06.2019 16:25:13 

Emne: Sluttbehandling og vedtak i kommunestyret Ts-tiltaket fv.241 Kleggerud 

Vedlegg: SVV Merknadsskjema til varsel om oppstart TS-tiltak fv241, Kleggerud.pdf; SVV Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn og 

1.gangs høring ink skjema og innkommende merknader.pdf; SVV Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn og 2.gangs høring ink skjema og 

innkommende merknader.pdf; t_geom_plankart_Jevnaker Kommune_1_1017_3999.sos; t_geom_plankart_Ringrike 

Kommune_1_27450_6275.sos; t_geom_plankart_Samlet_1_16994_6442.sos; SVV tegning til merknad nr.6 fv. 241 Kleggerud W099-1.pdf; 

SVV Reguleringsbestemmelser TS-tiltaket fv.241 Kleggerud.pdf; SVV Plankart PlanID 0605_443 TS-tiltak Kleggerud R001-A.pdf; SVV 

Plankart PlanID 0605_443 TS-tiltak Kleggerud R001-B.pdf; SVV Plankart PlanID 0532_78 TS-tiltak Kleggerud R002.pdf; SVV Plankart 

PlanID 0605_443 og 0532_78 - TS-tiltak Kleggerud R003-A.pdf; SVV Plankart PlanID 0605_443 og 0532_78 - TS-tiltak Kleggerud R003-

B.pdf; SVV Reguleringsplanbeskrivelse fv.241 Kleggerud .pdf; SVV Oversendelsesnotat for sluttbehandling og vedtak fv.241 Kleggerud.pdf 

 
Statens vegvesen oversender med dette Detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak ved fv 241 Hadelandsvegen ved fylkesdelet Oppland/Buskerud - 
Kleggerud til sluttbehandling og vedtak i kommunestyret. 
Se vedlagt oversendelsesbrev for utfyllende informasjon. 
 
Vi håper at revidert forslag til detaljreguleringen kan behandles så snart som mulig. 
Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom noe er uklart eller mangelfullt. 
 
 
Med hilsen 
Cassandra Mood Hummel 

 
Statens vegvesen, Prosjektavdeling øst, Prosjekt E16 Eggemoen-Olum 
Besøksadresse: Glassverkvegen 2, JEVNAKER 
Mobil: +47 94204449 epost: cassandra.hummel@vegvesen.no 
www.vegvesen.no epost: firmapost-ost@vegvesen.no  
  
 
 



MERKNADSSKJEMA – FORSLAGSSTILLER SINE KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTAL ELS ER –
TIL OPPSTARTS VARSEL FOR PÅFØLGENDE PLANPROSESS

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelser Forslagsstiller sine kommentar Behov for endringer /ettersendinger
Plan arbeid Ettersendinger

Offentlig
Åsbygda Velforening
Merknad sendt inn via mail

Ola Kittelsby
924 45 997
ola@kittelsby.no

Trond Dihle
975 17
231 trond.dihle@stromgunderen.no

1. Under Jevnaker kommune har dere byttet om de som bor i Ringerike
kommune samt at ikke alle grunneiere er medtatt på listene.

2. Gjørud - Moesødegården Vannverk har ikke mottatt varslet.
3. Ved en ev bomveg fra Ringerike til Jevnaker meddeler Åsbygdas

innbyggere en forventning om at de skal slippe å betale for passering i ev.
bom til Jevnaker.

4. Ønsker tilsendt plantegning over området

1. Kommentaren er tatt til følge og adresselisten er rettet
opp.

2. Varsel om planoppstart er sendt Mosødegården
Vannverk v/Karl Asbjørn Kjennerud.

3. Dette er ikke et tema i denne reguleringsplan en . Da dette
ble behandlet i reguleringsplan en for E16 og
bompengeutr edningen.

4. Forslag til plantegninger er oversendt Åsbygda
Velforening ved Ola Kittelsby

x (08.05.18 )

Driftskonsulent Brakar as
Merknad sendt inn via mail

Ved May Britt Andersen
Telefon sentralbord:
32 82 66 66
Mobil: +47 92 44 05 17

Bussholdeplass i delet mellom Oppland/Buskerud har ensidig holdeplass i
retning Jevnaker og stopp i avkjørsel i retning Hønefoss. Det er derfor
stort behov for utbedring på stedet. Foreslåtte tiltak er positive og
nødvendige tiltak som støttes og det ses f r e m til at det blir fullført.

1. En ut retting av den slake kurven på f v . 241 der Hadelandsveien og
Gamleveien møtes er ønsket . En utretting av veibanen her vil gi sjåførene
bedre sikt når bussene skal kjøre ut fra busslommene.

1. Det bekreftes at fv. 241 vil rettes ut og at siktforhold vil
ivaretas.

NVE - Norges vassdrags - og
energidirektorat
Merknad sendt inn via mail

Ved Kristin Selvik
krse@nve.no

For merknad se vedlagt brev fra NVE - 201832917 - 2 NVEs generelle
innspill ved varsel om planoppstart - Detaljreguleringsplan for
trafikksikkerhetstiltak f v. 241 Hadelandsvegen ved fylkesdelet Oppland
Buskerud ved Kleggerud - .pdf

NVE sine merknader vurderes gjennom utarbeidelse av
reguleringsplanen. Av hovedpunkter kan nevnes:

1. Høyspent – Det forventes at mast på nedsiden må heves.
2. 200 års f lom – Dette sjekkes blant annet for bekken ved

profil 190 (fv . 241). Denne vurderingen vil kanskje bety
at planområde må gjøres noe større, spesielt oppstrøms
langs dagens bekkeløp (kanskje også nedstrøms med
tanke på erosjonssikring).

Oppland Fylkeskommune
Merknad sendt inn via mail

Ved Gunhild Haugum
Gunhild.Haugum@oppland.org

For merknad se vedlagt brev fra Oppland Fylkeskommune - 201803422 - 4
Varsel om oppstart av reguleringsplan - Trafikksikkerhet stiltak fv. 241 ved
fylkesdelet Oppland / Buskerud. Merknader fra Oppland fylkeskommune.

Forholdet til historisk veimiljø
Det tilstrebes at inngrep på Gamleveien begrenses til det
som er nødvendig for å etablere ny kryssløsning og sikre
vannveger.

Forholdet til pilegrimsleden

Plannavn Detaljreguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak Fv. 241 Hadelandsvegen ved fylkesdelet
Oppland /Buskerud ved Kleggerud - Jevnaker og Ringerike kommuner

PlanID. Jevnaker 0532_78 / Buskerud 0605_443 Kleggerud
Saksnummer mime 18/43723
Utarbeidet av Statens vegvesen Region ø st
Datert/Revidert 16 .05.2018 / 24 .05.18



For denne reguleringsplanen, TS - tiltak fv. 241 på
fylkesdelet Oppland/Buskerud, vil ikke pilegrimsleden
legges om utover det som allerede er vist i
reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum for kryssing
av E16. Det er lagt til grunn at pilegrimsleden følger
Gamleveien og videre fremtidig gang - og sykkelveg
langs fv. 241. Myke trafikanter vil bli hensyntatt i
anleggsperioden.

Buskerud f ylkeskommune
Merknad sendt inn via mail

Ved Lars Hovland/ Ingvild
Tjønneland
tlf. 32 80 86 64
postmottak@bfk.no

1. Arkeologiske kulturminner
Det kjennes ikke til automatisk fredete kulturminner inne i planområdet.
Vi har derfor ikke merknader til planen. Vi ber om at det tas med en
bestemmelse om varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd og har
følgende forslag til formulering:

«Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete
kulturminner, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd.»

2. Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Det kjennes ikke til fredete eller verneverdige bygning er eller
kulturmiljøer som vil bli berørt at tiltaket, og har følgelig ingen merknader
til varsel om oppstart av planarbeid.

1. M erknad om varslingsplikt tas med videre i
planprosessen.

Privat
Geir Dalbu
Merknad via h envendelse på
anleggsrigg SVV

Hadelandsveien 871
Gnr/Bnr 148/1/82
Ge - dalb@online.no

1. Innkjørsel til eiendom fra ny veg på oversiden ønskes flyttet slik at den
kommer inn på din eiendom på nedsiden av garasjen, det vil si at den
flyttes fra profil 135 til ca. profil 105 på veglinje 60500.

2. Viltgjerde ønskes ikke ført forbi eiendom langs fv. 241 slik at man får
dette 2 m høye gjerde mellom eiendom og fylkesveg 241.

3. Dersom mulig ønskes det at en mur med ca. 2 m høyde etableres på
nedsiden av eie ndommen, gjerne i en forlengelse av et forkortet viltgjerde
som nevnt i pkt. 2.

1. Innkjørsel flyttes og v egen vil plasseres stor sett i terreng
der hvor innkjørselen ønskes.

2. Viltgjerde avsluttes ved profil 310 og føres ikke forbi
eiendommen.

3. Det vurderes på nåværende tidspunkt at det ikke vil være
nødve ndig med mur langs eiendommen, d a de
arealmessige inngrepene i eiendommen vil være
minimale.

x

Even Borch Schjong
Merknad via henvendelse på
anleggsrigg , deretter innsendt mail

Merknad vedrørende eiendom:
Gamleveien 90
Gnr/Bnr 119/1/0

For merknad se vedlagt brev fra – Even Borch Schjong
20180420093452598 " Trafikksikkerhetstiltak F v . 241 ved Fylkesdelet
Oppland/Buskerud". Vedr. byg ging av vei over eiendommen Gaml eveien
90

Det er utarbeidet et forslag der krysset er flyttet fra
Gamleveien 90 til Hadelandsveien 857. Teknisk sett kan
krysset plasseres der, men det vil være flere negative
konsekvenser knyttet til en slik flytting:

1. Vil gi ø kte kostnader, da Gamleveien må bygges ca, 60m
lengre.

2. Vi gi ø kte kostnader til riving av bygning.
3. Vil gi økte kostnader grunnet forlengelse av fv. 241 med

ca. 60m.
4. Dersom krysset flyttes, vil i tillegg grunneierne som bor

på Hadelandsveien 851, 853 og 855 bli berørt.
5. Eiendommen Gaml eveien 90 vil fortsatt måtte av stå et

større areal, da busslomme vil bli plassert på denne
eiendom men .

x



Svein Olav Svenskerud
Mobil: 90920160
Wenche Helmerstuen
Mobil: 40645581
Merknad sendt inn via mail

Hadelandsveien 867
Gnr/Bnr 148/1/113

1. R eguleringsplan har blitt tegnet på et gammelt kart. På dette kartet
kommer ikke garasjen på denne eiendommen frem. Denne ble bygget i
2013.

2. Det ligger spredegrøfter og mulig en vannledning på plenen der dere har
tegn et skråning. Grunneiers f orslag til å løse punkt 1 og 2 er å sette opp en
mur langs den nye veien til øvre Kleggerud. Om ønskelig blir gjerne
grunneier med på en befaring for å vise ønsket forslag.

3. I dag har denne eiendommen adresse Hadelandsveien. Men med nytt kryss
og endret kjørevei inn mot eiendommen er det ønskelig at adressen endres
eller merkes med skilt fra Hadelandsveien.

1. Planstiller kvalitets sikrer kartgrunnlag
2. Planstiller vil kartlegge p rivate «avløpsløsninger»

(tanker/spredegrøfter mv.) samt vurdere behov for mur
nærmere.

3. Planstiller foreslår at ny (felles) adkomstveg navnes
Øvre Kleggerud vei og foreslår at Øvre Kleggerud vei
starter i kommunegrensa.

x

Tomm Kristian Ødegård
Merknad via henvendelse på
anleggsrigg SVV , deretter innsendt
mail

Grenseveien 3
Gnr/Bnr 119/35/0
tkodeg@gmail.com

1. Det ønskes at krysset flyttes slik at det ikke havner rett foran stuevinduene
til eiendom 119/35, for eksempel ved å legge veien lengere s ør på
eiendommen til Andrea ssen da de var villige til å selge tomten slik at dette
gikk i orden.

1. Det er da sett på en alternativ løsning med plassering av
krysset lenger mot sør . Dette alternativet vil føre til at en
eiendommen må saneres og ytterligere tre eiendommer
vil bli berørt , samt at det i tillegg da kreve s mere
vegbygging.

Denne løsningen vil også gi økt e kostnader for
pros jektet. D et er d erfor er det besluttet å fastholde den
nåværende plassering slik som skissert. Dvs. krysset
planlegges ved p rofil 150 på eiendommen Gamleveien
90 .

x

Vigdis Flatla
Merknad sendt inn via brev

Hadelandsveien 857
Gnr/Bnr 119/15/0

1. Grunneier mener eiendommen blir forringet pga. nytt kryss, dette grunnet
utvidelse av veier, fortau og busslomme. Da både septiktank og
spredegrøft ligger i det berørte område. Innkjøringen synes å bli
uoversiktlig pga. bredding og nære krysset. Dette fori nger eiendommen
ved et eventuelt salg, samt at man ikke ønsker å bo «midt i ett kryss»

F or å få et mere sikkert og oversiktlig kryss ønskes eiendommen innløst

1. Det er blitt vurdert konsekvenser av å flytte krysset inn
på eiendom Hadelandsveien 857 (119/15). Konklusjonen
er at prisen for anleggsarbeidene økes, samtidig med at
eiendom må innløses og rives. Totalt sett vil dette
representere en vesentlig kostnadsøkn ing dersom krysset
skal plasseres inne på eiendom Hadelandsveien 857.

E iendommen Hadelandsveien 857 vil ikke bli vesentlig
forringet grunnet det nye krysset. Krysset vil ikke bli
vesentlig trafikkert og eiendommen er plassert ca. 50 m
fra krysset.

Fortau og busslomme vil ikke bli plassert på
eiendommen. Den nye løsningen representerer et
trafikksikkerhetstiltak (TS - tiltak), som vil bidra positivt
for lokalområdet.

Det vil skje innmåling av septiktank og spredegrøfter, så
dette vil bli ivaretatt un der prosjekteringen.

Eiendommens adkomst vil få bedrede siktforhold som
følge av TS - takene. Sikt mot nord vil bli bedret, da det
etableres fortau og Hadelandsveien rettes ut. Mot sør
vurderes siktforholdet uendret, da vegen stort sett ikke
bygges om.

x

Richard T Martinsen
Merknad via mailkorrespondanse
med SVV

Hadelandsveien 873
Gnr/Bnr 148/1/87
richard.martins1@outlook.com

1. Ønsker oversendt tegninger ifb med forslag til endringer av adkomst osv.
på eiendommer.

2. Grunneier ønsker at veien legges mer i linje med høyspent trasé en, da en
vei helt inntil gjerdet mitt vil skape unødig støy og støv fra denne antatte
grusveien.

1. Informasjon/ tegninger er tilsendt grunneier.
2. En endring av linjeføring til den nye adkomstveg en forbi

eiendom og videre mot Øvre Kleggerud vil bli vurdert i
videre planarbeid , se merknad fra Thomas Sandengen.

x (08.05.18)



3. Ønsker informasjon rundt vedlikehold av veien , som blir grunneiers nye
adkomst og eie forhold av den.

3. Merknad vedrørende vedlikehold av vei, tas med videre i
planprosessen.

Siv Anita Jamtøya
Merknad via informasjonsmøte regi
SVV

Gamleveien 83
Gnr/Bnr 119/51/0

1. Da informasjonsmøtet ble avholdt i Statens vegvesen regi uttrykte
grunneier interesse for hvordan en fremtidig støyproblematikk ville arte
seg, både fra Fv.241 og nye E16.

1. Statens vegvesen har informert om at det er utarbeidet
støykart for framtidig støysituasjon, dvs. med
framskrevne trafikktall, som vil synliggjøre behov for
evt. støyskjerming av eiendommer innenfor planområdet.

x ( ikke ettersendt
pr.24.mai 18 )

Thomas Sandengen
Merknad via henvendelse på
anleggsrigg SVV

Hadelandsveien 877
Gnr/Bnr 148/177/0
dieselguri_26@hotmail.com

1. Den skissert løsning ønskes justert, slik vegen blir mere rett frem. Se
skisse under:

1. Løsningen er undersøkt og vurderes teknisk mulig.
Merknaden tas inn i reguleringsplanarbeidet.

x
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MERKNADSBEHANDLING

OPPDRAG Detaljreguleringsplan Kleggerud DOKUMENTKODE18/43723

EMNE Behandling av innkommende merknader TILGJENGELIGHETÅpen

OPPDRAGSGIVERStatens vegvesen Region øst OPPDRAGSLEDERTheis Tarp Rasmusseen

KONTAKTPERSONCassandra Mood Hummel UTARBEIDET AV Statens vegvesen, NIRAS
Norge AS

SAMMENDRAG

I reguleringsbestemmelsene for detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (vedtatt mars 2015) står
det i pkt. 6.5.1 at for «hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen reguleringsprosess for å avklare
trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer. » Hensynssone H410_2 utgjør én del av planområdet for
Trafikksikkerhetstiltak ved fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet Oppland/Buskerud.

Planen omfatter tiltak i både Jevnaker og Ringerike kommuner og vil bli finansier t og bygge t som en del av
prosjekt et E16 Eggemoen - Olum .

De viktigste tiltakene i denne planen er oppsummert nedenfor:

• Utbedring av krysset Hadelandsveien (fv. 241) og Gamleveien med tilhørende avkjørselssanering for
å bedre siktforhold, herunder ny fellesadkomst til bl.a. Øvre Kleggerud.

• Etablering av busslommer langs Hadelandsveien.

• Justering av veglinje for fv. 241 for å oppnå tilfredsstillende sikt fra busslommer.

• Trafikksikker fotgjengerkryssing av Hadelandsveien i tilknytning til busslommene i form av opphevet
og belyst fotgjengerfelt .

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 08.03 .2019 Gjennomgang Cassandra Mood Hummel Eva - Le n a Winge Eva - Le n a Winge
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1. HØRI N GSPROSESS OG M ERKN ADSBEH AN DLI N G

1.1 Tidligere prosess

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet 10.03.2018. Planforslaget fremmes iht. PBL § 3 - 7
etter avtale med Jevnaker og Ringerike kommuner. Dette innebærer at Statens vegvesen ha r ansvar
for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Berørte parter
mottok varselbrev i forbindelse med planoppstart.

Planforslaget består i hovedsak av følgende dokumenter:

- Planbeskrivelse

- Plankart med bestemmelser

- Tegningshefte

- Støyrapport

Den formelle reguleringsprosessen fremgår av tabellen under:

Milepæl Dato/tidsrom

Oppstartmøte med kommunen 20.02.18

Varsling av oppstart planarbeid 10.03.18

Arbeidsperiode – utr edninger og utarbeidelse av reguleringsplanforslag Feb - aug .2018

Høring og offentlig ettersyn av planoppstart 24.03.18

Merknadsbehandling og bearbeiding av planforslag 26.03 - 03.09.18

Oversending av planforslag til kommunen 06.09.18

Førstegangs h øring 06.09 - 18.10. 18

Merknadsbehandling og bearbeiding av planforslag 18.10 - 06.03.1 9

Andreg an gs høring 11.03 - 2 3.04.19

Behandling og vedtak i kommunestyre n e JK 14 .05 og RK 02 .05

Klagefrist JK 06 .0 8 og RK 2 5 .07

Rettsgyldig plan xxx

Tabell: Stadier og tidsplan i reguleringsplanprosessen

Det har vært god dialog og godt samarbeid mellom administrasjonen i Jevnaker kommune , Ringerike
kommune og Statens vegvesen . Det har i løpet av planprosessen blitt avholdt oppstarts møte for
beboere og grunneiere, offentlige instanser var også invitert. Det har etter dette vært sendt ut
varselsbre v, kunngjøringer o g informasjonsbrev , som har beskrevet pl anen og prosessen videre.
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1.2 Offentlig høring

Pl anen ble lagt ut på høring i perioden 06.0 9 – 18 .10.1 8. Etter merknadsbehan d lingen fra første
gangs høring bl e det i samarbeid med Rin gerike kommune bestemt at arealformål et
« Boligbebyggelse » rettes til LNRF som er gjelden e formål i kommunedelp la n en. I tillegg er arealer til
«A nnen veg g runn » og « Anlegg - og riggområde » redusert. De t er ikke gjort endringer fra vedtatt
reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olum der det er overlapp mellom de to planene.

Planmaterialet omfatte t planbeskrivelse med bestemmelser og plankart, tegning er og
illustrasjonsplan er , støy rapport med kart og varslingsmateriale. Plan dokumentene har vært
tilgje ngelig på nettstede ne til kommunene og Statens vegvesen. Offentlig høring ble kunngjort i avisa
Hadeland og i Ringerikes Blad 11 .0 3 .2019 . Planforslaget ble sendt til berørte myndigheter og lagt ut
til offentlig høring på Servicekontoret i Jevnaker kommune.

1 .3 Hovedtrekk fra innkomne merknader

Det er få merknader til tiltaket. Etter høringsfristen var det innkommet 9 høringsuttalelser fra
offentlige myndigheter og berørte grunneiere. En merknad kom etter høringsfristen og er også
behandlet . De fleste er positive da veganlegget tilrettelegger for trafikksikkerhet og økt bokvalitet.
Alle merknadene vi har fått inn er tatt med i merknadsbehandlingen.

I vår behandling har vi først referert innholdet i merknaden og deretter har vi gitt våre
kommenta rer. Kopier av samtlige originale merknader og uttalelser følger vedlagt. Ingen av
merknadene er av en slik art at vi mener de utløser krav om ytterligere utredninger eller
undersøkelser.

Et sammendrag av flere av de innkommende merknadene;

O pprettholde lse av gode adkomster til eiendommen og sikring av vegstandard har blitt
påpekt .
Beslag av dyrket mark og eventuelle konsekvenser for påvirkning av ytre miljø , som
støy og kulturminner, ønskes også utredet bedre i planbeskrivelsen for tiltaket.
Det er også fremmet ønske om en løsning med separat gang/sykkelveg l angs fylkesveg
241 i Buskerud fylk e, med målpunkt ved ny veg ned til Kistefoss.

Merknadsbehandlingen fra førstegangs høring vedlegges andregangs høring .
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2 . SAM MEN DRAG AV I NNKOM NE M ERKNADER M ED TI LTAKSHAVERENS KOM M EN TARER.
2.1 Oversikt over innkomne merknader

Innkomne merknader og uttalelser er mottatt i brevform og på e - post. De er delt inn to grupper

1. Høringsinstanser og organisasjoner/foreninger:
Statens Vegvesen, Plan og forvaltning Buskerud 22.10.201 8
Jevnaker kommune , innsendt merknad 18.10.201 8
Ringerike kommune , innsendt merknad 14.10.201 8
Oppland fylkeskommune , innsendt merknad 15.10.2018
Buskerud fylkeskommune , innsendt merknad 12.10.201 8
Fylkesmannen i Oppland , innsendt merknad 23.10 .201 8
Norges vassdrags - og energidirektorat , innsendt merknad 27.09.2018

2. Berørte grunneiere og rettighetshavere:
Hans Gustav Borch, innsendt merknad 15.10. 2018
Even Borch Schjong, innsendt merknad 29.09.2018
Hjørdis Christine B Bugge, innsen dt merknad 11.09.2018

2.2 Merknadsbehandling av innkommende merknader

S e skjema på neste s ide



MERKNADSSKJEMA – FORSLAGSSTILLER SINE KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER – 1. GANGS BEHANDLING
DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - KLEGGERUD

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelser Forslagsstiller sine kommentarer Behov for endringer/ettersendinger
Planarbeid Ettersendinger

Høringsinstanser og organisasjoner/foreninger:
Staten s Vegvesen, Plan og forvaltning Buskerud
Merknad sendt inn via m ime

Ved Anne - Mette Bjertnæs
Telefon sentralbord:
32 21 43 42

1. Langs fylkesveg 241 i Buskerud fylke ønskes en løsning
med separat gang/sykkelveg

2. I Buskerud brukes opphøyde gangfelt der hvor
gang/sykkelvegen skifter side og hvor det er en del a v
en skoleveg. De bygger ikk e opphøyde gangfelt og
merker de m .

1. Med bakgrunn i høringsuttalel sen har det blitt vurdert
en løsning med separat gang/sykkelveg. Vi har i denne
planen videreført løsning med fortau som vist i
reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum.
Prosjektet ønsker ikke å øke beslaglegning av dyrket
mark på strekningen. Fortauet vi l bli bygget slik at det
vil tåle lastebil, dette med tanke på brøyting.

2. Statens vegvesen vil ta dette tilfølge i denne planfasen.

x

Jevnaker kommune
Merknad sendt inn via post

Ved Simen Norheim
Telefon sentralbord:
61 31 57 00
Mail: postmottak@jevnaker.kommune,no

1. Ønsker endring av målpunkt for gang/sykkelveg 1. En endring av gang og sykkelvegen endepunkt vil føre
til en vesentlig endring av prosjektets omfang, Statens
vegvesen anser derfor denne utvidelsen av planområdet
som ikke gjenno mførbart i denne omgang.

x

Ringerike kommune
Merknad sendt inn via mail

Kontaktperson : Lars L. Lindstøl
Telefon sentralbord:
32 11 74 00
Mail: postmottak@ringerike.kommu ne.n o

1. Behov for pres isering av støy i planforslaget, det er
mangelfulle bestemmelser for håndtering av støy

2. Behov for presisering av bestemmelser for
byggeområde, planforslaget har mangelfulle
bestemm elser knyttet til byggeområdene.

3. Gangveidelen ønskes bygget er del av prioritert
hovedsykkelvei - nett for Ringerike kommune. Det vises
til politiske signaler i forbindelse med innspill til
fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt
grunnlagsdokument for parkering og sykkelstrategi.

4. Ringerike kommune har lagt ved en illustrasjon av
rundkjøring som fartsbegrensende tiltak.

1. Rekkefølgekrav for etablering av lokale støytiltak vil
legges inn i bestemmelsene § 1.6 med teksten: «Lokale
støytiltak for gjeldende plano mr ådet skal være etablert
innen åpning av fv. 241.»

Statens vegvesen legger T - 1442/2016 til grunn i
arealplanleggin g og behandling av enkeltsaker etter
plan - og bygningsloven .

Basert på beregningene, er det i denne fasen utført en
opptelling av antall bygninger der lydnivå på fasade
som overstiger grenseverdiene angitt i kapittel 2.1 i
Støykartleggings rapporten for E16 fv . 241 Kleggerud.
Detaljert kartlegging og beregning av lydnivå for å få
kartlagt behovet for støytiltak på den enkelte eiendom
vil utføres i byggeplanfasen.

2. Merknad tas tilfølge

x

Plannavn Detaljreguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak Fv. 241 Hadelandsvegen ved fylkesdelet
Oppland /Buskerud ved Kleggerud - Jevnaker og Ringerike kommuner

PlanID. Jevnaker 0532_78 / Buskerud 0605_443 Kleggerud
Saksnummer mime 18/43723
Utarbeidet av Statens vegvesen Region øst
Datert/Revidert 0 8 .03.2019



3. En endring av gang og sykkelvegen endepunkt vil føre
til en vesentlig endring av prosjektets omfang, Statens
vegvesen anser derfor denne utvidelsen av planområdet
som urealistisk i denne omgang.

4. Grunnet planlagt rundkjøring i kryss E16 fv. 241 vil
den hastighetsreduserende effekten av illustrert
rundkjøring være neglisjerbar . Merknad tas ikke til
følge.

Oppland fylkeskommune
Merknad sendt inn via mail

Ved Øystein Rønning Andersen
Telefon 61 28 93 14
Mobil: 90 2 8 8 1 55
Mail: oystein.r.andersen@oppland.org

1. Fylkeskommunen anbefalte , i forbindelse med
planoppstart, at pilegrimsleden ble regulert med
hensynssone C, Sone med særlig hensyn til friluftsliv , jf.
PBL §§ 12 - 6 og 11 - 8 bokstav C, man kan ikke se at
dette har vært fulgt opp ved offentlig ettersyn av planen

1. Pilegrimsleden f ølger innenfor planområdet i denne
reguleringsplanen offentlig veg, fra sør Gamlevegen og
så over langs fv. 241.

I regulering av fv. 241 (en del av reguleringsplanen
E16 Eggemoen - Olum, vedtatt i 2015) er
pilegrimsleden ikke regulert med hensynssone. Statens
vegvesen, sammen med Jevnaker kommune og
Oppland fylkeskommune, vil her se på hvordan ivareta
pilegrimsleden på strekningen mot Jevnaker sentrum i
anleggs perioden .

x

Buskerud fylkeskommune
Merknad sendt inn via mail

Ved Lars Hovland, rådgiver arkeologi
Turid Kolstadløkken fylkeskonservator
Telefon 32 80 86 64
Mail: postmottak@bfk.no

1. Automatisk fredete kulturminner
Vi har ingen merknader til planforslaget når det gjelder
automatisk fredete kulturminner.

2. Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har ingen merknader til planforslaget.

1. Merknaden tas til orientering

Fylkesmannen i Oppland
Merknad sendt inn via m ime

Ved Gaute Gangås, Saksbehandler/Miljøvernavdeling
Telefon 61 26 60 79
Mail: fmoppost@fylkesmannen.no

1. G jør oppmerksom på at planen ikke er lagt inn på
InnlandsGi s.

2. Det er g jort vurdering på at naturmangfold er
mangelfullt utredet i plandokumentene.

3. Det må innarbeides krav til YM - plan og RM - plan, slik
at reguleringsplan for E16 Eggemoen – Olum gjøres
gjeldene også for denne reguleringsplanen og blir
planmessig juridisk bindende føring for
gjennomføringen av tiltakene.

4. D et må settes noen overordnede føringer om størst
mulig ivaretakelse av naturmangfold, rensing av
avløpsvann og forhindring av a nnen forurensning i
planen.

5. Fylkesmannen forutsetter at mål om minst mulig avgang
av dyrka areal gjennomføres.

1. Merknaden tas til orientering
2. Merknaden ta s tilfø lge
3 - 4. §7 .2 i r ekkefølgebestemmelse ne er revidert .
5. Merknaden tas til orientering

x

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE)
Merknad sendt inn via mail

Ved Kristin Hasle Haslestad
Telefon 09575
Mail : nve@nve.no

1. NVE gir ikke noe konkret uttalelse i denne saken 1. Merknaden tas til orientering



Berørte grunneiere og rettighetshavere:
Hans Gustav Borch
Merknad sendt inn via mail

Mobil: 90 79 45 69
Mail:hans.gustav.borch@gmail.com

1. Krever at krysset må utarbeides på en måte slik at det
ikke gjøres ytterligere beslag av 148.1.

2. Etterlyser beskrivelse av hvor mye mark, og hvilke
typer mark som beslaglegges generelt i denne
detaljreguleringsplanen.

1. Det foreslås å flytte to avkjørsler , som i dag har
avkjøring fra Hadelandsveien til en ny atkomstveg
(Øvre Kleggerudveg) på sørsiden av eiendo mmene.
Dette på ba kgrunn av trafikksikkerhetsmessige årsaker.

2. I planbeskrivelsen til vedrørende plan beskrives det
følgende: Det vil måtte gjennomføres mindre beslag av
landbruksarealer for å kunne gjennomføre tiltaket,
fordelt på:

Midlertidig dyrketmark: 2892,4 m2
Midlertidig skog: 9207,7 m2

Permanent dyrketmark: 1441,4 m2
Permanent skog: 10481,0 m2

Det etterstrebes at avgangen av dyrket mark blir så
liten som mulig og at atkomstene til både dyrket mark
og skogarealene ikke forringes. Det må bidras til best
mulige driftsforhold for arealene etter at tiltaket er
gjennomført.

x

Even Borch Schjong
Merknad sendt inn via mail

Mobil: 32 10 97 56
Mail: even.b.schjong@fokusokonomi.no

1. Gamleveien 90 er satt opp i støysone gul i fremtidig
situasjon når ny E16 er bygd, etterlyses befaring av
denne boligen

2. Etterlyser hvilken konsekvens bygging av krysset vil ha
for Gamleveien 90.

1. Merknaden svares ut i eget br ev til grunneier

x

Hjørdis Christine B Bugge
Merknad sendt inn via mail

Mobil: 90 79 45 69
Mail: Hjordis.Christi ne.B.Bugge@ringerike.kommune.no

1. Framkommeligheten og vegstandarden, ved
Hadelandsveien 875, er dårlig - da spesielt ved
vinterstid . Ønsker utbedring av vegen.

1. Tiltaket som vil utføres gjøres etter Statens vegvesen
sine normaler, noe som tilsier at overvann og drenering
blir ivaretatt. Adkomstvegen til Øvre Kleggerud utenfor
planområdet vil ikke berøres av Statens vegvesen.



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Notat
Til : Bjørn Nyquist

Cassandra Mood Hummel

Fra : Plan og forvaltning Buskerud

Kopi :

Svar offentlig høring fv. 241 trafikksikkerhetstiltak fylkesdelet

Oppland/ Buskerud, Kleggerud

Viser til overnevnte plan og har følgende kommentarer. Langs fylkesveg 241 i Buskerud fylke

ønsker vi en løsning med separat gang/sykkelveg som vi har for øvrig langs fv. 241 der hvor

vi har gang/sykkelveg. Det er planer om mer gang/sykkelveg langs denne vegen i

inneværende handlingsplanperiode.

Vi bygger ikke opphøyde gangfelt og merket de. Undersøkelser viser at oppmerking av

gangfelt kan gi falsk trygghet. Det har vært en del ulykker i gangfelt. I Buskerud bruker vi

opphøyd gangfelt der hvor gang/sykkelvegen skifter side og hvor det er en del a v en

skoleveg.

Vi håper dere endrer planen slik vi har det for øvrig langs fv. 241 .

Saksbehandler / telefon :

Anne - Mette Bjertnæs / 3221 4342

Vår dato : 22.1 0.201 8

Vår referanse : 1 8/43723 - 31







RINGERIKE KOMMUNE
Areal - og byplankontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Statens Vegvesen
Postboks 1010 Nordr e Ål

2605 LILLEHAMMER

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
18 / 369 - 11 37074 / 18 PLN 443 1 4 .10.2018

Detaljreguleringsplan 0605_443 Kleggerud
høringsuttalelse ved offentlig ettersyn

Vi viser til høringsforslag for detaljregulering 443 Kleggerud.
I planbeskrivelsen fremkommer følgende mål for prosjektet:

Hovedmål:
Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper på E16

Delmål:
Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper på E16 og tilførselsveger
Legge til rette for positiv tettsteds - og næringsutvikling i Jevnaker
Trygge bomiljø langs eksisterende E16
Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet
Sammenhengende tilbud til gåen de og syklende

Det er positivt at det gjøres tiltak med sikte på å forbedre ferdsel og trafikksikkerheten i området for
alle trafikantgrupper.
Ringerike mener endring gjennom forlenging av gangvei i planforslaget vil kunne bedre
mål oppnåelsen vesentlig og ber SVV ta inn dette i planforslaget . Ved forlenging mot avkjørsel mot
Kistefos vil det etableres et sammenhengende tilbud til gående og syklende som både er
trafikksikkert og underbygger positiv tettsteds og næringsutvikling i Jevnaker.

Ringerike har f or øvrig følgende innspill og merknader til planforslaget:
1. Behov for presisering av støy i planforslaget.

Det er mangelfulle bestemmelser for håndtering av støy. Det fremgår ikke hvem som får
tilbud om støytiltak, krav til støytiltak eller rekkefølgebeste mmelser som sikrer
gjennomføring av støytiltak. Dette bør avklares slik at de berørte får mulighet til å vurdere
tiltakene ved høring.

2. Behov for presisering av bestemmelser for byggeområde.
Planforslaget har mangelfulle bestemmelser knyttet til byggeområ dene. Det er uheldig at
disse omgjøres fra LNF i kommuneplanen til bolig ved detaljregulering uten at det gis
nærmere føringer for bruken av arealene. Innenfor planområdet på ringerikssiden anbefales
det at bestemmelsene enten kompletteres eller at arealen e til bebyggelse tas ut av planen. Ved
videreføring må bl.a. byggegrenser tas inn.
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Gangveidelen som foreslås bygget er del av prioritert hovedsykkelvei - nett for Ringerike kommune.
Vi viser til politiske signaler i forbindelse med innspill til fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
samt grunnlagsdokument for parkering og sykkelstrategi.

Innspill til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Behandling i Kommunestyret 31.05.2018:

Utklipp fra saksframlegget som er en del av innspillet:

Anleggstrafikk gang / sykkelveier og myke trafikanter

Det er positivt at det skal opparbeides gang og sykkelvei langs Busundveien og at det er
rekkefølgebestemmelse som gjør at det sikrer myke trafikanter når anleggstrafikken starter.

Grunneier e langs rv 35 ønsker å avgi grunn for at denne gang og sykkelveien skal komme på plass
så snart som mulig. Kommunen mener det er nødvendig at det innarbeides rekkefølgebestemmelse
slik at denne gang og sykkelveien er på plass før anleggsstart, slik som det er
rekkefølgebestemmelse med gang og sykkelvei langs Busundveien. Denne bestemmelse lå inne i
plandokumentene som ble oversendt KMD 9.02.18 . Dette vil senere inngå som en helhetlig gang og
sykkelstrekning fra Hønefoss retning Ask og Røssholmstranda mot He lgelandsmoen, videre mot
planlagt strekning langs fv 241 mot Jevnaker. Det er regulert inn gang og sykkelvei fra Jevnaker og
frem til Fylkesgrensa i Åsbygda, for tilgang til blant annet Kistefos - museet. Dette er et viktig
nettverk av sykkelveier for å skap e et helhetlig sykkelveinett i en krevende periode med mye
anleggsarbeid. Kommunen vil benytte sine ansvarsområder til å planlegge for helhetlig løsninger,
som ikke faller inn under planlegging av de store samferdselsprosjektene.

Fig under viser at g/s vei langs 241 blir er en del av det regionale hovedsykkelveinettet + en rund tur
via Kistefoss
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Grunnlags dokument for parkerings og sykkelstrategi utarbeidet av Rambøll september 2018 og orienter i Formannskapet 04.10.18

Vi har utarbeidet et forslag til utvidelse av plangrensen for å få inn gang og sykkelveiforbindelsen. I
forslaget er arealene til bolig tatt ut og gjeldende status i kommuneplanen forutsettes videreført.
Vi legger også ved en illustrasjon av rundkjøring s om fartsbegrensende tiltak.

Vi ber om at merknadene vurderes og innarbeides så langt dette er mulig og hensiktsmessig.
Ringerike bistår gjerne i arbeidet og vi anmoder om at det arrangeres et møte for vurdering av
løsninger og nærmere avklaring av videre prosess slik at denne blir hensiktsmessig og effektiv.

Med hilsen

Knut Kjennerud
avdelingsleder

Lars Lindstøl
saksbehandler
Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Kopi:

Vedlegg:



From: Oystein.R.Andersen@oppland.org
Sent: 15. oktober 2018 16:33
To: Firmapost - øst
Cc: postmottak@jevnaker.kommune.no;

servicetorget@ringerike.kommune.no; postmottak@fmop.no;
nve@nve.no

Subject: Uttalelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljreguler ing
Trafikksikkerhetstiltak fv.241 ved fylkesdelet Oppland/Buskerud,
Kleggerud

Vår ref.: 201803422 - 7
Deres ref.: 18/43723

Viser til brev fra Statens Vegvesen, datert 27.08.2018, med oversendelse av reguleringsplan for
trafikksikkerhetstiltak på fv. 241 v ed fylkesdelet Oppland/Buskerud, Kleggerud, til offentlig ettersyn.

Forholdet til pilegrimsleden
I vår uttalelse til varsel om oppstart anbefalte vi at pilegrimsleden ble regulert med hensynssone C,
Sone med særlig hensyn til friluftsliv , jf. PBL §§ 12 - 6 og 11 - 8 bokstav C. Vi kan ikke se at dette har
vært fulgt opp ved offentlig ettersyn av planen. For å synliggjøre hensynet til pilegrimsleden som
turvei og sikre et helhetlig turtilbud langs pilegrimsleden gjennom Ringerike og Jevnaker kommune,
vil vi derf or igjen anbefale et denne vises med nevnte hensynssone.

Selv om det per i dag ikke foreligger planer om midlertidige eller permanente omleggelser av
pilegrimsleden ut over det som er avklart i reguleringsplan for E16 Eggemoen – Olum, vil vi allikevel
an befale at vilkåret om godkjenning av endringer av ledens trasé innarbeides i planens
bestemmelser. På den måten vil dette ligge som en klar forutsetning i bunn dersom det skulle oppstå
uforutsette situasjoner i anleggsperioden som påkrever mindre og/eller midlertidige omleggelser av
pilegrimsleden. Forutsetningen om fri ferdsel langs leden bør også innarbeides som bestemmelse til
planen.

Planen er forelagt Regionalenheten for uttalelse, men de har ingen merknader slik planen ligger ute
til offentlig etter syn.

Mvh

Øystein Rønning Andersen

Konservator/arkeolog
Kulturarv
Oppland fylkeskommune

E - post: oystein.r.andersen@oppland.org
Tlf.: +47 61 28 93 14
Mobil: 902 88 155



bfk.no Side 1 av 2

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Fv 241 Hadelandsvegen - fylkesdelet Oppland / Buskerud -
Ringerike og Jevnaker kommuner - detaljregulering - offentlig
ettersyn - uttalelse om kulturminner

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak på fv 241
ved fylkesdelet Oppland/Buskerud i Ringerike og Jevnaker kommuner, jf. pbl § 12-10. Vi viser også
til vår uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid av 23. april 2018.

Dette er en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

Kort om planen
Statens vegvesen har i samarbeid med Jevnker kommune og Ringerike kommune utarbeidet
forslag til detalj regulering for Trafikksikkerhetstitak ved fv. 247 ved Kleggerud, på fylkesdelet
Oppland/Buskerud. Nåværende kryss mellom Hadelandsveien og Gamleveien har i dag utfra et
trafikksikkerhetsperspektiv en uheldig utforming med dårlige siktforhold. Krysset foreslås justert
slik at veiene møtes tilnærmet vinkelrett på hverandre og man imøtekommer siktkravene i
vegnormalen.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ingen merkander til planforslaget når det gjelder automatisk fredete kulturminner.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har ingen merknader til planforlaget.

Med vennlig hilsen

STATENS VEGVESEN
Att. Cassandra Mood Hummel
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Vår dato:  12.10.2018  Vår referanse:  2018/5801 - 5 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse:  18/43723-21 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

Ingvild Tjønneland (bygningsvern)

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL



Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Telefon: 61 26 60 00  Telefaks: 61 26 61 67  E-post: fmoppost@fylkesmannen.no Org.nr: 970 350 934

www.fylkesmannen.no/oppland

Statens vegvesen Region Øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Deres referanse 18/43723-21 Dato 23.10.2018
Vår referanse 2018/2520 - 8 421.4 PME
Saksbehandler Gaute Gangås tlf. 61 26 60 79 3
Avdeling Miljøvernavdelingen

Jevnaker - Reguleringsplan Trafikksikkerhetstiltak fv 241 - Høring

Vi viser til oversendelse 27. august 2018 med høring av detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak –
tiltak fv. 241 ved fylkesdelet Oppland/Buskerud, Kleggerud.

Vedtatt reguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum planlegger toplanskryss mellom nye E16 og
Hadelandsvegen ved Kleggerud. Av reguleringsbestemmelsene pkt. 6.5.1 framgår at for
« hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen reguleringsprosess for å avklare trafikksikre
adkomster for tilgrensede eiendommer .» Hensynssone H410_2 utgjør en del av planområdet for
planforslaget. I tillegg til utbedring av plankrysset, foreslås det å flytte flere avkjørsler til
Hadelandsvegen til en ny atkomstveg på sørsiden av eiendommene. Videre legger planen til rette for
tosidig busslommer langs Hadelandsvegen, justering av veglinje for å oppnå tilfredsstillende sikt fra
busslommer og trafikksikker forgjengerkryssing i tilknytning til busslommene.

Vi gjør oppmerksom på at planen ikke er lagt inn på InnlandsGis, som er det digitale kartverktøyet vi
bruker for innsyn i arealplaner. Vi minner om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil av vedtatt plan
sendes til Statens kartverk pr e-post; planHamar@statkart.no . Statens kartverk Hamar vil lagre den
digitale arealplanen i en egen regional database som de statlige og regionale høringsinstansene skal
benytte i sin saksbehandling.

Miljøvern
I henhold til våre kartlagte registreringer berører ikke tiltaket registrerte miljøfaglige kvaliteter av
nasjonal eller vesentlig regional interesse. Det er tiltakshaver som har ansvar for også å belyse
eventuelle lokale miljøkvaliteter som bør vektlegges i detaljplanleggingen. Det er vår vurdering at
naturmangfold er mangelfullt utredet i plandokumentene.

I planen vises det til at utbygger har stort fokus på å minimere risiko uheldige konsekvenser, blant
annet utslipp av skadelige stoffer, og at det stille strenge miljøkrav til utførende entreprenør. Det
vises til at Ytre miljøplan for reguleringsplan for E16 Eggemoen – Olum gjøres gjeldene også for
denne reguleringsplanen. Dette er ikke innarbeidet i planbestemmelsene. Så lenge dette kravet ikke
er innarbeidet i planbestemmelsene, har ikke YM-planen noen planmessig juridisk bindende føring
for gjennomføringen av tiltakene.

I planbestemmelsen er det lagt inn rekkefølgebestemmelse om utarbeidelse av YM- plan, som skal
sikre at man har etablert prosedyrer for bl.a rensing av avløpsvann fra anleggsdriften, håndtering
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av avløpsvann fra veganlegget og ivaretar naturverdier på en forsvarlig måte under gjennomføring av
anlegget. På samme måte er det stilt krav om utarbeidelse massedeponeringsplan og rigg- og
marksikringsplan. Som det også fremkommer i planbeskrivelsen, er en YM-plan grunnlag for
kontraktsutforming med utførende entreprenør, og dermed ikke en del av en juridisk bindende
reguleringsplan. Slik planen fremstår nå, er det ikke satt noen overordnede føringer om størst mulig
ivaretakelse av naturmangfold, rensing av avløpsvann og forhindring av annen forurensning i planen.
Dette er en svakhet ved planarbeidet.

Jordvern
Ifølge planbeskrivelsen, vil detaljreguleringsplanen beslaglegge 2,8 daa landbruksareal midlertidig og
2,3 daa landbruksareal permanent. Det blir pekt på at det etterstrebes at avgangen av dyrket mark
blir så liten som mulig og at atkomsten til både dyrket mark og skogarealene ikke forringes.
Fylkesmannen forutsetter at mål om minst mulig avgang av dyrka areal gjennomføres.

Med hilsen

Vebjørn Knarrum e.f. Gaute Gangås
avdelingsdirektør rådgiver

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Kopi til:
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn -
Detaljreguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak Fv 241
Hadelandsvegen ved fylkesdelet Oppland /Buskerud ved Kleggerud -
Jevnaker og Ringerike kommuner
Vi viser til høringsdokument mottatt 04.09.2018.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innen for saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeidi ng av arealplaner etter plan - og
bygningsloven.

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsp laner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen , d er vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:

NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg.

NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
i nnsigelse.

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom - og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse fa rene bør utredes og innarbeides i
planen.

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Side 2

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan .

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom - og
skredfare, vassdrag og energian legg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Kristin Hasle Haslestad
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:









Statens Vegvesen
Region øst
Postboks 1010 Nordre Ål

2605 LI LLE H AM M ER Gjørud 27.09.18

SAKSN UMMER 18 - 43723 , vedr. Gamleveien 90

Jeg har fått tilsendt forslag til detaljregulering av trafikksikkerhetstiltak på RV 241 ved fylkesdelet
Buskerud/Oppland. Jeg sendte inn et høringssvar 20.04.18 på samme sak når det var oppstart av
planarbeid. Jeg er derfor litt overrasket at Statens Vegve sen nå sender ut en ny høring uten å ha
besvart innspillene fra forrige høring. Jeg hadde jo mange spørsmål i forrige runde, som jeg ikke har
fått noe svar på fra Statens Vegvesen.

Jeg har forståelse for at hensynet til storsamfunnet gjør at veier må bygg es, og at grunneiere kan bli
berørt av dette. Jeg var på møte for berørte naboer i glassverksveien på Jevnaker i vår, og trodde det
skulle informeres om hvilke konsekvenser en veibygging har for en berørt grunneier. Jeg opplevde
isteden at møtet dreide s eg om at vi skulle hjelpe Veivesenet med vår lokalkunnskap når veivesenet
skal begynne gravearbeider for å bygge kryss. Siden jeg er en privatperson som ikke har erfaring med
å forholde meg til Statens Vegvesen, som jeg anser som er profesjonell part, send te jeg inn et
høringssvar i forrige høring, med mange spørsmål, som altså ikke er besvart. Jeg sender derfor med
høringssvaret mitt datert 20.04.18 på nytt som vedlegg til dette brevet. Jeg anser derfor at de
innspillene jeg kom med der fortsatt gjelder og står ubesvart.

Siden forrige høring, har jeg fått brev fra Statens Vegvesen om støykartlegging og varsel om befaring
og mulige støytiltak. Gamleveien 90 er satt opp i støysone gul i fremtidig situasjon når ny E16 er
bygd. På vedlagt liste over befaring på eiendommene, var det ikke satt opp noe tidspunkt for
Gamleve ien 90. Jeg snakket med Marie Jørum, og hun sa det ikke var planlagt noen befaring siden
krysset var tenkt bygd over eiendommen. Men vi skulle ta befaring og støykartlegging senere hvis
krysse t skulle bli endret i forhold til dagens plan.

Undertegnede ser at det i forslagsstiller sin kommentar til oppstartvarsel pkt. 5 i undertegnedes
forrige høringssvar, kommenterer at det uansett må avsees grunn til busslomme på eiendommen.
Det er nevnt i p lanen at busslomme midt i dagens kryss er trafikkfarlig. Undertegnede er helt enig i
dette. Når Åsbygda skole ble lagt ned i 2007 var det ca. 13 - 14 barn fra 1. klasse og oppover som
daglig gikk på skolebussen ved "delet". Jeg hadde den gangen en 1. klassin g og var derfor eneste
voksne som var tilstede når ungene gikk på bussen. Jeg var den gangen vitne til mange farlige
situasjoner når bussen stod i veien, barna skulle krysse, og det kom biler i stor fart i begge retninger.
Både jeg, skolen, Statens Vegves en, Nettbuss og 2 kommuner og 2 fylker var enige om at dette var
uholdbart og trafikkfarlig. Jeg var den gangen på mange befaringer og møter både som forelder og



som grunneier av Gamleveien 90. Det ble vurdert både permanente og foreløpige løsninger på den ne
situasjonen. Bl.a. ble det vurdert å bygge både permanent busslomme og en midlertidig
busslomme/snuplass for bussen på Gamleveien 90. Siden busslommen uansett ville ligge i en sving,
ble det bestemt at det isteden skulle bygges 2 nye busslommer midt på sletta på RV241 ved
nedkjøringen til Kistefoss og Brødrene Myhre. Disse 2 ble bygget sommeren etterpå. Jeg gjorde også
avtale med Ringerike Kommune at de skulle brøyte "Ringenbakken", slik at barna som b or langs
Gamle veien skulle gå bort Gamleveien og ned Ringenbakken , når de skulle til og fra skolebussen.
Dette fordi det var mye sikrere å krysse RV241 midt på en lang slette. Det var den gangen meningen
at disse nye busslommene skulle erstatte busstoppet ved fylkesdelet. Det var også da meningen at
det ik ke skulle være på og avstigning lengre ved fylkesdelet. Slik jeg tolker reguleringsplanen, har
bussen også etter at de nye busslommene ble bygd fortsatt å stoppe i veien ved fylkesdelet. Jeg er
for trafikksikkerhetstiltak, men mener at problemet med på og avstigning på bussen ble løst når det
ble bygd nye busslommer sommeren 2008.

Ikke noe av det jeg har fått tilsendt fra Statens Vegvesen hittil har gitt svar på hvilken konsekvens
bygging av dette krysset vil ha for meg og min sønn. Som nevnt i forrige hør ingssvar har jo min sønn
som snart er 21 år tenkt å flytte til eiendommen, når dagens leietager flytter fra eiendommen.

Brev datert 20.04.18 ligger vedlagt. Spørsmålene der er ikke gjentatt her, men jeg anser brevet
20.04.18 som høringssvar også på denne deta l jreguleringen, siden jeg også sender inn det brevet
med vedlegg på nytt.

Vennlig hilsen

Even Borch Schjong



From: Hjørdis Christine B Bugge
<Hjordis.Christine.B.Bugge@ringerike.kommune.no>

Sent: 11. september 2018 21:44
To: Firmapost - øst
Cc: borchbugge@gmail.com
Subject: Kommentar til 18 - 43723 TS - tiltak Kleggerud

Hei.
Jeg er eier av Øvre Kleggerud, Hadelandsvei en 875, og har i den sammenheng mottatt Statens
vegvesens dokument «Forslag til detaljregulering Trafikksikkerhets - tiltak fv.241 ved fylkesdelet
Oppland/ Buskerud, Kleggerud».

Forslaget om å legge om avkjøringen fra fv.241 som fører til min eiendom, ser jeg på som positivt, slik
det framgår av karttegning på s.2. Ser også at avkjøringen fører til at deler av veien blir ny, før den
føres inn på den eksisterende veien til Øvre Kleggerud like under høyspentkabelen.

Jeg har bare en kommentar til denne:
Vei en slik den er framstår nå, er i dårlig stand. Under høyspentkabelen, fra svingen ovenfor (retning
Ø.Kleggerud) – og ned til den planlagte overgang fra eksisterende vei til ny vei, danner det seg stort
sett hver vinter en stor issvull over hele veiens bred de og trekker seg flere meter i veiens
lengderetning. Jeg antar at dette skyldes dårlig grøfting og mangel på drensrør e.l. Det gjør
framkommeligheten dårlig vinterstid.
Jeg ber om at man i arbeid med ny vei tar dette med i betraktning, og vurderer om man kan utbedre
dette – eller i det minste ikke forverre situasjonen pga arbeid med ny vei.

Mvh Hjørdis Christine Borch Bugge
Mail: borchbugge@gmail.com
Tlf: 922 82 990



MERKNADSSKJEMA – FORSLAGSSTILLER SINE KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER TIL ANDRE GANGS HØRING –
TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - KLEGGERUD

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelser Forslagsstiller sine kommentar er Behov for endringer/ettersendinger
Planarbeid Ettersendinger

Høringsinstanser og organisasjoner/foreninger:
Ringerike kommune
Merknad sendt inn via mail

Kontaktperson : Lars L. Lindstøl
Telefon sentralbord: 32 11 74 00
Mail:postmottak@ringerike.kommune.n o

1. Det vises til møte avholdt med Rin ge rike kommune 23.04.2019 .
RK ønsk e t en orientering om hvilke støytiltak som er planlagt
som følge av Trafikksikkerhetstiltaket og reguleringsplanen for
ny E16.

2. R ingerike komm une (RK) fremme r en merknad til planen om at
det bør reguleres en gang - og sykkelveg mellom Kistefossve ien
og planavgrensningen for plan 0506_443_Kleggerud . Ringerike
kommune at Statens vegvesen (SVV) utvider planområdet og
regulerer nødvendig areal til gang - og sykkelveg.
Møtet belys t e de ulike problemstillingene, slik at partene sk ulle
kunne komme til enighet om endelig planl øsning for
detaljreguleringen.

1. Statens vegvesen legger T - 1442/2016 til grunn i
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter
plan - og bygningsloven . Støy er beskrevet i
Reguleringsbestemmelsene pkt. 1.6 ,
p lanbeskrivelsen og i egen støyrapport med
tilhørende sumstøykart.

Basert på beregningene , oppsummert og angitt i
kapittel 2.1 i Støykartleggings rapporten for E16 fv.
241 Kleggerud , er det i denne fasen utført en
opptelling av antall bygninger der lydnivå på fasade
som overstiger grenseverdiene. Detaljert kartlegging
og beregning av lydnivå for å få kartlagt behovet for
støytiltak på den enkelte eiendom vil utfø res i
byggeplanfasen. Lokale støytiltak utføres som tiltak
på fasader og uteplasser og skal være gjennomført
innen trafikkåpning av fv. 241.

2. Gang/ - sykkelvegen er regulert inn i
reguleringsplanen (alternativ b) for å oppnå en
sammenhengende gangforbindelse fra Jevnaker
sentrum, via gjeldende planområdet, videre til
Kistefossveien. Hensikten med dette er å etablere en
sammenhengende gang - /sykkelvegforbindelse som
en rundløype Jevnaker - Kistefoss - Kleggerud -
Jevnaker. En s lik gang - /sykkelveg er ikke en del av
planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen - Olum.
Bygging og finansiering av denne GS - vegen inngår
derfor ikke i Statens vegvesens sitt prosjekt E16
Eggemoen - Olum. SVV er heller ikke pliktig å bygge
denne GS - vegen i s enere tid, men regulerer området
i samarbeid med Ringerike Kommune, som en del
av SVV sin detaljreguleringsplan
0605_443_Kleggerud.

x

Plannavn Detaljreguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak Fv. 241 Hadelandsvegen ved fylkesdelet
Oppland /Buskerud ved Kleggerud - Jevnaker og Ringerike kommuner

PlanID. Jevnaker 0532_78 / Buskerud 0605_443 Kleggerud
Saksnummer mime 18/43723
Utarbeidet av Statens vegvesen Region øst
Datert/Revidert 2 8 .06 .201 9



Fylkesmannen i Innlandet
Merknad sendt inn via mail

Ved Geir Sørmoen og Brede Kihle ,
Seniorrådgivere
Telefon 69 24 70 00
Mail: fmovpost@fylkesmannen.no

1. Fylkesmannen har ikke merknader til endringer i
reguleringsplan .

1. Merknaden tas til orientering

Fylkesmannen i Oslo og V iken
Merknad sendt inn via mail

Ved Philip Mellison , Seniorrådgive r
Telefon
Mail: fmoppme@fylkesmannen.no

1. Fylkesmannen har ingen spesielle merknader til de foreslåtte
endringene.

1. Merknaden tas til orientering

Norges vassdrags - og energidirektorat
(NVE)
Merknad sendt inn via mail

Ved Kristin Hasle Haslestad
Telefon +47 09575
Mail: nve@nve.no

1. Ettersom det ikke er bedt om spesifikk bistand i denne
reguleringen gir ikke NVE noen konkret uttalelse i denne saken.

1. Merknaden tas til orientering

Brakar AS
Merknad sendt inn via mail

Ved Johan Sigander , Strategisk ruteplanlegger
Telefon 90 65 74 01
Mail: Johan.Sigander@brakar.no

1. Påpeker viktigheten at de nye busslommene ikke blir
plassert i svingen ved krysset mellom Fv. 241 og Gamleveien
fordi at det kan lede til farlige forbikjøringer av bussen når den
stopper pga. begrenset sikt.
Dette gjeller framfor alt for busstoppet i retning Hønefoss.

1. Siktproblematikk ivaretas iht til vegnormalene.

Berørte grunneiere og rettighetshavere:
Hans Gustav Borch
Merknad sendt inn via mail

Mobil: 90 79 45 69
Mail:hans.gustav.borch@gmail.com

1. Grunneier er sterkt imot den nye reguleringsplanen idet planen
medfører ytterligere arealbeslag på gnr 148 bnr 1. Statens
Vegvesen («SVV») legger opp til en uryddig prosess ved å dele
opp regulering med tilhørende arealbeslag i tre forskjellige
reguleringsplaner. Den nye reguleringsplanen må sees i
sammenheng med andre reguleringsplaner for E16 i Jevnaker
kommune. Oppdelingen i flere separate reguleringsplaner
medfører at det ikke er mulig å foreta en samlet vurderi ng av de
negative konsekvensene av ny E16.

1. Denne regulering splanen er en oppfølging av krave t
gi tt i reguleringsplanen 0532 E16 Eggemoen - Olum,
vedtatt i Jevnaker kommune 5. mars 2015 og
stadfestet av Fylkesmannen (se vedlegg merket med :
merknad nr.6 ) - R eguleringsbestemmelse § 6.5.1
med henvisning til hensynsone H410_2 : For
hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen
reguleringsprosess for å avklare trafikksikre
adkomster for tilgrensede eiendommer. Det er
således ikke et nytt område som reguler es , men et
område som allerede er regulert, med krav om
ytterligere detaljregulering. Foreløpig beregning
viser at g runneier av 148/1 vil måtte avstå ca 6 daa
skoggrunn midlertidig utover hva som tidligere er
regulert, mens det permanente ervervet ikke endres
utover hva som tidligere er avtalt. Det midlertidige
ervervet er knyttet opp mot flytting av atkomster til
Borchs egen skog og festetomter.

2. Det vises til kart (W099 - 1).

x

Geir Dalbu
Merknad sendt inn via mail

Mobil:
Mail: ge - dalb@online.no

1. Ønsker viltgjerdet avsluttet ved eiendom. Her er det skog på
begge sider av veien og viltet kan komme over på andre siden.

1. Innspill tas med videre i ytterligere detaljeringsfase

x



Even Borch Schjong
Merknad sendt inn via mail

Mobil: 32 10 97 56
Mail: e ve n.b.schjong@fokusokonomi.no

1. Grunneier ønsker en forklaring på at eiendommen endres fra
boligbebyggelse til LNRF og hvordan dette evt påvirker
innløsning av den respektive eiendommen.

1. Gamlevegen 90 ble i første utkast til reguleringsplan
lagt ut som bolige iendom. Etter krav fra Ringerike
kommune er dette endret til LNFR. Det er Ringerike
kommune som styrer hvilke arealformål vegvesenet
skal legge til grunn, utover det som reguleres til
veiformål. Vegvesenet har for øvrig lagt de
innkomne dokumenter fra Schj ong på saken, og de
vil være med når erverv av grunn starter.
Som utgangspunkt dekker ikke vegvesenet
kostnader til juridisk hjelp i planperioden. Etter
loven har grunneier krav på å få dekket nødvendige
kostnader til advokat ved en skjønnsprosess.
Vegvese net dekker i minnelighet kostnadene til
juridisk bistand til grunneiere som er berørt av
grunnerverv etter at grunnervervet har startet. Dette
skjer normalt etter at reguleringsplanen er vedtatt.

x

Kistefos Museet
Merknad sendt inn via mail

Ved Tor Ove Hamborg
Mobil: 90 97 60 22
Mail: to r.ove.hamborg@kistefos.museum.no

1. Kistefos har et ønske om at gang og sykkelvegen fortsetter fra
planlagt plangrense bort til Kistefossveien

1. Regulering av areal til gang - og sykkelveg mellom
kryss Gamleveien og avkjøring Kistefos inngår i
forslag til reguleringsplan alt. b.

Gang - og sykkelvegen vil bli realisert ved hjelp av
kommunale midler, og er ikke en del av
prosjektbe stilling/ prosjektet E16 Eggemoen - Olum.

x
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Fv 241 Kleggerud - fylkesdelet Oppland / Buskerud - Ringerike
kommune - detaljreguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak -
offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 07.03.2019 angående høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
for trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 241 på strekningen Kleggerud-fylkesdelet Oppland.
Fylkeskommunen gir her kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

Kort om planen
Nåværende kryss mellom Hadelandsveien og Gamleveien har i dag utfra et
trafikksikkerhetsperspektiv en uheldig utforming med dårlige siktforhold. Planforslaget tar sikte
på å justert krysset slik at veiene møtes tilnærmet vinkelrett på hverandre og man imøtekommer
siktkravene i vegnormalen.

Automatisk fredete kulturminner
Vi viser til vår tidligere uttale se i saken. Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i
planområdet. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget når det gjelder automatisk fredete
kulturminner.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har ingen merknader til planforslaget når det gjelder verneverdige bygninger og
etterreformatoriske kulturminner.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Statens vegvesen Region øst
Att. Cassandra Mood Hummel
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Vår dato:  22.04.2019  Vår referanse:  2018/5801 - 9 Vår saksbehandler:
Deres dato:  07.03.2019  Deres referanse:  18/43723 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS
RINGERIKE KOMMUNE Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS



E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate 12

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov

Org.nr. 974 761 319

Vår dato: Vår ref:

23.04.201 9 2019/21 409

Deres dato: Deres ref:

07.03.201 9 1 8/43723

Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle , 32266865
Statens vegvesen region øst
Postboks 101 0 Nordre Ål
2605 LI LLEH AM M ER

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for
trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 241 ved fylkesdelet
Oppland/Buskerud

Vi viser til brev av 7. mars 201 9 hvor forslag til detaljregulering er lagt ut til en ny høring etter
endringer i planforslaget.

Fylkesmannen har i brev av 1 2. oktober 201 8 kommet med uttalelse til planforslaget.

Endringene som er foreslått etter forrige høring omfatter arealformålet boligbebyggelse som nå er
foreslått endret til LNF-område som er i tråd med kommuneplanen i Ringerike kommune. I tillegg er
arealer til «annen veggrunn» og «anlegg- og riggområde» redusert.

Fylkesmannen har ingen spesielle merknader til de foreslåtte endringene.

Med hilsen

Geir Sørmoen (e.f.)
seniorrådgiver

Brede Kihle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAM M EN
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 AREN DAL
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØN EFOSS



Fra: fmoppme@fylkesmannen.no
Sendt: 25. april 2019 10:47
Til: Firmapost - øst
Emne: Detaljreguleringsplan - Trafikksikkerhetstiltak fv 241 ved Kleggerud

- 2. høring - uttalelse (deres saks.nr 18 - 43723)

Hei,

Fylkesmannen har ikke merknader til endringer i reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak
fv. 241 ved Kleggerud,fylkesdelet Oppland/Buskerud.

hilsen
Philip Mellison
seniorrådgiver
Fylkesmannen i Innlandet
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NVEs generelle tilbakemelding - 2. gangs offentlig ettersyn -
Detaljreguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak Fv 241
Hadelandsvegen ved fylkesdelet Oppland /Buskerud ved Kleggerud -
Jevnaker og Ringerike kommuner
Vi viser til høringsdokumnet datert 07.03.2019, mottatt 12.03.2019.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigel seskompetanse
innenfor saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensy n til ved utarbeiding av arealplaner etter plan - og
bygningsloven.

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalels er til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i ar ealplanleggingen , der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:

NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg.

NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom - og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
plane n.

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Side 2

NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan
man bør håndtere overvann i area lplanlegging.

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan .

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom - og
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Kristin Hasle Haslestad
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:



Fra: Johan Sigander <Johan.Sigander@brakar.no>
Sendt: 15. april 2019 15:45
Til: 'einar@ronnesradgivning.no'; Firmapost - øst
Kopi: Åsmund Åsly; Knut Gunnar Fonn
Emne: Trafikksikkerhetstiltak fv. 241 ved fylkesdelet Oppland/Buskerud

Hei, Brakar ser positivt på å etablere busslommer for bussholdeplass «Jevnakerdelet» langs Fv. 241. Det er dog viktig at de nye busslommene ikke blir
plassert i svingen ved krysset mellom Fv. 241 og Gamleveien fordi at det kan lede til farlige forbikjøringer av bussen når de n stop per pga. begrenset sikt.
Dette gjeller framfor alt for busstoppet i retning Hønefoss.

Mvh

Johan Sigander
Strategisk ruteplanlegger
Brakar as
Telefon: +47 906 57 401
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Saks behandler Runa Bø , tlf. 61 26 60 54

Jevnaker og Ringerike kommuner – kommunedelplan for E1 6
Eggemoen - Kleggerud – referat fra meklingsmøte

Vedlagt følger re ferat fra meklingsmøte 7. januar 2013 i Statens hus på Lillehammer, om innsigelse til
ko mmunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud fra Fylkesmannen i Oppland.

Sigurd Tremoen Runa Bø
ass. fylkesmann planteamleder

Adresseliste:
Jevnaker kommune
Ringerike ko mmune
Statens vegvesen Region Øst
Oppland fylkeskommune

Kopi:
Fy lkesmannen i Buskerud
Buskerud fylkeskommune

Vedlegg:
Referat fra meklingsmøte
Tabell fra Statens vegvesen  Differanse arealer
Kart fra Statens vegvesen  Arealbeslag Alternativ 2 revidert  og  Alternativ 2 opprinnelig
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Referat fra meklingsmøte 7. januar 2013 – Innsigelse til kommunedelplan for
E16 Eggemoen - Kleggerud

Møtet var innkalt av F ylk esmannen etter ønske fra Jevnaker kommune og ble holdt i Statens hus på
Lillehammer. Meklingen gjald t innsigelse til kommunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud fra
Fy lkesmannen i Oppland.

Følgende personer deltok:

Sigurd Tremoen Fy lkesmannen i Oppland, assisterende fylkesmann
Hilde Brørby Fivesdal Jevnaker kommune, ordfører
May - Britt Nordli Jevnaker ko mmune, rådmann
Hans Tollef Solberg Jevnaker kommune, k om munalsjef
Heidi Bergom Jevnaker kommune, arealplanlegger
Gudbrand Johannessen L andbrukskontor et for Hadeland , virksomhetsleder
Kjell B. Hansen Ringerike kommune, ordfører
Grethe Tollefsen Ringerike kommune , plansjef
Guro Skinnes Ringerike kommune, arealplanlegger
Arild J. Evensen Statens vegvesen, a vdelingsdirektør
Anne Brit Moen Statens vegvesen, p rosjektleder
Bjørn Nyquist Statens vegvesen, p lanleggingsleder
Siri Solem Wa lse th Statens vegvesen, p lanprosessleder
Kristin Loe Kjelstad Oppland fylkeskommune, teamleder plan og miljø
Kjell Marius Mathisen Oppland fylkeskommune, fy lkeskonservator
Øy stein Rønning Andersen Oppland fylkeskommune, arkeolog
Anders Prestegarden Fy lkesmannen i Oppland , landbruksdirektør
Olav Malmedal Fy lkesmannen i Oppland , senioringeniør
Philip Mellison Fy lkesmannen i Oppland , r ådgiver
Runa Bø Fy lkesmannen i Oppland , planteamleder

Sigurd Tremoen innledet med en orientering om meklingsinstit uttet og prosedyre for mekling.
Fy lkesmannen har rollen som meklingsmann. Dette innebærer at når Fylkesmannen har innsigelse i
en sak, trer avdelingsdirektør for berørt fagområde inn som part, mens fylkesmannen eller
assisterende fylkesmann (som i dette ti lfellet) e r meklingsmann. M ekling kan ha tre utfall. Mekling kan
føre fram, delvis føre fram eller ikke føre fram. Resultatet avhenger av partene og Tremoen oppfordret
til bevegelse hos partene. D et er ønskelig å løse plansaker på lavest mulig nivå, men de t må ikke
oppfattes som et nederlag å sende saker inn til Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Meklingen gjelder kommunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud . Gjenværende innsigelse etter
formannskapsvedtak i Jevnaker kommune er innsigelse fra Fylkesmanne n i Oppland til trasealternativ
2 . E tter høring finnes det ett trasealternativ som det ikke hefter innsigelse ved, nemlig alt. 3. Han ga
deretter ordet til kommunen som den ene parten i meklingen.

Hilde Brørby Fivesdal gjorde rede for kommunens vurderinge r og begrunnelse for å velge en trase
det er knyttet innsigelse til. Saken har en lang forhistorie og det er nå svært viktig både for kommunen,
regionen og også nasjonalt/interna s jonalt å endelig få på plass en ny veg. Trafikken er sterkt økende,
halvparte n av trafikken er gjennomgangstrafikk mens 12 - 14 % er tungtrafikk. Dagens veg har
varierende standard, er svingete og bratt, går gjennom boligområder og situasjonen er uholdbar.
Vegen ble oppgradert til Europavei høsten 2012 og ligger inne i gjeldende Nasj onal transportplan
(NTP) med oppstartmidler i 2013/2014. Prosjektet må med i NTP 2014 - 2017. Vegen bidrar til å nå
viktige mål for samfunnsutviklingen på alle nivå.

Hun påpekte at argumentene nevnt over gjelder for alle tre trasealternativer. Ny vegbyggin g vil alltid
ha en del negative konsekvenser. Kommunens valg av trase er gjort ut fra en helhetsvurdering , der
uheldig landskapsvirkning ved alt. 3 veide tungt. Kommunen er forundret over at
Fy lkesmannsembetene i Buskerud og Oppland ikke har klart å samord ne seg når det gjelder vurdering
av landskapsvirkning. Kommunen mener også at deler av det jordvernbeslaget som Fylkesmannen i
Oppland ikke kan godta , alle rede er avklart gjennom kommunedelplan for rv . 35 Jevnaker - Olim b (nå
E16 Olum - Kleggerud) som ble vedt att i 2011 . Kommunen mener ellers at innsigelsen fra
Fy lkesmannen er liten /smal sett i forhold til det store samfunnsprosjektet som denne vegutbyggingen
er. Jevnaker kommune legger jordvern og andre nasjonale føringer til grunn for sin planlegging, og
håpe r F ylk esmannen har merket seg dette.
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Arild J. Evensen som representant for planforbereder fi kk ordet . Han minnet om at ko mmunedelplan
er et overordnet planprosjekt, der overordnede prinsipper for trase (korridor), plassering av kry ss og
vegstandard skal fastlegges. Vegvesenet me ner generelt det er problematisk å måtte gå ned på
detaljplan - og prosjekteringsnivå i diskusjoner om løsninger i en kommunedelplan.

Siri Solem Walseth gjennomgikk mål og delmål for prosjektet og prosessen , som har vært
omfattend e me d stor grad av medvirkning. Hun pekte på at o vergangen mellom strekningene Olum -
Kleggerud og Eggemoen - Kleggerud har vært diskutert før , og at endepunktet for alt. 2 ved Kleggerud
ligger innenfor tidligere vedtatt plan for Olum - Kleggerud. F ordeler og ul em per ved de tre alternative
traseene som har ligg et ute på høring ble omtalt . Vegvesenets begrunnelse for å anbefale alt. 2 er at
den (i likhet med alt. 3) er framtidsretta idet den kan utvides til firefelts vei, mens en med valg av alt. 2
unngår de uheld ige sidene ved alt. 3, som etter vegvesenets vurdering er dårlig landskapstilp asning,
stort masseoverskudd, oppsplitting av nærmiljø samt stor usikkerhet kny ttet til alunskifer og håndtering
av forurensende masser ( radon ) .

Ulike optimaliseringsforslag f or alt. 2 og 3 ble presentert . Ut fra denne gjennomgangen har kommunen
og vegvesenet konkludert med at en optimalisering av alt. 2 er den beste løsningen. T abeller som
angir differensen i arealbeslag etter opt i ma lisering ble vist. I tillegg ble det underst reket at vegvesenet
som ledd i gjennomføring av vegprosjekter ser på muligheter for avbøtende tiltak som f.eks. ny dy rking,
planering, makeskifte. Dette gjøres i samarbeid med landbrukskontoret i kommunen, berørte
interessegrupper og grunneiere , og avklares i all hovedsak i forbindelse med grunnerverv og
by ggeplanlegging.

Oppsummert mener vegvesenet at arbeidet med optimalisering av alternativene og informasjon om
alunskifer sty rker anbefalingen av alternativ 2, og de opprettholder sin anbefaling av dette a lternativet .
I den videre prosessen vil vegvesenet vektlegge ytterligere optimalisering, tilrettelegging for framtidig
landbruk og bevaring av god matjord i tett samarbeid med grunneiere og landbruksavdelingen i
ko mmunen.

Vegvesenet viste til kommunedelpl an for E16 Olum - Kleggerud nevnt over. D et mest utfordrende
om rådet langs alt. 2 når det gjelder jordvern/arealbeslag , på oversiden av vegen ved Kleggerud, er
etter vegvesenets mening allerede arealavklart i nevnte vedtatt e kommunedelplan. Det ble vist til plan -
og bygningslovens § 5 - 5  Begrensninger i adgangen til å fremme innsigelse . Både kommunen og
vegvesenet stiller spørsmål ved Fylkesmannens anledning til å fremme innsigelse til denne delen av
alternativet.

Tremoen ga ordet til F ylk esmannens landbruks avdeling, som den andre parten i meklingen.

An ders Prestegarden forsikret innledningsvis om at Fylkesmannen er klar over at vi er på overordnet
plan nivå. Han slutte t seg ellers til ordførerens innl egg om behovet for ny veg. B åde kommunen og
Fy lkesmannen h ar im idlertid fått en klar forventning fra regjeringen om å legge jordvern til grunn for
sam ferdselsplanleggingen. Vi når ikke jordvernmålet for Oppland verken i år eller åra framover, først
og fremst på grunn av pågående store vegprosjekter. M en vi har et oppdrag om å ta vare på så m ye
jord som mulig. Prestegarden var enig med ordføreren i at Jevnaker kommune har vært gode til å ta
jordvernhensyn. Til de som mener Fylkesmannen er for streng, kunne han orientere om ny lig
gjennomført sty ringsdialog med depar tementet. Her spurte Fylkesmannen departementet om de
me nte Oppland praktiserte jordvernet for strengt, og fikk til svar at vi kanskje heller burde være
stren gere. Han viste videre til at kommunene har et alternativ som det ikke hefter innsigelse ved, og
s om k an detaljplanlegges og gjennomføres når som helst. Ut fra en samlet vurdering av
sam funnsny tte og samfunnshensyn , me ner Fylkesmannen at alt. 3 er det beste alternativet.

Tremoen ko mmenterte at partene i meklingen nå hadde framført sine syn, og ga dere tter Ringerike
ko mmune og Oppland fylkeskommune mulighet til å komme med innspill/kommentarer .

Kjell B. Hansen me nte det hadde vært en grei gjennomgang av saken. Han understreket at
ko mmunen og hele regionen mener at alt. 2 er et akseptabelt og riktig alt ernativ. Han opplyste også at
Ringerike kommune har flyttet sin kommunesty rebehandling til etter at meklingen er gjennomført.

Kristin Loe Kjelstad gjorde rede for Oppla nd f ylk eskommunes behandling. Vegsaker er krevende og
det er ikke umiddelbart enkelt å finne ut hvilke alternativer som er best. Fylkeskommunen har valgt å
støtte det alternativet kommunen ønsker , ut fra hensynet til landskap og nærmiljø. Hun mente
gjennomgangen på meklingsmøtet, bl.a. utdypingen om problematikken rundt alunskifer, har styrk et
deres valg.
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Kjell Marius Mathisen tilføyde at landskapsvirkningen av vegen sett fra Kistefos bidro til
fy lkeskommunens valg av alt. 2. Han viste til at fylkeskommunen hadde fått en bek ym ringsm elding fra
Riksantikvaren om dette.

Tremoen ko mmenterte at det var kommet opp noen prinsipielle problemstillinger som ikke var egnet til
å løse i meklingsmøte t . Han oppfordret partene til å konsentrere seg om denne konkrete sake n og
mu lige løsningsforslag. I den sammenhengen spurte han om partene hadde behov for m er utdyping .

An ders Prestegarden viste til at landbruksavdelingen deltok på møte med kommunen og vegvesenet
før jul om ulike optimaliseringstiltak . Hovedprinsippene ble nettopp presentert på meklingsmøtet av
Siri Solem Wa lseth . Landbruksavdelingen mottok konkret ma teriale for noen få dager siden .
Tallmaterialet er ikke enkelt å sette seg inn i og landbruksavdelingen er i tvil om regnesty kkene her.
Usikkerheten kny tter seg bl.a. til forh oldet mellom arealbeslag og re stareal . Han ønsket derfor en
nærmere gj ennom gang før diskusjon av mulige løsninger.

An ne Brit Moen og Ar ild J. Evensen gikk gjennom arealregnskapet ( jf. vedlegg) og konkretiserte
beregningene bak tallmaterialet. P roblemet med å gå detaljert til verks på et overordnet nivå ble
understreket . V egvesenet kom også nærmere inn på rapport fra Multiconsult om
a lunskiferproblematikk, som er kommet seint i prosessen. På grunn av fare for vannforurensning er
alt. 3 nå mindre aktuell enn tidligere, og det er etter deres mening mest formålstjenlig å arbei de med
optim alisering av alt. 2.

Hans Tollef Solberg tilføyde at nærmiljøhensyn var viktig for kommunens valg av alt. 2, men at
ko mmunen er svært innstilt på å redusere matjordbeslaget så m ye som mulig. Fordi vi nå er på
overordnet plannivå må noe av red uksjonen komme i den videre detaljpla nlegging og gjennomføring
av utby ggingen.

Olav Malmedal ko mmenterte at en ikke kan være så overordnet i beregningene at alle alternativ blir
like. Både kulturvern - , miljø - og landbruksmyndighetene må få en del detaljop ply sninger for å kunne ta
stilling til en overordnet plan, ellers forflyttes alle diskusjoner til reguleringsplannivå, noe som etter all
sannsynlighet blir mer tid/ressurskrevende.

Tremoen ønsket å få en felles forståelse av tallmaterialet før videre mekl ing . Etter en del fram og
tilbake ble det avdekket manglende sammenheng mellom tallene i konsekvensutredningen (KU) slik
den lå ute på høring, kartmateriale med arealregnskap oversendt F ylk esmannen like før mekling og
tabell vist på meklingsmøtet (vedlagt me klingsreferatet). Det var imidlertid enighet om at første linje i
nevnte tabell, for  Fulldyrket lettbrukt areal , inneholdt samme tall som i det øvrige materialet og dermed
kunne sies å være konsistent.

Gudbrand Johannessen utdy pet at det er vanskelig å si noe om restarealer nå, dette må justeres
etter hvert. Oppdyrking som kompensasjon er også et viktig avbøtende tiltak som må komme på plass
etter hvert, men det er også et kostnadsspørsmål. Han benyttet ellers anledningen til å framheve
Jevnaker kommune som svært ansvarlig i jordvernsammenheng.

Tremoen me nte at det nå var på tide å bli konkrete og stilte Jevnaker kommune spørsmål om de
fortsatt går inn for alt. 2 med forbedringer slik det går fram av kommunens formannskapsvedtak.

Hilde Brørby Fivesdal s varte ja på dette. Reguleringsplanprosessen vil bli utnyttet for å finne gode
jordvernløsninger. Hun framhevet alunskiferproblematikken og landskapshensyn som viktige
begrunnelser for å stå fast på alt. 2.

Det ble en pause i mekli ngen. Etter pausen viste Tremoen til kommunens standpunkt og utfordret
landbruksavdelingen til å legge fram sitt.

An ders Prestegarden sa at Fylkesmannen vurderer å tre kke sin innsigelse til alt. 2 ut fra foreslåtte
jordverntiltak, men at det var behov for en konkretisering. Han inviterte komm unen til å diskutere et
nullsum spill , slik at kommunen fortsatt kan ko mme så godt ut av jordvernregnskapet som de gjør i
dag.

Etter en del diskusjon fram og tilbake der utgangspunktet for regnesty kket , vekting av daa i en
utregning samt oppd yrk ingsmuligheter/kostnader og eiendomsforhold ble diskutert, var det en ny
pause i meklingen. Etter pausen fikk Hilde Brørby Fivesdal ordet.
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Hilde Brørby Fivesdal me nte at me klingen dreier seg om 19 daa, som er forskjellen mellom det
alternativet Fylkesm annen har akseptert (alt. 3) og alt. 2 som kommunen vil ha . Hun påpekte samtidig
at Fylkesmannen aksepterte en m ye større differanse i arealbeslag for strekningen E16 Olum -
Kleggerud i 2011. V idere viste hun til at det er Jevnakers del av strekningen det me kles om, det totale
arealbeslaget er her 19 daa. Med det som utgangspunkt ønsker kommunen å gå inn på en
intensjonsavtale om optimalisering av alt. 2.

Tremoen opp summerte ko mmunens innspill. U t fra tab ellen (vedlagt ) er det mu lig å få redusert
arealbeslag et med 11 daa, noe kommunen forplikter seg til ved å vedta justert trase for alt. 2 (jf.
vedlagt kart  Alternativ 2 revidert ) . I det videre plan - /prosjekteringsarbeidet uttr yk ke r ko mmunen i tillegg
en intensjon om å ytterligere redusere arealbeslag /erstatte landbruksareal mi nim um tilsvarende 8 daa
fulldy rket lettbru kt jord og gjennomføre andre avbøtende tiltak. Dette vil skje i samarbeid med
landbrukskontoret og vegvesenet. Tiltakene vil ut fra innspillene tidligere i meklingsmøtet dreie seg om
yt terligere m inim ering av arealbeslag, ny dy rking, planering , ma keski fte og arronderingsmessige tiltak .
Før Anders Prestegarden fikk ordet minnet Tremoen om at det finnes et alt. 3 som det ikke hefter
innsigelse ved.

An ders Prestegarden me nte at optimalisert alt. 2 (s om innebærer et redusert arealbeslag på 11 daa
fulldy rket lettbrukt areal ) er bedre enn opprinnelig alt. 2. Det kan diskuteres hvor mye verdt en
intensjon om y tterligere reduksjon/erstatning/avbøtende tiltak er i en meklingssituasjon , men
Fy lkesmannen velg er å stole på at dette blir gjennomført. Han konkluderte med at ko mmunens forslag
innebærer en forbedring som gjør at Fylkesmannen ikke lenger har innsigelse til kommunedelplanen.

Etter en kort diskusjon som ikke fikk noen påvirkning på resultatet av mek lingen, trakk Sigurd
Tremoen følgende konklusjon:

Konklusjon
Mekling har ført fra m.

Kommunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud alt. 2 kan egengodkjennes med følgende endringer :

! Traseen justeres slik at det oppnås et redusert beslag av fulldy rket lettbru kt jord på 11 daa, jf.
kart vedlagt meklingsreferatet ( Alternativ 2 revidert )

! I videre det a ljplan - og prosjekteringsarbeid har kommunen en intensjon om å gjennomføre
o  ytterligere reduksjon av areal beslag og erstatning av landbruksareal mi nim um

tilsvarende 8 daa fulldyrket lettbru kt jord
o  andre avbøtende tiltak

Tiltakene vil dreie seg om ytterligere minimering av arealbeslag, nydyrking, planering,
ma ke skifte og arronderingsmessige tiltak.
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Reguleringsplanforslag for ny E16 Eggemoen - Olum - Arealforbruk

1. Bakgrunn
Forslag til reguleringsplan for ny E16 mellom Eggemoen og Kleggerud lå ute til offentlig
ettersyn i perioden 12.4. – 26.6.2014 . Fristen ble etter søknad av 24.6. 2014, forlenget til 25.
sept ember for Kulturarvenheten i Oppland Fylkeskommune slik Kulturminneloven (KML) gir
rom for . Dette var nødvendig for at Riksantikvaren skulle få tid til å vurdere søknad om
dispensasjon fra §9 i KML .

Fylkesmannen i Oppland (FMO) har fremmet innsigelse til planforslaget på grunn av for høyt
beslag av dyrket mark i forhold t il vedtatt kommunedelplan ( KDP ) for Eggemoen -
Kleggerud . Det har vært flere møter mellom FMO og Statens vegvesen (SVV) for å avklar e
grunnlaget for innsigelsen. Notatet tar sikte på å gjennomgå grunnlaget for arealforbruket i
prosjektet.

2. Tidligere plan faser
KDP for strekningen Olum - Kleggerud ble vedtatt av Jevnaker kommune i mars 2011 med et
klart forbehold om at prosjektet sku lle videreføres til Eggemoen. KDP for strekningen
Eggemoen – Kleggerud ble vedtatt januar og februar 2013 i henholdsvis Ringerike og
Jevnaker. FMO varslet innsigelse til det valgte alternativet, men aksepterte etter m ekling at
alternativ 2 optimalisert sku lle legges til grunn for den videre planleggingen forutsatt at det
ble søkt om å redusere arealforbruket med 8 daa og at avbøtende tiltak skulle skisseres.

3. Vurderinger av arealforbruket fra begge kommunedelplaner ( KDP ) til reguleringsplan
Tabellen under viser arealbeslaget fordelt på kategori som sum for begge KDP’er
sammenlignet med reguleringsplanforslaget for hele strekningen Eggemoen – Kleggerud.

Saksbehandler/innvalgsnr:

Bjørn Nyquist , Anne Brit Moen

Vår dato: 04.02 .201 5

Vår referanse: 2014042813
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Kommuneldeplan

Reguleringsplan

alt. 2 opt.

Markslag (daa) (daa) Faktor

Fulldyrket lettbrukt jord 84,6 144,7 1,7

Mindre lettbrukt fulldyrka jord 10,6 11,2 1,1

Innmarksbeite 8,7 22 2,5

Skog av lav bonitet 1,2 3 2,5

Skog av middels bonitet 55,5 70,6 1,3

Skog av høy bonitet 287,6 544 1,9

Uproduktiv skog 6,6 7,9 1,2

Annen jorddekt fastmark 16,5 27,3 1,7

Grunnlendt mark og fjell i dagen 1 0,1 0,1

Annet 10,9 35,6 3,3

SUM 483,3 866,5 1,8

Tabell 1: Endring i arealforbruk fordelt på kategorier fra KDP til reguleringsplan

4. Generelle arealavvik for hele strekningen mellom planfasene
Av tabellen fremgår det at arealforbruket av fulldyrket lettbrukt jord og mindre lettbrukt
fulldyrket jord på hele prosjektet har steget fra ca. 95 daa til ca. 15 6 daa mens det totale
forbruket av alle kategorier har steget fra ca. 483 d aa til ca. 867 daa eller en faktor på 1,8 . Det
er mange årsaker til at arealforbruket har steget så mye . De viktigste årsakene er kommentert
under :

Forskjellig start - og sluttpunkt i de to planfasene. I reguleringsplanforslaget er det
midlertidige krysset på Eggemoen flyttet ca . 530 meter lenger m ot vest slik at legger
t raseen er plassert i forhold til fremtidig vide r e føri n g til Nymoen. Da unngår man
midlertidig beslag, men trase en blir litt lengre og gir et større beslag .
Arealberegninger Det er brukt u lik metodikk mht. arealberegning i de to planfasene.
I konsekvensutredningen (KU) til KDP for Olum – Kleggerud (laget av Asplan Viak )
var arealbeslaget tatt direkte ut ifra terrengmodellens arealberegning, mens det i
KU’en for KDP for Eggemoen – Kleggeru d (laget av Multiconsult) er tatt med 2
m eter i varig beslag på topp skjæring og bunn fylling – dvs. 2 m eter utenfor
terrengmodellens areal beregning. Arealregnskapet i KU - fasen var et av mange tema
som ble vurdert i KU’en. Det ble brukt samme metode til å registrere forbruk av areal
fordelt på kategorier for alle alternativer innenfor hver KDP slik at disse skulle være
sammenlignbare.
Hensynsoner Det ble ikke tatt inn hensynsoner i noen av KDP’ene, men dette er gjort
i reguleringsplanen . E tter ønske fra NVE ble skråningen ned mot Randselva tatt med
som et rasutsatt område.
Skrånings utslag Disse ble kun helt skjematisk vurdert (lagt inn med standard
maksimal helling 1:2 ) på KDP nivå, men er i reguleringsplanen variert opp mot 1:4 og
1:8 (for bakkeplanerin g) for å få en best mulig tilpassing til omkringliggende terreng
og legge til rette for bedre arrondering av områdene inntil det nye veganlegget .
Utjevning av reg ulerings grensen . I KDP fasen var det kun terrengmodellens
skjæring/fyllingsutslag som ble beregnet. I reguleringsplanen er avslutningen mellom
ny veglinje og terreng søkt tilpasset sli k at overgangen blir best mulig mellom jord - og
fjellskjæringer . D ette fører til at ant att permanent beslag øker .
Anleggsbelte Dette er ikke varig erverv og blir ikke tatt med i KDP, men det er tatt
inn et generelt anleggsbelt e som midlertidig beslag på 5 + 15 meter i
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reguleringsplanen for å sikre at anlegget kan gjennomføres på en sikker må te. 5 meter
er satt av som sone for å ha plass til å ranke opp matjord , men de øvrige er nødvendig
manøvreringsareal . Det er ikke sikkert at det er nødvendig å bruke hele dette området i
forbindelse med anlegget. Detaljering av anleggsområdet vil bli gjort i en rigg - og
marksikringsplan som skal foreligge før noe anleggsarbeid kan starte opp. Der det skal
bygges konstruksjoner , er det avsatt større anleggs områder. Arealer markert som
anleggsbelte , vil bli tilbakeført til opprinnelig formål når utbyggingen e r gjennomført.
Viltgjerde Bruk av viltgjerde var ikke tema i KDP fasen. Dermed var det heller ikke
tatt med at arealer innenfor viltgjerdene vil gå ut av produksjon. Viltgjerde er plassert
utenfor sikkerhetsavstanden på 8 m fra kjørebanekant en i reguleringsplanen også over
dyrka mark. Dette medfører økning i permanent beslag.

5. Spesielle avvik i arealbeslaget mellom planfasene

Eggemoen – Kleggerud :
Opprusting av fv. 241 . I KDP ble det ikke regnet med at opprusting av fv. 2 41 ville
legge beslag på særlig areal , og den ble heller ikke vektlagt i sammenligningene fordi
den var lik for alle alternativer for ny E16 . I reguleringsplanen er det e tter innspill fra
fylkeskommunen, i tillegg til breddeutvidelse og g/s - veg langs denne vegen, tatt med
et areal for å sikre kulturminner langs vegen. Kulturarvenheten i fylket har i tillegg
bedt om at fv. 241 flyttes 5 – 10 meter unna to fredete steinringer. Dette medfører at
vegen må flyttes ut på jordet til Moe gård . I tillegg er det bedt om at det settes av plass
til to bussholdeplasser langs vegen.
Usikkerhet knyttet til dybde til fjell . Dette gjelder Moe gård der det i
reguleringsplanforslaget er tatt høyde for det maksimalt ugunstig st e alternativet med
jordskjæring. I KDP - fa se n lå det inne en god del fjellskjæring. Når de nye dataene er
tolket, vil arealbeslaget over Moe gård bli tilpasset registrerte fjelldybder for bruk i
byggeplanfase n . Foreløpige resultater viser at fordelingen jord/fjell er tilnærmet som
antatt i KDP - fas e, men med noe mer jordskjæring over midtre del av jordene på
Kleggerud.
Ny veg til Kistefosmuseet I reguleringsplanen er arealet under brua tatt med som
beslaglagt dy r k e t mark. Arealene under brua brukes i dag til beitemark og vil etter vår
vurdering også kunne brukes til dette etter at ny veg er bygget, slik at det beslaget kan
sees bort fra (minimum høyde til bru er 70m) . I KDP var det forutsatt at man skulle
benytte eksisterende adkomst til sletta , men detaljering av planen i
regul eringsplanarbeidet vis er at man må bygge ny veg som går på dyrka mark .

Kleggerud - Olum
Rensebasseng Neds trøms Mo e selva er det i reguleringsplanen tatt høyde for at det
kan etableres et rensebasseng / fordrøyningsbasseng h vis behovet oppstår .
Svenådalen Alternativ 2 innebærer lang bru. Dette alternativet går over et område på
1,7 daa med fulldyrket jord. Brua vil bli liggende med gjennomsnittlig hø g de på 15
meter over terrenget. Jorda under brua vil nok kunne dyrkes, men man må nok regne
med noe redusert avling som følge av skyggen over. I tillegg beslaglegges et areal på
ca. 14 daa som er registrert som innmarksbeite. Dette ser imidlertid ut til ikke å være i
bruk i dag. Likeledes er det nord for veglinja satt av et stort område for å bevare
barskog.
Brå tan Her krysser en skogsbilveg veglinja til ny E16. Det var i planforslaget vist en
kulvert, men denne foreslås nå etter høringen erstattet med en 3 spenns bru for å øke
lysåpningen som erfaringsmessig letter kryssingsmulighetene for vilt. Det er lite
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områ de på ca. 4,2 daa med dyrka mark som i dag brukes til oppsamlingsområde for
dyr som må reetableres et annet sted.
Rastepl ass ved Røste Areal til rasteplassen (ca. 10 daa) var ikke en del av KDP.
Forslag til lokalisering av en rasteplass vil bli endret , og er også vurdert om skal utgå
og /eller flyttes til Eggemoenplatået på naboparsell en .
Kanadavegen overgangsbru Her er det mulig ved å bygge mur på sydsiden av
skogsvegrampen.
Gullen Her ligger det en stor fylling. Sørsiden av fyllinga er foreslått helling 1: 8 og
reetableres som dyrka mark. Det er også mulig å slake ut terrenget på nordsiden for å
øke jordbruksområdet . Løsningen vil bli bearbeidet ytterligere i byggeplanfasen for å
komme frem til en best mulig løsning for arrondering av jordene i samarbeid med
grunneierne i byggeplanfasen.
Atkomst til vanntårnet ved Olum Ny atkomst til vanntårnet er lagt på beitema rk .
Forlenget forbikjøringsfelt ved Olum I KDP fasen var det antatt at
forbikjøringsfeltet kunne avsluttes før viltovergangen. Beregninger av di fferanser i
hastighet mellom tunge og lette biler innebærer at forbikjøringsfeltet måtte forlenges
med ca. 400 meter.

6. Beslag på Moe gård ( deler av strekningen Eggemoen – Kleggerud)
Figur 1 og 2 viser beregnet permanent og midlertidig beslag på Moe går d i reguleringsplan e n .

Figur 1: Permanent beslag på Moe gård
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Figur 2: Midlertidig beslag på Moe gård

7. Forskjell mellom KDP og reguleringsplan for Eggemoen – Kleggerud på Moe gård
I figur 3 er det vist forskjell mellom beregninger gjort i forbindelse med KDP’en og beregnet
permanent beslag i reguleringsplanen.

Figur 3: Forskjell i arealer fra KDP til reguleringsforslag
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Endringene fremgår av tabell 2.

KDP REG Diff

1 4,8 2,6 - 2,1

2 4,5 8,4 3,9

3 7,2 7,3 0,1

4 7,3 1,2 - 6,1

5 22,9 38,2 15,3

6 7,9 6,0 - 1,8

7 2,1 1,3 - 0,8

8 5,1 9,6 4,6

SUM 61,6 74,7 13,1

Tabell 2: Forskjell i beregnede areal i KDP og reguleringsplanforslaget (daa)

Fokus både i kommunedelplan - og reguleringsplanfasen har vært å minske matjordbeslag et .
Man har lykkes i å minske restarealene betydelig, men midlertidig og permanent areal har økt ,
netto forskjell er 13,1 daa .

Øknin g skyldes hovedsakelig:
Mer jordskjæring for å sikre nok areal pga . usikkerhet om grunnforhold pga .
manglende grunnundersøkelser på Moe gård . I foreliggende reg ulerings plan er det lagt
til grunn 6 daa mer jordskjæring enn i KDP. (Maksimal forskjell i massetype utgjør
som vist i fig 4 ca . 17,6 daa).
M er beslag pga . v iltgjerder . Utgjør 1 - 2 daa .
Erve rvsgrense (2m utenfor skjærings topp/fyllingsfot) . Utgjør 3 - 4 daa .

Ti l t ak for å redusere økningen på 13,1 daa:
Basert på foreløpige resultater fra grunnundersøkelsene utført i november så er
fordelingen jord/ fjell sannsynligvis mer likt terrengmodell brukt i KDP - fase enn i
reg ulerings planfase. Dvs . at merbeslag på 6 daa da utgår. Omfang alunskifer er vurdert
å være i øvre sjikt av tidligere antatt omfang . I byggeplanfasen er det nødvendig å
optimalisere veg lin j a ytterligere for å redusere skjæringsvolumet der det er alunskifer i
grunnen . Det vil ha positiv effekt på matjordbeslag over Kleggerud, men vil kunne
øke noe behov for fyllingsbehov på Frankrike (skrinn sandjord som p.t ikke drives).
Her ligge r det til rette for bedr e arrondering av dyrkbar mark med b akkeplanering .
Omfang av beslag pga . viltgjerde vil vi prø ve å minimere i byggeplanfasen.
Ervervsgrense på 2 m eter utenfor vegskjæring/fylling over dyrka mark blir oftest
benyttet av grunneier sel v om SVV eier grunnen så arealet på 3 - 4 daa utgår i praksis
ikke.

Etter overnevnte tiltak kan vi derfor ikke se at endringen fra KDP til reguleringsplan utgjør
noe merbeslag. Uten en heving og optimalisering av linjen er differansen på 2 - 3 daa, men med
tiltak for å justere linjen og unngå mer alunskifer , vil sannsynlig heten øke for at arealbeslaget
gå r fra et merbeslag til en reduksjon. Forventinge n om en reduksjon med 8 daa ift.
meklingsresultatet for KDP for Eggemoen – Kleggerud , vil derfor kunne være oppnåelig .
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Figur 4: Beregnede forskjeller med jordskjæring og antatt fjelloverflate

Figur 4 viser at det er relativt store arealer (ca. 1 7,6 daa) som kan være forskjell mellom om
det er kun er fjell i linja eller om vi legge r jordskjæring til grunn.

Oppsummert viser de gjennomførte beregningene at det i realiteten er svært små forskjeller
mellom KDP - fasen og forslaget til reguleringsplan for Moe gård.

8. Forskjeller mellom KDP og reguleringsplan fo r strekningen Eggemoen – Kleggerud
Tabell 3 viser forskjeller i arealregnskapet mellom KDP - fasen og reguleringsplanforslaget for
strekningen Eggemoen – Kleggerud (inkl fv. 241 ) .
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Fulldyrket lettbrukt

jord 32,5 11 43,5 53,6 23,7 77,3 21,1 12,7 33,8 8,5

Mindre lettbrukt

fulldyrka jord 7,1 0 7,1 7,3 0 7,3 0,2 0 0,2 0

Innmarksbeite 0 1 1 0 5 5 0 4 4 0

Skog av høy bonitet 21,6 30 51,6 61 87,1 148,1 39,4 57,1 96,5 43,6

Uproduktiv skog 4 1,7 5,7 4,1 1,7 5,8 0,1 0 0,1 0

Annet 4 1,3 5,3 12,2 9,2 21,4 8,2 7,9 16,1 21,8

Annen jorddekt

fastmark 8,4 2,2 10,6 12,3 5,7 18 3,9 3,5 7,4 1,1

SUM 77,8 47,3 125,1 150,5 132,4 282,9 72,9 85,2 158,1 75

Tabell 3: Forskjeller i beslag på strekningen Eggemoen – Kleggerud ( daa )

6,9

4,1

1,3

2,1

3,2
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9 . Mulig nye arealer
Det har vært gjennomført en prosess i samarbeid med Landbrukskontoret på Hadeland, mot
grunneiere for om mulig å finne frem til arealer egnet for oppdyrking.

Moe gård: 4 områder funnet på tilsammen 78 daa . Grunneier mener at de påviste
områdene allerede er en del av gårdens arealreserve og ikke kan tas inn i det op psatte
arealregnskapet. Iflg. l andbrukssjefen på Hadeland må det til dels omfattende tiltak til
på de påviste områdene om det skal kunne dyrke s matvekster på disse.
Gullen: 7,5 daa er funnet av nye områder. I reguleringsplanen er det ikke regnet med
at noe av arealet som ligger under fylling kan brukes som dyrka mark. Ved å slake ut
hellingene på fy llinga vil det være mulig å reetablere dyrka mark på ca. 15 daa som i
planforslaget er regnet at går ut av produksjon.
Aslaksrud: 18 daa . Her gjelder det samme forhold som for Gullen (se over).

Andre vurderte områder som er dårlig egnet:
Rønnerud: 25 daa
Kveldsrud: 15 daa

10. Innsigelse knyttet til midlertidige anleggs - og riggområder
Fylkesmannen i Oppland har også fremmet innsigelser til reguleringsplanforslaget for knyttet
til manglende bestemmelse om oppbygging av midlertidig anleggs - og riggområder p å dyrka
mark.

Merknaden tas til følge . § 6 i reguleringsbestemmelsene foreslås supplert:

For deponiområder som skal tilbakeføres til landbruk og evt . andre områder som skal settes i
stand for landbruk , skal det utarbeides en særskilt plan for tilbakefør ingen . Planen skal
utarbeides av fagpersoner med jordbunnsfaglig kompetanse.

1 1 . Oppsummert
Fylkesmannen i Oppland har fremmet innsigelser til reguleringsplanforslaget for ny E 16
Eggemoen – Olum knyttet til stor økning i areal av dyrka mark fra KDP for Eggemoen -
Kleggerud til reguleringsplanforslaget. Notatet redegjør for årsaken til den store økningen av
alle typer arealer på hele strekningen fra Eggemoen til Olum . Økningen skyldes i stor grad økt
detaljering og tilpassing av terrenget rundt ny ve g til eksisterende terreng. For strekningen
Eggemoen – Kleggerud var ikke beslag for fv . 241 medtatt ved sammenligning av traseer i
KDP - fase n , og det er tatt med mer arealer pga . usikkerhet vedrøren de grunnforhold på Moe
gård.

Vi har redegjort for at det kun skiller 2 - 3 daa i økt beslag av matjord for Eggemoen -
Kleggerud før vi tar til med byggeplan leggingen . I byggeplanfasen vil vi være nødt til å heve
linjen og redusere inngrepene i dyrka mark ytterligere pga . omfang alunskifer på Kleggerud .
Vi regner med at vi vil kunne nærme oss foruts etningen om redusert beslag som
meklingsmøtet påla Statens vegvesen å etterkomme .

Optimalisering av linja vil i utgangspunktet skje innenfor foreslått regulert areal. Dersom
optimalisering av linja føre r til vesentlig endringer i arealbeslaget, vil det bli fremmet som
ordinære planendringer. Som vist over er det også betydelige arealer som er mulig å utvikle til
matjordproduksjon. I byggeplanfasen vil det i samarbeid med grunneierne bli vurdert å
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etablere nye områder so m vil være egnet til matproduksjon. Det er ikke mulig på dette
planstadiet å forskottere hvor store områder det kan dreie seg om.

Til sist kan også nevnes at Jevnaker kommune de senere årene har vært svært restriktive i å
bygge ned dyrka mark.

På dette g runnlag ber vi om at Fylkesmannen i Oppland trekker sitt varsel om innsigelse til
regul ering s planen for ny E16 Eggemoen – Olum.

Når det gjelder reetablering av områder som har vært brukt til midlertidig deponi og
riggområder vil Statens vegvesen forplikte seg til å bruke personell med jordbunnfaglig
kompetanse til å utarbeide en plan for hvordan oppbyggingen skal skje.



Statens vegvesen Region Øst Jevnaker 28.04.2019
Postboks 101 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Sendt per e - post til f irmapost - ost@vegvesen.no

SAKSNUMMER 18 - 43723: UTTALELSE TIL PLANFORSLAG FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED FV
241 I JEVNAKER KOMMUNE – ANDRE GA NGS HØRING

Innledning

Det vises til andregangs høring av forslag til reguleringsplan med frist for uttalelse 23. apr il 2019 .
Høringsuttalelsen inngis på vegne av Einar Michael Borch som grunneier av gnr 148 bnr 1 i Jevnaker
kommune. Til opplysning har vi fått utsatt frist til 29.april 2019 klokken 07:00, av saksbehandler
Cassandra Mood Hummel, og derved ansees denne uttalelsen å ha blitt levert inne fristen.
(Se vedlegg 4 .  ” Utsettelse av frist_Mood Hummel”  )

Reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olu m, ble vedtatt i Jevnaker kommunestyre i mars 2015 .
Fylkesmannen i Oppland hadde da allerede hatt to innsigelser til nye E16. Begge innsigelsene var
knyttet til stort beslag av dyrket mark i strid med nasjonale målsettinger. Den nye reguleringsplanen
er ul øselig knyttet til E16 - prosjektet, og innebærer ytterligere arealbeslag av dyrka mark hos Einar
Borch . Borch berøres av den planlagte u t bedringen av veg krysset ved Kleggerud.

Som grunneier har Einar Borch allerede avstått betydelige arealer til nye E16. Ei nar Borch er derfor
sterkt imot den nye reguleringsplanen idet planen medfører ytterligere arealbeslag på gnr 148 bnr 1.
Videre mener Borch at det nye reguleringsplanforslaget er et brudd med Fylkesmannens
forutsetninger som tidligere har blitt lagt til gr unn for å trekke innsigelsene knyttet til E16. Endelig
mener Borch at Statens Vegvesen («SVV») legger opp til en uryddig prosess ved å dele opp regulering
med tilhørende arealbeslag i tre forskjellige reguleringsplaner. Den nye reguleringsplanen må sees i
sammenheng med andre reguleringsplaner for E16 i Jevnaker kommune. Oppdelingen i flere
separate reguleringsplaner medfører at det ikke er mulig å foreta en samlet vurdering av de negative
konsekvensene av ny E16.

Arealbeslag

SVV har etter første gangs hør ing opplyst at arealbeslag for ny reguleringsplan er følgende:

Midlertidig dyrket mark 2.892,4 m2
Midlertidig skog 9.207,7 m2

Permanent dyrket mark 1.441,4 m2
Permanent skog 10.481,0 m2

Dyrket mark 4.333,8
Skog 19.688,7
TOTAL 24.022,5



Borch har allerede permanent avstått om lag 200,4 daa i forbindelse med ny E16, hvorav ca. 176,7
daa er dyrkbar jord, skog og beite. I tillegg har Borch avstått om lag 112,7 dekar til midlertidig erverv,
hvorav ca. 108,9 dekar utgjør dyrkbar jord, beite og skog.

Arealbeslaget må vurderes i sammenheng med arealer som allerede er avstått idet den siste
reguleringsplanen klart henger sammen med nye E16. Forslaget til ny reguleringsplan må også
vurderes i lys av Fylkesmannens tidligere innsigelser, jf. nedenfor . Med bakgrunn i at Borch allerede
har avstått betydelige arealer, som også har medført store arronderingsmessige ulemper, er Borch
sterkt imot den nye reguleringsplanen. Borch har allerede meddelt sitt syn til SVV i brev 15. oktober
2018:

Vedlegg 1 : Brev fra B orch til Statens Vegvesen 15. oktober 2018

Fylkesmannens innsigelser

Ved utarbeidelse av kommunedelplanen for E16 på strekningen Eggemoen – Kleggerud hadde
Fylkesmannen innsigelse til det valgte trasealternativet på grunn av stort beslag av dyrket mark. E tter
megling mellom Fylkesmannen, Jevnaker kommune og SVV, ble det enighet om en optimalisert
utgave av trasealternativet. Meglingsresultatet innebar at traseen ble justert slik at beslaget av
fulldyrket jord ble redusert med 11 daa. Videre ble det lagt ti l grunn at kommunen skulle ha en
intensjon om å gjennomføre ytterligere reduksjon av arealbeslag og erstatning av landbruksareal
tilsvarende minimum 8 daa fulldyrket lettbrukt jord.

Ved påfølgende behandling av reguleringsplan for E16 fremmet Fylkesmannen i Oppland innsigelse til
reguleringsplanen. Innsigelsen knyttet seg til at reguleringsplanen medførte stor økning i beslag av
dyrket mark sammenholdt med kommunedelplanen for strekningen Eggemoen - Kleggerud.
Resultatet fra meglingen var med andre ord ikk e fulgt opp i reguleringsplanarbeidet idet
reguleringsplanen åpnet for en dobling av beslag av dyrket mark.

Årsakene til økt arealbeslag ble redegjort for i SVVs notat 4. februar 2015. På bakgrunn av notatet og
SVVs tilnærming til å redusere beslag av dyrk et areal, trakk Fylkesmannen innsigelsen i brev 23.
februar 2015. Fylkesmannen forutsatte at  «sluttresultat for omdisponering av dyrka jord blir minst
like godt som beskrevet i notatet».  Om Moe gård uttalte Fylkesmannen:

«I Opplands del av planen er det st ørste beslaget av dyrka jord knyttet til områdene til Moe gård
og i området hvor ny veg krysser Kanadavegen. Det er i disse områdene en også må se på hva en
kan gjøre for å begrense arealforbruket og eventuelt forbedre forholdene for drift på
gjenværende a real.»  (understreket her)

Vedlegg 2 : Notat fra SVV 4. februar 2015

Vedlegg 3 : Brev fra Fylkesmannen i Oppland 23. februar 2015

Det nye beslaget innebærer at ytterligere areal blir beslaglagt i forbindelse med E16 - prosjektet i
Jevnaker kommune , og må følg elig vurderes i sammenheng med Fylkesmannens tidligere innsigelser.
I stedet for å følge Fylkesmannens oppfordring om å  «se på hva en kan gjøre for å begrense
arealforbruket [på Moe gård]»,  har SVV gjort det motsatte og fremmet et nytt planforslag som
medf ører ytterligere arealbeslag.



Prosessen

SVV har lagt opp til en villedende og lite oversiktlig planprosess. Det foreligger nå tre
reguleringsplaner som alle gjelder det samme prosjektet:

- Reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olum , vedtatt i mars 2 015
- Regulerin gsplan for avlastet veg Jevnaker, vedtatt i mai 2015
- Forslag til reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak ved FV241

Både Borch og Fylkesmannen i Oppland har hele tiden vært opptatt av det totale arealbeslaget. Når
det nå fremmes forslag til en tredje re guleringsplan for samme prosjekt, fremstår det som om SVV
bevisst forsøker å unngå nasjonale målsettinger om jordvern.

Etter Borch sitt syn endrer det nye planforslaget forutsetningene som Fylkesmannen la til grunn for
beslutningen om å trekke innsigelsen. SVV skulle fremmet alle 3 planforslagene i en samlet
reguleringsplan. Dersom SVV hadde fremmet en samlet plan, ville beslaget av skog og dyrkbar jord
vært enda høyere enn det beslaget Fylkesmannen motsatte seg , og det er usikkert om Fylkesmannen
ville tru kket innsigelsen . SVVs oppdeling av planarbeid har med andre ord medført at Fylkesmannen
la til grunn uriktige forutsetninger for å trekke innsigelsen.

Det nevnes også at tidligere planer planer over Moe Gård har også vært delt opp;
Komunedelplanen ble del t i 2 planer ”Olum - Kleggerud” og ”Eggemoen - Kleggerud”. Samt at det har
vært usikkert tallmateriale.

Under meklingen av innsigelse til ”K ommunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud ”, 7. Januar 2013,
ble det av Tremoen og Prestegården ble stilt tvil av om reg nestykket og tallmaterialet som ble lagt
frem av SVV vedr beslag av dyrket mark. (Se vedlegg 5. K ommunedelplan for E16 Eggemoen -
Kleggerud – referat fra meklingsmøte ).

Under møtet ble det bevisst unnlatt å legge frem dokumenter som viste et enda større bes lag av
dyrket mark enn det SVV presenterte i møtet.

Alternativ løsning

For Borch er det sentralt å ikke måtte avstå ytterligere arealer til ny E16. Med bakgrunn i at Borch
allerede har avstått betydelige arealer til ny E16 , og at F ylkesmannen oppfordret t il å  «se på hva en
kan gjøre for å begrense arealforbruket [på Moe gård]»,  mener Borch at krysset må flyttes vestover.
Dette vil redusere totalbeslaget på Moe gård. I tillegg vil plassering av krysset lengre vestover
medføre redusert beslag av landbruksrel atert areal .

Det fremkommer ikke at alternativ plassering – som ikke berører Moe gård – har blitt vurdert. Med
bakgrunn i ovennevnte krever Borch at alternativ plassering utredes før endelig plan forslag
oversendes til behandling i kommunen .

Med hilsen

Han s Gustav Borch
(for Einar Michael Borch)

Kopi: Fylkesmannen i Innlandet



From : Mood Hummel Cassandra Cassandra.hummel@vegvesen.no
Subject : SV: "saksnummer 18-43723" - Reguleringsplan for tra kksikkerhetstiltak ved fylkesveg 241 ved fylkesgrensen mellom Oppland

og Buskerud ut til andregangshøring
Date : April 11, 2019 at 16:16

To : hans gustav borch hans.gustav.borch@gmail.com

Hei,

Den lovpålagte høringsfristen er 6 uker. Vi ser ut ifra videre fremdri< at det ikke er mulighet for en
hel ukes utse=else for denne detaljreguleringen. E=er nærmere vurdering ser vi det allikevel kan gis
en frisAorlengelse Bl mandag 28.04.2019 kl.0700.

Cassandra Mood Hummel
Planprosessleder



Fra: Geir <ge - dalb@online.no>
Sendt: 5. april 2019 07:49
Til: Firmapost - øst
Emne: 18/43723 - TS - tiltak ved fv.241,kleggerud

Sendt fra E - post for Windows 10
Hei ser at dere har tenkt å flytte v iltgjerde helt til bussholdeplassen.mener det er feil da innkjøringen
til Syversen lager åpning i gjerde å vilte kommer ikke over på andre siden.Avslut gjerde ved der Geir
Aspheim bodde der er litt skog på begge sider

Mvh Geir Dalbu



Statens Vegvesen
v/Planprosessleder Cassandra Mood Hummel
Postboks 1010 Nordre Ål

2605 Lillehammer Åsbygda 20.04.2019

Saksnummer 18/43723 – Detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak FV 241 Kleggerud
Som eier av Gamleveien 90, oversender jeg herved merknader til planforslaget for bygging av nytt
kryss. Jeg sender også med kopi av tidligere merknader til reguleringsplan, siden det har vært flere
saksbehandlere fra Statens Vegvesen, og siden mange av spørsmålene jeg stilte i de forrige
høringen e ikke er besvart.

Jeg ser at dere nå har endret statusen på eiendommen fra boligbebyggelse til LNRF. Jeg vet ikke hva
slags bety dnin g dette har i prosessen. Som jeg har dokumentert i tidligere høringer, har eiendommen
siden 2006 vært leid ut til Ringerik e Kommune. Siste innbetaling på leie av eiendommen ble betalt til
meg 9. januar i år. Kopi av innbetalingen ligger vedlagt. Som det fremgår av leiekontrakten med
kommunen har det vært deres ansvar som leietager å ha de formelle godkjenninger og reguleringe r
på plass for å bruke eiendommen til boligformål. Slik jeg forstår det har ikke Ringerike Kommune
fornyet reguleringen av eiendommen i 2011 til videre boligformål. Det er imidlertid ingen tvil om de
faktiske forhold i saken – at eiendommen har vært en bol igeiendom siden 2006 , og ikke et LNRF
område tiltross for at at det er det som står på kartet og i kommunedelplan. Jeg mener derfor det
hadde vært riktig å endre reguleringen av eiendommen til boligformål, siden det er det eiendommen
har vært benyttet til siden 2006. Det burde samsvare med de faktiske forhold, og det er en feil fra
Ringerike Kommunes side at ikke dette er fornyet etter 2011.

Jeg mener fortsatt at eiendommen ikke blir beboelig etter at det blir bygd kryss over eiendommen.
Jeg har heller ikk e fått svar på tidligere spørsmål om eiend ommen blir innløst, eller om jeg og min
sønn får en erstatningseiendom. Som tidligere nevnt var det meningen at min sønn skal flytte til
eiendommen, hvis ikke Birger Renna kommer tilbake fra sykehjemmet.

Jeg har blitt enige med Ringerike Kommune at de ikke leier eiendommen videre siden det er forslag
om å bygge kryss over eiendommen. Vår videre bruk av eiendommen er også satt på vent til forslaget
om å bygge kryss er avklart.

Jeg har ikke fått noe svar på om jeg får fri rettshjelp i prosessen med at Vegvesenet ønsker å bygge
kryss på Gamleveien 90. Statens Vegvesen er den profesjonelle part i denne saken, og jeg mener det
ikke er riktig at jeg må betale noen for å passe på mine rettigheter i denne saken.

Vennlig hilsen
Even Schjong
Vedlegg: Brev 20.04.2018, Brev 27.09.2018, Leieavtale tomt, kartutsnitt tomt, kommunale avgifter
Gamleveien 90, Kopi av betaling av leie fra Ringerike Kommune, innbetalt 09.01.2019.





Fra: Tor Ove Hamborg <tor.ove.hamborg@kistefos.museum.no>
Sendt: 2. april 2019 08:11
Til: Firmapost - øst
Kopi: postmottak@ringerike.kommune.no;

postmottak@jevnaker.kommune.no; Mood Hummel Cassandra
Emne: VS: Merknad trafikksikkerhetstiltak gang og sykkelvei Jevnaker Kleggerud

Kistefos viser til høring på trafikksikkerhetstiltak, planlagt i kryss på Kleggerud og Gamleveien i
Ringerike kommune.
Som kjent har Kistefos en strategi om vekst og økning i besøkstall, noe som vil gi en betydelig vekst i
gående og syklende til Kistefos.
Kistefos har et ønske om at gang og sykkelvegen fortsetter fra planlagt avslutning til Kistefossveien. I
den forbindelse har Kistefos tatt kontakt med grunneier av 120/1 i Ringerike kommune (kopiert i
denne mail), som også sti ller seg positive til en forlengelse av gang og sykkelveien. Grunneier er villig
til å avstå grunn til prosjektet, mot en erstatning for tapt dyrket mark.

Ved en realisering av våre innspill vil det være mulig for gående og syklende å kunne gå/sykle
traf ikksikkert på gang og sykkelveg fra Jevnaker, via Åsbygda og Kistefos til Jevnaker igjen.

Med vennlig hilsen/ Best regards
Tor Ove Hamborg
Kistefos
Tlf. +47 90976022

> Fra: Ole Einar Gulbrandsen <Ole.Einar. Gulbrandsen@ringerike.kommune.no>
> Se ndt: fredag 15. mars 2019 15.40
> Til: Kristin Gamme Helgaker <kristin.gamme.helgaker@kistefos.museum.no>;
kgh@kistefoss.museum.no
> Kopi: Tor Ove Hamborg <tor.ove.hamborg@kistefos.museum.no>
> Emne: VS: Gang og sykkelvei Jevnaker Kleggerud
>
>
> Viser t il dialog i dag angående interesse for gang og sykkeltilkomst til Kistefoss.
>
> Eggemoen Olum er vedtatt , men det er gjort en liten justering på krysset ved Kleggerud og
gamlevegen i Ringerike. Det er kalt et trafikksikkerthetstiltak som er på høring nå . Det er ikke
regulert helt frem til veien som går ned til Kistefossmuseet. I vedlegget er det merket rundturen via
Jevnaker. Det er nå lagt opp til at g/s fra Jevnaker ender i en busslomme på Kleggerud.
>
>
> Domuneter i saken:
> https://www.vegvesen.n o/Europaveg/e16nymoenolum/Nyhetsarkiv/andregangshoring - forslag -
reguleringsplan -
trafikksikkerhetstiltak<https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww
.vegvesen.no%2FEuropaveg%2Fe16nymoenolum%2FNyhetsarkiv%2Fandregangshoring - forslag -



re guleringsplan -
trafikksikkerhetstiltak&data=02%7C01%7C%7C478343b5f78e46a06ef608d6b4183e12%7C84df9e7fe
9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636894413615491654&sdata=RgY0cfbvOZxyc08aVeR%2B
64pbD6BcxQJgPmiLTxn2zDk%3D&reserved=0>
>
>
> [cid:image001.png@01D4DB3F.3 322FAA0]
>
>
> Blir regulert G/S langs 241i Eggemoen Olumplanen fra Jevnaker og til kommunegrensa.
> [cid:image004.png@01D4DB42.AE991720]
>
> [cid:image005.png@01D4DB42.AE991720]
>
>
> Mvh
>
> Ole Einar Gulbrandsen
> Siv.Ing/Msc
> Arealplanlegger og kontaktperson Ringeriksbanen / E16
>
> M 94 15 90 25
>
> [cid:image002.png@01D4DB3F.3322FAA0]
>
> <image001.png>
> <image002.png>
> <image004.png>
> <image005.png>
> <gang sykkel kleggerud.JPG>
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JEVNAKER RINGERIKE
KOMMUNE KOMMUNE
PlanID 0532_78 PlanID 0605_ 443 Kleggerud

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR
DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK FV. 241

HADELANDSVEGEN VED FYLKESDELET OPPLAND /BUSKERUD - KLEGGERUD

Utarbeidet av Statens vegvesen i samråd med Jevnaker og Ringerike kommune r .
Sist revidert 2 8 .06 .2019

Høring og offentlig ettersyn førstegang 06.09.2018
Høring og offentlig ettersyn andregang 11.03.2019
Vedtatt av Jevnaker kommunestyre DATO
Vedtatt av Ringerike kommunestyre DATO

AREALFORMÅL
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan - og bygningslovens § 12 - 5:
Bebyggelse og anlegg, (§ 12 - 5. Nr.1)

- Boligbebyggelse (1110)
- Kjøreveg (2011)

Samferdsels anlegg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)
- Kjøreveg ( offentlig ) ( 2011 )
- Fortau (2012)
- Annen veggrunn – grøntareal (2019 )
- Holdeplass/plattform (2025)
- Gang - /sykkelveg (2015)

Landbruks - natur - og friluftsområde samt reindrift (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 5)
- LNFR - areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100)

Hensynssoner
Området er regulert til følgende hensynssoner, jamfør plan - og bygningslovens § 12 - 6:

Sikringssoner, (§ 11 - 8, ledd a .1)
- Frisikt (H140 _)

Faresoner, (§ 11 - 8, ledd a .3)
- Høyspenningsanlegg, (H370_)



Bestemmelsesområder
Området er regulert til følgende bruk, jamfør plan - og bygningslovens § 12 - 7:

Anlegg - og riggområde, (§ 12 - 7, 1.ledd nr. 1)
- Anlegg - og riggområde (# AR )

De følgende regulerin gsbestemmelsene er vedtatt med hjemmel i plan - og bygningsloven
(pbl.) § 12 - 6 og 12 - 7. Henvisning til underpunkter er vist i parentes.

§ 1 FELLESBESTEMMELSER (§ 12 - 7 ledd nr. 1, 3, 4, 6 og 12)
1.1 Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med nasjonal arealplan - ID

0532_78 i Jevnaker og 0605_443 Kleggerud i Buskerud, datert 28.05 .2019 i målestokk
1:1000 (A1).

Det er utarbeidet to alternativer for reguleringsplanen, alternativ a og alternativ b.
Alternativ b er sammenfallende med alternativ a, men viser i tillegg en gang - /sykkelveg
fra opprinnelig plangrense i sørvest ført bort til Kis tefossvegen . P l ankart ene for
alternativ a og b er benevnt med henholdsvis - A og - B i tittelfeltene .

Regulert område er vist med planbegrensning på plankartene.
R eguleringsbestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensene.

1. 2 Detaljreguleringen skal legge til rette for bedret trafikksikkerhet innenfor planområdet .

1.3 Byggegrense
For planområdet gjelder byggegrenser jamfør Veglovens § 29. Alle tiltak som berører
fylkesvegnettet skal forevises forvaltningsmyndigheten for fylkesveg. Etter 01.01.2020
vil dette være Viken fylkeskommune.

Det tillates ikke nye boenheter innenfor byggegrensene.

1.4 Plankrav
Det skal utarbeides byggeplan i henhold til Statens vegvesens sin e håndbø k er. Tiltak
som er søknadspliktige etter Plan - og bygningsloven skal godkjennes av kommunene.

1.5 Krav til bevaring av vegetasjon (PBL § 12 - 7 nr. 3)
Terrenginngrep skal gjøres mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger og øvrige berørte
areal skal bearbeid es og tilpasses omkringliggende terreng.

1.6 Støy (PBL § 12 - 7 nr. 3)
Innenfor planområdet skal støysituasjonen tilfredsstille kravene i
Miljøverndepa rtementets rundskriv T - 1442 /2016 , eller senere vedtatte forskrifter eller
retningslinjer som erstatter denne . Lokale støytiltak utføres som tiltak på fasader og
uteplasser og skal være gjennomført innen trafikk åpning av fv. 241.



1.7 Universell utforming (PBL § 12 - 7 nr. 4)
Der det er mulig innenfor de viste arealene, skal prinsippene for universell utforming
legges til grunn for veganlegg, kollektivstoppesteder og ø vrige gangarealer. Utforming
og materialbruk skal understøtte dette. Det skal vektlegges stigning, materialbruk og
belysning.

Alle løsninger skal vises i byggeplan.

1.8 Kulturminner (PBL § 12 - 7 nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeidet oppdages automatisk fredete kulturminner eller andre
spor som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses omgående og
kulturmyndighetene i Oppland og Buskerud fylkeskommuner, jf. kulturminneloven § 8
andre ledd, varsles. Dette slik at vernemyndighetene skal kunne gjennomføre befaring og
avklare om tiltakene kan gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette.

1.9 Overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av
tiltaket. Byggeplanen for anlegget skal dokumentere hvordan overvannet og drensvannet
skal behandles. Der det er grøfter samles vannet i lukket system og føres til nærm este
bekk/vassdrag .

BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL
§ 2 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12 - 5 nr. 1 )

2.1 Det gis ikke nye bestemmelser for bebyggelsesformål iht. pbl. § 12 - 5 nr. 1 .
Reguleringsformål for bebyggelse i denne planen er hentet fra tilgrensende planer der
disse blir berørt av veganlegget.

Bestemmelser i gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan fo r resterende deler av
berørte eiendommer gjøres gjeldende, og områdene skal i forhold til utnyttelsesgrad og
byggegrenser anses som del av tilgrensende plan.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12 - 5 nr.2)

3 . 1 Fellesbestemmelser

3 . 1.1 Vegklasser relateres til Statens vegvesens håndbok N100 av 201 9 (Vegnormalen) og
Normaler for landbruksveier (2016) utgitt av Landbruksdirektoratet .

3 .1.2 Ved utarbeidelse av byggeplan for veganleggene skal arealer avsatt til ulike vegformål
kunne endres til andre vegformål ved justering av linjeføring, kryss og kon struksjoner;
forutsatt at endringene ikke medfører dårligere trafikksikkerhet eller fremkommelighet
enn vist i reguleringsplanen. Arealene kan benyttes til ulike nødvendige arealer for
fyllinger, skjæringer, grøfter og annet sideareal, grøntanlegg, belysni ngsanlegg, anlegg
for elektrisitetsforsyning, murer og stabiliserende tiltak; samt annet som kan være en
nødvendig del av et fullverdig veganlegg for alle typer trafikanter.

3 .1.2 Ved overganger mellom ny regulert veg og eksisterende veg skal ny vegbredde tilpasses



mot eksisterende vegbredde iht. gjeldende regler i Statens vegvesen håndbøker .
3 . 1.3 Kabler for veglysanlegg skal føres i grunnen.

4.2 Kjøreveg (PBL § 12 - 7, nr. 1, 4 og 14)

4. 2 .1 Områdene skal benyttes til offentlig eller felles kjøreveg. Innenfor områdene regulert til
nedenstående underformål kan det anlegges kjøreveger med nødvendig annet trafikkareal
til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgr øfter, murer, stabiliserende
tiltak, støyskjermer og støyvoller, belysningsanlegg, trafikkskilt og andre installasjoner
knyttet til driften av veganlegget.

Felt o_V1 er offentlig kjøreveg, og omfatter (delvis omlagt) Hadelandsvei (fv. 241).

Felt o_V2 er offentlig kjøreveg, og omfatter del av Gamleveien som forblir del av
offentlig kommunal vei, samt nytt kryss med Hadelandsveien.

4.2.2 Felt f_V1 er felles atkomstveg for tilgrensende eiendommer langs veiene, og skal
opparbeides etter vegklasse/sk ogsbilvegstandard VK3, og omfatter del av tidligere
Gamleveien som sammen med ny vei blir privat felles adkomstvei til boligeiendommer
og Øvre Kleggerud. Veien benyttes av flere grunneiere i felleskap, og bestemmelsene
angir hvem dette i hovedsak er. På pr ivat grunn er veien klausulert til vegformål.

Felt Er felles adkomstveg for gnr/bnr/fnr, og eventuelt andre rettighetshavere .
f_V1 148 1 113
f_V1 148 1 82
f_V1 148 1 87
f_V1 148 177
f_V1 148 134

4.3 Fortau (PBL § 12 - 7, nr. 1, 4 og 14)

4.3.2 Felt o_F 1 - 5 skal være fysisk atskilt fra kjøreveg med høydeforskjell og/eller endret
materialbruk.

Felt o_F1 - 5 skal ha minste opparbeidete bredde 3m inkl. kantstein , jamfør Vegnormalen.
Kantstein som avgrenser kjørearealet mot gang - og sykkelvei eller for tau skal være
gjennomgående over avkjørsler.

Arealene skal være universelt utformet.

4.4 GS - veg (PBL § 12 - 5, nr.2 )
Felt o_ SGS 1 er regulert med eget arealformål. Gang/ - sykkelvegen er regulert inn i
reguleringsplanen (alternativ b) for å oppnå en sammenhengende gangforbindelse fra
Jevnaker sentrum, via gjeldende planområdet, videre til Kistefossveien. Hensikten med
dette er å etablere en sammenhengende gang - /sykkelv egforbindelse som en rundløype
Jevnaker - Kistefoss - Kleggerud - Jevnaker. En slik gang - /sykkelveg er ikke en del av
planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen - Olum. Bygging og finansiering av denne
GS - vegen inngår derfor ikke i Statens vegvesens sitt prosjek t E16 Eggemoen - Olum.



SVV er heller ikke pliktig å bygge denne GS - vegen i senere tid, men regulerer området i
samarbeid med Ringerike Kommune .

4. 5 An nen veggrunn – grøntareal (§ 12 - 7, nr. 1, 4 og 14)

4. 5 .1 Felt o_VG1 - 8 er offentlig, og omfatter skjæringer og fyllinger, grøfteanlegg, teknisk
infrastruktur knyttet til veganlegget, grøntanlegg, som en nødvendig del av veganlegget
for Hadelandsveien som skal være Fylkeskommunens eie. Sideterrenget skal
opparbeides og ferdig stilles som en del av det komplette veganlegget.

4. 5 . 2 Det skal opparbeides en landbruksveg over felt o_VG7 og # AR5 sør for E16. Vegen skal
benyttes av gnr/bnr 148/1, for å komme til skogsteiger på oversiden av ny E16.

§ 5 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (PBL § 12 - 6)

5.1 Sikringssoner (PBL § 11 - 8, ledd A.1)

5.1.1 Frisikt
Frisikt er vist på plankartet. I et område vist som frisiktsone skal det være fri sikt i en
høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Fylkeskommunene og kommunen e kan
kreve at grunneier fjerner sikthindrende elementer innenfor en frisiktsone. Enkelttrær
med høy stamme og stolper med diameter under 30 cm kan aksepteres.

5.2 Fare soner (PBL § 11 - 8, ledd A. 3 )

5 Høyspenningsanlegg
Hensynssone H370 _1 - 2 omfatter område for høyspentluftstrekk, og omfattes av de til
enhver tid gjeldene sikkerhets - og avstandsregler for høyspentanlegg .
Anleggsvirksomhet innenfor hensynssonen i forbindelse med det midlertidige rigg - og
anleggsområdet skal avklares med lednin gseier før arbeidet kan igangsettes.

§ 6 BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESOMRÅDE

6.1 Midlertidig anleggsområde (§12 - 7 nr. 1 - 14)

6.1.1 Bestemmelsesområdene #AR1 - 9 kan i anleggsperioden benyttes til anlegg - og
riggområde. Det vil si til mellomlagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og
lignende. Planen skal forklare hvordan arealene skal brukes og istandsettes etter endt
bruk. Anleggsområder skal sikres slik a t uvedkommende ikke kan komme inn på
områdene.

6.1.2 Bruk av områdene oppheves når anleggsarbeidet er avsluttet, områdene istandsettes da
og tilbakeføres til formål ved anleggsstart eller til godkjent formål i samsvar med vedtatt
arealplan. Det skal gis skriftlig melding til kommunen når tilbakeføringen er
gjennomført.

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12 - 7 nr. 10)

7.1 Avkjørsel
Eiendommer som mister avkjørsel til eksisterende veg skal være sikret ny eller
midlertidig atkomst før eksisterende avkjørsel stenges .



7.2 Rigg - og marksikringsplan
Ytre miljøplan (YM - plan) for reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum gjøres
gjeldene også for denne reguleringsplanen da arbeidene er av samme type og må sees i
sammenheng . YM - plan en skal sikre at det er etablert prosedyrer for bl.a. rensing av
avløpsvann fra anleggsdriften, håndtering av avløpsvann fra veganlegget og ivaretar
naturverdier på en forsvarlig måte under gjennomføring av anlegget.

Før utfylling av rigg - og deponiområder kan starte, må det ut arbeides en
massed issponeringsplan og rigg - og marksikringsplan for alle aktuelle riggområder.
Av planene må det fremgå hvilken virksomhet som kan tillates på det enkelte området,
høyde på oppfylling, og eventuelle restriksjoner på byggetid og evt. behov for uttak av
masser på et senere tidspunkt, aktuelle skjermingstiltak for å skjerme eventuelle sårbare
arter (planter og fugler, istandsetting av arealene og andre forhold av betydning for bruk
og oppfylling av de enkelte områder). Planen må inneholde en b eregning av mulige
utslipp og beskrivelse av nødvendige oppfølgingsrutiner for å ha kontroll på
avrenningen. Massetak og deponier skal framstå som en naturlig del av landskapet når
anlegget er ferdig.
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RAPPORT

OPPDRAG Detaljreguleringsplan Kleggerud DOKUMENTKODE 18/43723

EMNE Endringer etter offentlig ettersyn 2. gang TILGJENGELIGHETÅpen

OPPDRAGSGIVERStatens vegvesen Region øst OPP DRAGSLEDER Theis Tarp Rasmussen

KONTAKTPERSONCassandra Mood Hummel UTARBEIDET AV Statens vegvesen, NIRAS
Norge AS / Rønnes Rådgivning

SAMMENDRAG

I reguleringsbestemmelsene for detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (vedtatt mars 2015) st å r d et i pkt.
6.5.1 at for « hensynssonen H410_2 m å det gjennomf ø res en egen reguleringsprosess for å avklare trafikksikre
adkomster for tilgrensede eiendommer. » Hensynssone H410_2 utgj ø r é n del av planomr å det for
Trafikksikkerhetstiltak ved fv . 241 ved Klegge rud , p å fylkesdelet Oppland/Buskerud. Planforslaget omtales i denne
planbeskrivelsen , som sammen med plankart og bestemmelser utgj ø r dokumentene i reguleringsplanen. I tillegg vil
det ved behov bli utarbeidet enkelte illustrasjoner, samt at det utarbeides tekniske detaljplan.

Planen omfatter tiltak i b å de Jevnaker og Ringerike kommuner og vil bli finansier t og bygge t som en del av prosjektet
E16 Eggemoen - Olum .

De viktigste tiltakene i denne planen er oppsummert nedenfor:

• Utbedring av krysset Hadelandsveie n (fv. 241) og Gamleveien med tilh ø rende avkj ø rselssanering for å bedre
siktforhold, herunder ny fellesadkomst til bl.a. Ø vre Kleggerud.

• Etablering av busslommer langs Hadelandsveien.

• Justering av veglinje for fv. 241 for å oppn å tilfredsstillende sikt fra busslommer.

• Trafikksikker fotgjengerkryssing av Hadelandsveien i tilknytning til busslommene

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 1 0 9 .07.2018 Gjennomgang Cassandra Mood Hummel P å l - Steinar Karlsen P å l - Steinar Karls en

02 08.03.2019 Revisjon etter offentlig ettersyn 1.gang Cassandra Mood Hummel Eva - Lena Winge Eva - Lena Winge

03 27.06.2019 Revisjon etter offentlig ettersyn 2.gang Cassandra Mood Hummel P å l - Steinar Karlsen P å l - Steinar Karlsen



Detaljreguleringsplanen for Trafikksikkerh etstiltaket ved Kleggerud
Planbeskrivelse

Side 4 av 19

Innhold

1 Forord ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 5

2 Bakgrunn for reguleringsplanarbeidet ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 6
2.1 Prosjektets betydning ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 6
2.2 Tidligere planer og øvrig formelt grunnlag for planen ................................ ................................ ................................ ............. 6
2.3 Orientering om planen ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 7
2.4 Målsetning ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 8

3 Planprosess ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 9
3.1 Formell varsling og høring ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 9
3.2 Merknader ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 10

4 Beskrivelse av planforslaget ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 11
4.1 Overordnet omtale ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 11
4.2 Vegstandard ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 12
4.3 Landbruksveger ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 13
4.4 Belysning ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 13
4.5 Vegetasjonsbruk ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 14
4.6 Viltgjerder ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 14
4.7 Overvannshåndtering ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 15
4.8 Høyspentomlegging ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 15
4.9 Syredannende berg ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 16
4.10 Tilgrensende arbeider, anleggsgjennomføring og fremkommelighet i anleggsfasen ................................ ............................ 16
4.11 Reguleringsformål og hensynssoner ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 16

4.11.1 Samferdsel og teknisk infrastruktur, pbl § 12 – 5 nr. 2 ................................ ................................ ............................... 17
4.11.2 Hensynssoner pbl § 12 - 6 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 17
4.11.3 Bestemmelsessoner pbl § 12 - 7 ................................ ................................ ................................ ................................ . 17
4.12 Kostnader og tidsplan for gjennomføring ................................ ................................ ................................ ................. 18
4.12.1 Kostnader, bompengefinansiering og fremdrift ................................ ................................ ................................ ........ 18

5 Konsekvenser av planforslaget ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 19
5.1 Trafikksikkerhet ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 19
5.2 Støy …….. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 19
5.3 Landskapsbilde ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 20
5.4 Nærmiljø og friluftsliv ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 20
5.5 Naturmiljø ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 20
5.6 Kulturmiljø ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 20
5.7 Landbruk ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 21
5.8 Naturressurser ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 21
5.9 Eiendomsforhold og grunnerverv ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 21
5.10 Vann og avløp ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 21
5.11 Konsekvenser i anleggsfasen ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 21

6 Referanser ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 23

7 Bildeliste ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 23

8 Vedlegg ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 24



Detaljreguleringsplanen for Trafikksikkerh etstiltaket ved Kleggerud
Planbeskrivelse

Side 5 av 21

1 Forord

Statens vegvesen har i samarbeid med Jevnaker kommune og Ringerike kommune utarbeidet forslag til detaljregulering
for Trafikksikkerhetstiltak ved fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet Oppland/Buskerud . Arbeidet er en videreføring av
detaljregulerin gsplanen for ny E16 på strekningen Eggemoen – Olum, vedtatt mars 2015.

Sta tens vegvesen E16 Eggemoen – Olum er prosjekteier, og plan prosessleder for prosjektet er Cassandra Mood
Hummel . NIRAS Norge AS er engasjert som rådgiver med Theis Tharp Rassmusen som rådgivers oppdragsleder.

Forslag til reguleringsplan ble sendt på første gangs hø ring i perioden 06.09.2018 – 18.10.2018 . Planen sendes etter
merknadsbehandling på andregangs høring i perioden 11.03 - 23.04.2019.

Høringsuttalelser sendes til:
Statens vegvesen Region ø st eller på e - post til:
Postboks 1010 Skurva firmap ost - ost@vegvesen.no
2605 Lillehammer

Merkes: «18/ 43723 - TS - tiltak ved fv. 241, Kleggerud »

Eventuelle spørsmål vedrørende detaljreguleringsplanen kan rettes til:

Statens vegvesen
ved Cassandra Mood Hummel
e - post: Cassandra.hummel@vegvesen.no
Tlf: 94 20 44 49

Jevnaker kommune Ringerike kommune
ved Simen Norheim ved Lars Torstensen Lindstøl
e - post: Simen.norheim @jevnaker.kommune.no e - post: lars.torstensen.lindstol@ringerike.kommune.no
Tlf: 48 24 77 93 Tlf: 40 80 42 55

Planforslaget frem mes i henhold til plan - og bygningslovens § 3.7 etter avtale med Jevnaker kommune og Ringerike
kommune. Etter at forslaget til detaljregulering har vært på andregangs h ør ing vil Statens vegvesen behandle eventuelle
nye innkommende merknader.
Planen vil de retter bli oversendt kommunene for sluttbehandling.

Jevnaker 28.06 .20 19
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2 Bakgrunn for reguleringsplanarbeidet

2.1 Prosjektets betydning

E16 går mellom Bergen og Gävle i Sverige, og er en av Norges hovedveger mellom øst og vest. Vegen er
også en viktig tver rforbindelse mellom vegruter i dalførene Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen og
Østerdalen. E16 har flere strekninger med stort behov for utbedringstiltak.

Stortinget gjorde 29. mai 2018 (Prop. 72S, 2017 - 2018) vedtak om utbygging og finansiering av E16
E ggemoen - Jevnaker - Olum. Utbyggingen vil starte tidlig i 2019. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en
kostnadsramme på 3.010 millioner kroner.

2.2 Ti d ligere planer og øvrig formelt grunnlag for planen

I 2010 ble det igangsatt et planarbeid med sikte på å fastlegge trasé for ny E16 forbi Jevnaker sentrum. Det
ble vedtatt to kommunedelplaner for ny E16 på strekningen Eggemoen – Olum. Kommunedelplan for
strekningen fra Kleggerud til Olum ligger i sin helhet i Jevnaker kommune og ble vedtatt i mars 2011.
Stre kningen fra Eggemoen til Kleggerud ble vedtatt i januar og februar 2013 i henholdsvis Jevnaker og
Ringerike kommuner.

Gjennom det påfølgende arbeidet med reguleringsplanen e ble det gjort noen mindre endringer i forhold til
kommunedelplanene, bl.a. ble lin ja forbi Søreng/Gullen trukket sørover for å redusere beslaget av dyrka
marka.

Reguleringsplan for ny E16 Eggemoen - Olum ble vedtatt 0 5. 0 3.2015 i Jevnaker kommune og 26.03.2015 i
Ringerike kommune.

Figur 1 . Trasé for vedtat t reguleringsplan E16 Eggemoen - Olum vist med grønn strek. Kryssområde t ved Kleggerud vist med blå ring
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2.3 Orientering om planen

I vedtatt reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olum er det planlagt et toplanskryss mellom nye E16 og
Hadelandsvegen ved Kleggerud. P langrensen i sør ligger i krysset mellom Hadelandsveien og Gamleveien.

I reguleringsbestemmelsene for detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (vedtatt mars 2015) står
det i pkt. 6.5.1 at for «hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen reguleri ngsprosess for å avklare
trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer.» Hensynssone H410_2 utgjør én del av planområdet
for Trafikksikkerhetstiltak ved fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet Oppland/Buskerud.

Planen omfatter tiltak i både Jevnaker o g Ringerike kommuner.

De viktigste tiltakene i denne planen er oppsummert nedenfor:

• Utbedring av krysset Hadelandsveien (fv. 241) og Gamleveien med tilhørende avkjørselssanering for å
bedre siktforhold , herunder ny fellesadkomst til bl.a. Øvre Kleggerud.

• Etablering av busslommer langs Hadelandsveien.
• Justering av veglinje for fv. 241 for å oppnå tilfredsstillende sikt fra busslommer.

Figur 2 . Utsnitt av tidligere vedtatt reguleringsplan E16 Eggemoen - Olum for kryss området Klegg erud.
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Figur 3 . Kartutsnitt/flyfoto som viser dagens situasjon.

2.4 Målsetning

For prosjektet E16 Eggemoen - Olum er følgende målsettinger oppgitt i planbeskrivelsen:

Hovedmål:

• Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper på E16

D elmål:

• Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper på E16 og tilførselsveger

• Legge til rette for positiv tettsteds - og næringsutvikling i Jevnaker

• Trygge bomiljø langs eksisterende E16

• Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet
• Sammenhengende ti lbud til gående og syklende
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3 Planprosess

3.1 Formell varsling og høring

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet 10.03.2018. Planforslaget fremmes iht. PBL § 3 - 7 etter
avtale med Jevnaker og Ringerike kommuner. Dette innebærer at Statens vegvesen har ansvar for å sende
planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Berørte parter mottok varselbrev i
forbindelse med planoppstart.

Planen ble lagt ut på høring i perioden 06.09 – 18.10.18 og andre gangs høring og offentlig ettersyn i
perioden 11.03 – 23.04.19 . Etter merknadsbehandlingen fra første gangs høring ble det i samarbeid med
Ringerike kommune bestemt at arealformålet « Boligbebyggelse » rettes til LNRF som er gjeldene formål i
kommunedelplanen. I tillegg er arealer til «Annen veggrunn» og « Anlegg - og riggområde » redusert. De t er
ikke gjort endringer fra vedtatt reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olum der det er overlapp mellom de to
planene. Det er etter andregangs høring regulert inn gang/ - sykkelveg i reguleringsplanen (alter nativer
merket med B i reg.plan) for å oppnå en sammenhengende gangforbindelse fra Jevnaker sentrum, via
gjeldende planområdet, videre til Kistefossveien. Hensikten med dette er å etablere en sammenhengende
gang - /sykkelvegforbindelse som en rundløype Jevna ker - Kistefoss - Kleggerud - Jevnaker

Planforslaget består i hovedsak av følgende dokumenter:

Planbeskrivelse (dette dokumentet)

Plankart med bestemmelser

Tegningshefte

Støyrapport

Den formelle reguleringsprosessen fremgår av tabellen under:

Milepæl Dato/ti dsrom

Oppstartmøte med kommunen 20.02.18

Varsling av oppstart planarbeid 10.03.18

Arbeidsperiode – utredninger og utarbeidelse av reguleringsplanforslag Feb - aug .2018

Høring og offentlig ettersyn av planoppstart 24.03.18

Merknadsbehandling og bearbeid ing av planforslag 26.03 - 03.09.18

Oversending av planforslag til kommunen 06.09.18

Førstegangs høring 06.09 - 18.10.18

Merknadsbehandling og bearbeiding av planforslag 18.10 - 06.03.19

Andregangs høring 11.03 - 23.04.19

Merknadsbehandling og bearbeiding a v planforslag 23.04 - 06.06.19

Behandling og vedtak i kommunestyre ne JK 05.09.19 og RK 0 5 .09.19

Klagefrist JK 28.11.19 og RK 2 8.11.19

Rettsgyldig plan

Tabell: Stadier og tidsplan i reguleringsplanprosessen
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3.2 Merknader

Oppst art av planarbeid
Det kom inn 13 høringsuttalelser til varsling av oppstart av reguleringsplanarbeidet. Sammendrag av
innspillene med forslagsstillers kommentarer er oppsummert i et eget notat, hvor disse da er
merknadsbehandlet og svart ut.

De viktigste forholdene som ble påpekt er:
En utretting av den slake kurven på fv. 241 der Hadelandsveien og Gamleveien møtes
Ivaretakelse av t rafikksikkerhet både for myke og harde trafikanter
Varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2
At det ses på løsninger høy st mulige grad ikke forringer for eiendommer og adkomstveger
Støyforhold

Førstegangs høring
Det er få merknader til tiltaket. Etter høringsfristen var det innkommet 9 høringsuttalelser fra offentlige
myndigheter og berørte grunneiere. En merknad kom ett er høringsfristen og er også behandlet. De fleste er
positive da veganlegget tilrettelegger for trafikksikkerhet og økt bokvalitet. Alle merknadene vi har fått inn
er tatt med i merknadsbehandlingen.

I vår behandling har vi først referert innholdet i merk naden og deretter har vi gitt våre kommentarer.
Kopier av samtlige originale merknader og uttalelser følger vedlagt. Ingen av merknadene er av en slik art at
vi mener de utløser krav om ytterligere utredninger eller undersøkelser.

Et sammendrag av flere a v de innkommende merknadene;
Opprettholdelse av gode adkomster til eiendommen og sikring av vegstandard har blitt påpekt.
Beslag av dyrket mark og eventuelle konsekvenser for påvirkning av ytre miljø, som støy og
kulturminner, ønskes også utredet bedre i planbeskrivelsen for tiltaket.
Det er også fremmet ønske om en løsning med separat gang/sykkelveg langs fylkesveg 241 i
Buskerud fylke, med målpunkt ved ny veg ned til Kistefoss.

Merknadsbehandlingen fra førstegangs høring vedlegges andregangs høring.

A ndregangs høring
Da høringens frist utløp den 23.04 .19 , var det kommet inn 9 høringsuttalelser til Trafikksikkerhets - tiltaket.
Det ble innvilget fristforlengelse med 5 dager for 1 merknadsuttalelse, dvs til den 28.04 .19 . Alle
merknadene har blitt behandle t og svart ut fra forslagsstiller på lik linje som ved førstegangs høring (se
beskrivelse over).

Ingen av merknadene fra denne høringsrunden er heller av en slik art at vi mener de utløser krav om
ytterligere utredninger eller undersøkelser.

Et sammendra g av flere av de innkommende merknadene :
Beslag av dyrket mark ønskes bedre beskrevet i planbeskrivelsen for tiltaket.
Det er fremmet ønske om en løsning med separat gang/sykkelveg langs fylkesveg 241 i Buskerud
fylke, med målpunkt ved ny veg ned til Kist efoss.
Plassering av viltgjerde langs veien
Støy

Merknadsbehandlingen fra førstegangs høring og andregangs høring vedlegges ved for behandling og
vedtak i kommunestyrene.
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4 Be skrivelse av planforslaget

4.1 Overordnet omtale

Nåværende k ryss mellom Hadelandsvei en og Gamleveien har i dag en uheldig utforming med dårlige
siktforhold . Krysset foreslås endret slik at veiene møtes tilnærmet vinkelrett på hverandre og man
imøtekomme siktkravene i vegnormalen .

I tillegg foreslås flere avkjørsler samlet , slik at det b lir færre direkte utkjørsler ut i Hadelandsveien. Nordre del
av Gamleveien ender blindt på østsiden av eiendommene 148/1/82 og 148/1/87 og får her dermed funksjon
som privat felles kjøreveg.

Figur 4 . Illustrasjon av foreslått til tak med kryssutbedring , busslommer, fortau (lilla) og nye avkjørsler .

Det etableres nye busslommer på begge sider av fv. 241 i kryssområdet med Gamleveien. Veglinjen for
Hadelandsveien rettes ut for å oppnå vegnormalens siktkrav ved utkjøring fra sørgående busslomme (retning
Hønefoss). Det legges her opp til trafikksikker kryssing av fv. 241 med fartsgrense 40 km/t . Kryssingen er
felles for busspassasjerer og brukere av gang - og sykkelvegløsningen som fortsetter videre sørover på
Gamleveien.

Det er etter a ndregangs høring regulert inn g ang/ - sykkelveg i reguleringsplanen (alternativ er merket med B i
reg.plan ) for å oppnå en sammenhengende gangforbindelse fra Jevnaker sentrum, via gjeldende
planområdet, videre til Kistefossveien. Hensikten med dette er å etab lere en sammenhengende gang -
/sykkelvegforbindelse som en rundløype Jevnaker - Kistefoss - Kleggerud - Jevnaker. En slik gang - /sykkelveg er
ikke en del av planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen - Olum. Bygging og finansiering av denne GS -
vegen inngår derfor i kke i Statens vegvesens sitt prosjekt E16 Eggemoen - Olum. SVV er heller ikke pliktig å
bygge denne GS - vegen i senere tid, men regulerer området i samarbeid med Ringerike Kommune, som en del
av SVVs detaljreguleringsplan 0605_443_Kleggerud.
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4.2 Vegstandard

Hadel andsveien (fv. 241) reguleres med dimensjoneringsklasse U - Hø2 («Utbedring av øvrige hovedveger med
ÅDT mellom 1.500 - 4.000 og fartsgrense 60 eller 80 km/t») iht. Vegdirektoratets håndbok N100 Veg - og
gateutforming. Vegbredde settes til 7,0 m + evt. breddeut videlse . Det planlegges parallelført fortau med
bredde 3,0 m, se for øvrig snitt nedenfor.

Figur 5 . Foreslått normalprofil for Hadelandsvegen inkl. fortau.

Gamleveien reguleres med dimensjoneringsklasse U - Sa3 («Utbedring av sa mleveg, ÅDT < 1.500 og
fartsgrense 60 eller 80 km/t ») iht. Vegdirektoratets håndbok N100 Veg - og gateutforming, se snitt
nedenfor.

Figur 6 . Foreslått normalprofil for Gamlevegen.

Krysset Hadelandsveien - Gamleveien skal dimensjon eres for 24 meters tømmertransport og 60 tonn
bæreevne.
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Ny adkomstveg til Øvre Kleggerud utføres som skogsbilsveg klasse 3 iht. Vegdirektoratets håndbok N100
Veg - og gateutforming, se snitt nedenfor.

Figur 7 . Foreslått normalpro fil for ny adkomstveg til ø vre Kleggerud.

4.3 Landbruksveger

Traktorveg som i reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olum er lagt på oversiden av E16 forlenges i denne
plan, slik at den får tilknytning til f_V1, ny Ø vre Kleggerudveg og grunneier på gnr/bnr 148/1 me d dette har
atkomst til sine skogteiger .

4.4 Belysning

I reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum opplyses det at fv. 241 (Hadelandsveien) skal ha ensidig
belysning, med lysmastene plassert i grøntrabatten mellom veg og gang - og sykkelveg. Det foreslås å bru ke
samme prinsipp for denne strekningen , r ef. figur 8 . På vegstrekninger med fortau vil lysmastene være
plassert på motsatt side, ref. figur 5, dette gir universellutforming.

Figur 8 Foreslått normalprofil for Hadelandsvegen inkl. belysning
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G angfeltet foreslås intensivbelyst , dvs. at det er tenkt brukt lave master hv or den som krysser blir direkte
belyst (i motsetning til ordinær belysning hvor det er bakgrunnen som belyses), da dette er den løsningen
som gir best effekt for gående og syklende.

4.5 Vegetasjonsbruk

Det søkes generelt å beholde mest mulig av eksisterende v egetasjon langs veg traséen e i E16 - utbyggingen .
Det vil også prege tiltakene på Kleggerud. Det vil imidlertid måtte fjernes vegetasjon i tilstrekkelig grad til å
oppnå rasjonell anleggsgjennomføring. I nytt kryss mellom fv. 241 og Gamleveien vil det i tille gg fjern e s
tilstrekkelig med vegetasjon til at tilfredsstillende sikt oppnås.

I naturområder der det ikke vokser uønskede arter , er det foreslått naturlig revegetering med gjenbruk av
stedlige toppmasser. Eventuelt n y beplantning skal forholde seg til om givelsenes karakter.

4.6 Viltgjerder

Det er planlagt viltgjerder langs ny E16 og forbi Kleggerudkrysset. Ved kryss er det ofte et problem at vilt
kommer innenfor viltgjerdet da dyrene går på vegbanen i kryssrampene og på denne måten kommer
innenfor viltgjerde t. Det er i denne planen derfor foreslått å forlenge viltgjerdene sørover mot det det nye
krysset mellom Gamleveien - Hadelandsveien slik at det åpningen i gjerdet blir minst mulig, og avstanden fra
åpningen til E16 blir størst mulig . Endelig plassering av v iltgjerde vil bli avgjøres i en detaljfase.
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Figur 9 . Utsnitt av teknisk plan for E16, Kleggerudkrysset med bl.a. planlagt plassering av viltgjerder.

4.7 Overvannshåndtering

Drenssystemet bygges med åpne dype sidegrøfter, kfr. Figur 5 og Figur 6 . Overvann samles opp og ledes
langs fv. 241 , før det slippes under vegen på egnet sted.

4.8 Høyspentomlegging

En 132 kV høyspenttrasé i luftstrekk krysset plan området. Denne må ivaretas spesielt. Det vil være aktuelt å
flytte en eller flere master langs dagens trasé, bl.a. for å tilrettelegge for bygging av ny felles adkomstveg til
Øvre Kleggerud. Det er forøvrig knyttet restriksjoner til et areal på 40 meter ti l hver side av ledningen for å
sikre en trygg og god anleggsgjennomføring.



Detaljreguleringsplanen for Trafikksikkerh etstiltaket ved Kleggerud
Planbeskrivelse

Side 16 av 21

4.9 Syredannende berg

Grunnundersøkelser gjort i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum
viser at berggrunnen i området Kleggerud inneholder syredannen de bergarter , men at mengden er
avtakende med økende høyde over havet . Det er ikke foretatt egne grunnundersøkelser for dette
planforslaget da det er ikke forventet at det vil bli nødvendig å sprenge ut større mengder berg for å
gjennomføre tiltakene. Even tuelle ytterligere undersøkelser vil bli gjennomført som ledd i
byggeplanarbeidet. Eventuelle tiltak er beskrevet i YM - planen for E16 Eggemoen - Olum og vil bli gjort
gjeldene også for denne reguleringsplanen.

4.10 Tilgrensende arbeider, a nleggsgjennomføring og fremkommelighet i anleggsfasen

Tiltakene som omfattes av denne planen er planlagt gjennomført etter a t ny E16 er bygget. Det vil derfor
ikke være behov for å planlegge disse tiltakene i sammenheng.

Fremkommelighet for alle trafikantgrupper, særlig utrykni ngskjøretøy og eventuell skoleskyss, skal sikres
gjennom hele anleggsfasen. Da f lere eksisterende veger av ulike kategorier berøres av utbyggingen vil
a nleggsgjennomføring derfor måtte foregå i faser for å opprettholde fremkommeligheten . Utbyggingsfaser
fa stsettes normalt ikke i reguleringsplanen, men utarbeides t i l byggeplan .

4.11 Reguleringsformål og hensynssoner

Planområdet er regulert til følgende arealformål og hensynssoner:

Hjemmel PBL - formål Benevnelse
§ 12 - 5 nr. 1 – Bebyggelse og
anlegg

Boligbebyg gelse B1 - 2

§ 12 - 5 nr. 2 - Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur

Offentlig veg o_V1 - 2

F elles veg f_V1

Fortau o_F1 - 5

Annen veggrunn o_VG1 - 7 (8)

Holdeplass/plattform o_K1 - 2

GS - veg o_ SGS1

§ 12 - 5 nr. 5 LNFR - Landbruks - ,
natur - og frilufts formål samt
reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og
reindrift og gårdstilknyttet nærings virksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag

LNFR1 - 7 (8)

§ 12 - 6 - Hensynssoner Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370_1 - 2

Frisikt H140

§ 12 - 7 - B estemmelsesområder Anlegg - og riggområde # AR1 - 8 (9)

Nedenfor gis enkelte arealformål en nærmere omtale.
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4.11.1 Samferdsel og teknisk infrastruktur, pbl § 12 – 5 nr. 2

Offentlig kjørev eg ( o_V1 - 2 ) , annen (offentlig) veggrunn (o_VG1 - 7 ) samt privat f elles adkomstveg ( f_V1 )
Offentlige og private kjøreveger og annen veggrunn er vist i planen:

o_V1 Omfatter (delvis omlagt) Hadelandsvei (fv. 241).
o_V2 Omfatter del av Gamleveien som forblir del av offentlig kommunal vei , samt nytt kryss med

Hadelandsv eien.

f_V1 Omfatter del av tidligere Gamleveien som sammen med ny vei blir privat felles adkomstvei
til boligeiendommer og Øvre Kleggerud . Veien benyttes av flere grunneiere i felleskap, og
bestemmelsene angir hvem dette i hovedsak er. På privat grunn er veien klausulert til
vegformål.

o_VG1 - 3 Omfatter grøfter, skjærings og fyllingsskråninger som en nødvendig del av veganlegget for
Hadelandsveien som skal være Statens vegvesens eie.

o _VG4 - 7 Omfatter grøfter, skjærings og fyllingsskråninger som en nødvend ig del av veganlegget for
Gamleveien som skal være Ringerike kommunes eie.

o_K1 - 2 Omfatter h oldeplass/plattform langs fv. 241

Noen mindre private avkjørsler er vist med avkjørselssymbol.

F ortau , o_F1 - 5
Det skal reguleres fortau med 3 m bredde på ve stsiden av fv. 241 , samt i forbindelse med busslommene
og videre opp til Gamleveien.

4.11.2 Hensynssoner pbl § 12 - 6

Høyspenningsanlegg , H370_1 - 2
Det krysser en 132 kV høyspentlinje eid av Glitre Energi Nett AS over fv. 241. Arbeider i hensynssonen og
på d et midlertidige rigg - og anleggsområdet skal avklares med ledningseier.

Frisikt
For å kunne ivareta trafikksikkerheten i frisiktsområdene må vegetasjon, snøopplagring og annet holdes
nede høydemessig gjennom året slik at siktlinjer ikke hindres.

4.11.3 Bestem melsessoner pbl § 12 - 7

A nlegg - og rigg område # AR1 - 8(9)
Under anleggsarbeidet er det nødvendig å ha et areal til disposisjon utenfor selve vegtraséen. Det er
derfor regulert et midlertidig anleggsområde til hver side av vegen i reguleringsplanen. Bestemm elsene
fastsetter at etter anleggsfasen skal områdene tilbakeføres til opprinnelig stand og reguleringen faller
bort. Området vil midlertidig disponeres av Statens vegvesen.
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4.12 Kostnader og tidsplan for gjennomføring

G ang - /sykkel veg (o_ SGS1 ) tiltakene v ist i plankart R001 - B og R003 - B med tilhørende bestemmelser, er ikke
en del av prosjekt bestillingen - E16 Eggemoen - Olum . Kostnadene forbundet med gang - /sykkelvegen
inngår ikke som en del av prosjektet, dette gjelder både finansiering og fremdrift. Resteren de tiltak for
detaljreguleringen er tenkt gjennomført som en del av E16 Eggemoen - Olum . Tiltakene er tenkt
gjennomført sammen med de planlagte tiltakene på fv. 241. Arbeidene vil starte etter at ny E16 er åpnet
for trafikk.

Nedenfor omtales «hovedprosjekt et» E16 Eggemoen - Olum.

4.12.1 Kostnader , bompengefinansiering og fremdrift
29. mai 2018 vedtok Stortinget Prop. 72S (2017 - 2018) om utbygging og finansiering av E16 Eggemoen -
Jevnaker - Olum. Gjennom vedtaket har Stortinget vedtatt følgende:

- Samferdselsdepartement et får fullmakt til å gjennomføre prosjektet E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum
innenfor en kostnadsramme på 3.010 millioner kroner i 2018 - verdi.

- Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til
delvis bompenge finansiering av E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum i Buskerud og Oppland. Vilkårene
framgår av Prop. 72S (2017 - 2018).

- Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette
nærmere regler for finansieringsordningen.

- Utbyggingen kommer til å starte tidlig i 2019.

Anslått byggetid er ca. 3 ,5 år , inklusive fv. 241 og tiltak på avlastet veg. Det er i fremdriftsplanen for
prosjektet satt av ca. et års byggetid på fv. 241.
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5 Konsekvenser av planforslaget

5.1 Trafikksikker het

5.2 S tøy

Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442/201 6 ) er utarbeidet i tr å d med
EU - regelverkets metoder og m å lestørrelser, og er koordinert med støyreglene som er gitt etter
Forurensingsloven og teknisk forskrift til plan - og bygningsloven.

T - 1442/201 6 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter
plan - og bygningslov en, herunder også denne plan både i forbindelse med anleggsfase og
driftsfase. Dette gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i
støysoner rundt eksisterende virksomhet.

Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling i tre soner:
- Rød sone nærmest støykilden, område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering

av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

- Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfr edsstillende støyforhold.

- Hvit sone angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses som
nødvendige.

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabellen under.

Figur 10 . Utsni tt fra T - 1442/2016 - Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå

I planområdet langs fv. 241 skal boliger med støynivå Lden 65 dB på fasaden få tiltak slik at støyen på
utendørs oppholdsareal blir 55 dB Lden < 65 dB . For inn endørs støy skal det gjennomføres tiltak hvis
utendørs lydnivå er Lden 65 dB og innendørs lydnivå er LpAeq24h 35 dB. Nivået skal bringes under LpAeq24h30
dB etter tiltak.

Det er beregnet for sum støy for fremtidig situasjon. Med sumstøy menes den støy som kommer fra
fremtidig trafikk langs fv . 241 og den støyen som kommer fra fremtidig E16. Dersom man alene regner på
støybildet langs f v . 241, vil støyutbredelsen være vesentlig mindre.

Det er vurdert støytiltak langs fv. 241 . Det vurderes at langsgåen de skjermingstiltak vil være lite
hensiktsmessig. Dette skyldes først og fremst at bebyggelsen som berøres ligger nokså spredt, og at det
derfor er behov for uforholdsmessig mange løpemeter støyskjerm for å redusere lydnivået for relativt få
boliger.
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Det er utarbeidet støysonekart og det er utført en opptelling av antall bygninger med støyfølsom bruk som
har lydnivå på fasade som overstiger grenseverdiene. For bygningene som ligger langs ny fv . 241 er dette
bygninger der det forventes at det i en senere p lanfase må utføres detaljerte beregninger av innendørs og
utendørs lydnivå for å få kartlagt behovet for støytiltak detaljert .

Tabellen under gir en indikasjon på hvor mange boliger som vil ha behov for tiltak på fasade for at
innendørs grenseverdi skal overholdes.

Strekning
Fremtidig situasjon

Gul sone Rød sone

55 dB Lden < 65 dB Lden 65 dB

Ny E16 23 6

Figur 11 . Tabellen viser antall boliger i gul og rød sone.

5.3 Landskapsbilde

Anleggstiltaket vil føre til veget asjonsrydding og generell opprydding langs berørte veger og eiendommer.
Arbeidene vil på samme måte som for hovedanlegget legge vekt på å etablere et estetisk pent og ryddig
anlegg. Skjæringer vil ikke framstå særlig tydelig i landskapsbildet. Omfanget og innvirkning av tiltaket
underordner seg stort sett omgivelsene. Traséen og skråningsutslag er optimalisert med tanke på best
mulig terreng - og landskapstilpasning . Tiltaket vil bidra til å bedre landskapsbildet på Kleggerud.

5.4 Nærmiljø og friluftsliv

Tiltak et forventes å gi større trygghet for beboerne i form av bedret trafikksikkerhet og redusert hastighet
langs Hadelandsveien og Gamleveien grunnet kryss med ny E16, ny vegutforming forbi nytt kryss
Hadelandsveien - Gamleveien og det nye gangfeltet . Vegetasjon srydding, beplantning og en generell
oppstramming av området langs berørte veier vil bidra til å øke kvaliteten i nærmiljøet noe.
Friluftslivet vil i liten grad berøres av tiltaket.

5.5 Naturmiljø

Det permanente tiltaket vil ikke påvirke naturmiljøet. I anle ggsfasen kan skade potensielt inntreffe. Dette er
omtalt i kapittel 5.11 .

5.6 Kulturmiljø

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

Pilegrimsleden er i dag ført gjennom planområdet via Gamleveien og videre ned til Frankrike hvor den
fortsetter på en gammel hulvei. Fremkommelighet for brukere av pilegrimsleden må sikres gjennom
anleggsgjennomføringen.
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5.7 Landbruk

Det vil måtte gjennomføres mindre beslag av landbruksarealer for å kunne gjennomføre tiltaket . Arealene
er beregne t inkl. de områder som ligger innenfor plangrensen for E16.
Alternativ A_(ref.plankart merket A ) er regnet uten arealer for GS - veg

Midlertidig dyrket mark: 1002,2 m2
Midlertidig skog: 7621,2 m2

Permanent dy rket mark: 828,5 m2
Permanent skog: 2455,6 m2

Alternativ B_(ref.plankart merket B ) er regnet med arealer for GS - veg
Midlertidig dyrket mark: 4667,6 m2
Midlertidig skog: 9350,2 m2

Permanent dyrket mark: 3031,0 m2
Permanent skog: 4405,4 m2

5.8 Naturressurser

Det er ingen påviste naturressurser innenfor planområdet.

5.9 Eiendomsforhold og grunnerverv

Det vil mått e foretas gr unnerverv for å kunne gjennomføre planen. Enkelte eiendommer vil få et redusert
areal som følge av dette , mens andre eiendommer kan få tillagt nye arealer. I tillegg til de permanente
eiendomsbeslagene vil det måtte foretas et midlertidig eiendomsbeslag fo r å gi plass for entreprenørenes
drift. Disse områdene er markert som « anlegg - og riggområde » på plankartene.

5.10 Vann og avløp

Vannforsyning i planområdet skjer fra Mosødegården vannverk, et privat vannverk med inntak utenfor
planområdet (høyere opp i terren get). Hovedledningene vil mest sannsynlig måtte legges om som følge av
tiltaket. Dette vil bli nærmere kartlagt i byggeplanarbeidet og nødvendige omlegginger vil inngå i tiltaket.

Det er ikke offentlig kloakk i planområdet. Flere grunneiere har meldt fra at deres spredegrøfter vil bli
berørt av tiltaket. Nødvendig omlegging av disse må prosjekteres i byggeplanarbeidet, og eventuelt
omsøkes slik at tiltakene er godkjent av lokal forurensningsmyndighet. Nødvendige omlegginger el.l. for å
sikre godkjent avløp vil inngå i tiltaket.

5.11 Konsekvenser i anleggsfasen

Nærområdene vil påvirkes av anleggsdriften. Alle trafikantgrupper (kjørende, gående, syklende,
kollektivtrafikk) vil i løpet av anleggsfasen kunne oppleve noe redusert fremkommelighet . Samtidig skal alle
trafikantgrupper ha tilgjengelighet til relevante arealer.

Miljøverndepartementet sine retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442 /2016 ) gir
anbefalte grenser for støy fr a bygge - og anleggs virksomhet (BA - støy). Grensene er noe lettere for kortvarig
anleggsaktivitet på dagtid, men strengere for langvarig drift. Evt. dispensasjoner gis av kommunelegen.
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Det vil kunne oppstå økte støvplager i anleggsfasen, spesielt i forbindelse med trafikkomlegginger. Disse
skal imidlertid søkes holdt på et akseptabelt nivå gjennom relevante tiltak som salting, vanning, bruk av
asfaltdekker e.l.

Et hvert anleggstiltak vil potensielt kunne skade naturmiljøet, eksempelvis ved utslipp av skadelige stoffer.
Utbygger har imidlertid stort fokus på å minimere r isiko for at slikt skjer ved å stille strenge miljøkrav til
utførende entreprenør. Ytre miljøplan (YM - plan) for reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum gjøres
gjeldene også for denne reguleringsplanen da arbeidene er av samme type og må sees i sammenheng. Det
vil bli utarbeidet en kontraktspesifikk Y M - plan i byggeplanarbeidet hvor potensielle skadelige hendelser for
dette tiltaket kartlegges. Videre vil YM - planen ha en risikoanalyse hvor man også kartlegger nødvendige
risikoreduserende tiltak. Disse tiltake ne vil måtte videreføres som krav i kontrakten med utførende
entreprenør. På denne bakgrunn forventes at de planlagt tiltakene som omfattes av denne planen har
marginale konsekvenser for naturmiljøet.

Det forventes ikke at tiltaket i anleggsfasen påvirker landbruksinteressene utover midlertidig og permanent
beslag av dyrket mark.
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8 Vedlegg

Oversendelsen inneholder følgende plando kumenter:
- Planbeskrivelse
- Plankart
- Reguleringsbestemmelser
- Tegninger/Illustrasjoner
- SOSI - filer
- Merknader med kommentarer fra planoppstart og begge høringsperiodene

Det vises til øvrige dokumenter og materiale som tidligere er oversendt til offentlig ett ersyn som blant annet:
- Teknisk detaljplan
- Støyrapport inkl. støysonekart
- Avisannonse med varsel om oppstart , 1. og 2. gangs høring
- Varslingsmateriale
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Til : Rin gerike og Jevnak er kommuner

Fr a : Statens vegv esen

Vår dato: 28.06.201 9

TRAFI KKSI KKERH ETSTI LTAK VED FV.24 1 KLEGGERU D

OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG F OR SLUTTBEH ANDLING , JUSTERT ETTER HØRI NG OG

OFFENTLIG ETTERSYN

Vedlagt oversendes plandokumenter for behandling i kommunen.

Ovennevnte planforslag lå ute til førs t e g angs høring i perioden 06.09 – 1 8.1 0 .1 8 og andre g angs

høring og offentlig ettersyn i perioden 1 1 .03 – 23. 04.1 9 .

Som en følge av de uttalelsene som forelå etter høring e ne og offentlig ettersyn er planforsla get i

mindre grad omarbeidet . Det er e tter andre gangs høring regulert inn to ulike r eguleringsplankart for

detaljregulering en , hvorav alternativ B innebe fatter en gang - /sykkel veg fra opprinn elig plangrense i

sør vest før t bort til Kistefossvege n . Bakgrunn og f orklar ing vedørende e ndringene framgår av

plandokumentene og merknadsbehandlingen med vur dering av høringsuttalelsene.

Vi mener at de justeringene som er foretatt i stor grad imøtekommer de uttalelsene som foreligger

etter høringen e , det vises til merknads skjema et for uttale lsene som kom inn og behandlingen av disse .

Planen sikrer i tillegg at det etterleves krav i reguleringsbestemmelsene for «hensynssone H41 0_2 »

( vedtatt detaljreguleringsplanen for E1 6 Eggemoen – Olum ( mars 201 5) pkt. 6.5. 1 ) , hv or det p r e s i s e r e s

at det skal gj ennomføres en egen reguleringsprosess for å avklare tr afikksikre adkomster for

tilgrensede eiendommer langs fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet Oppland/ Buskerud .

Oversendel sen inneholder følgende plandokumenter :

Planbeskrivelse

P lankart

Reguleringsbestemmelser

Tegninger/Illustrasjoner

SOSI - filer

Merknader med kommentarer fra planoppstart og begge høringsperiodene

Øvrige do kumenter er uendret og det vises til materiale som tidligere er oversendt til offentlig ettersyn.

Vi håper at revidert forslag til detaljregulering kan behandles så snart som mulig. Vennligst ta kontakt

med undertegnede dersom noe er uklart eller mangelfullt.

Med hilsen

P lanleggingsleder

Cassa ndra Mood Hummel
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-176  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 61/18 

 

Saksprotokoll - Innspill til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

1. Ringerike kommune støtter i hovedsak etatenes forslag til Reguleringsplan, og vil gi 

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

2. Planen berører et stort areal, mange interesser og mange mennesker. Derfor er det 

viktig med forutsigbar prosess og fremdrift videre.  

3. Ringerike kommune ber om at det innarbeides rekkefølgebestemmelse for gang og 

sykkelvei langs rv 35 tilsvarende Busundveien slik at disse bygges før anleggsstart 

begynner. 

4. Ringerike kommune støtter etatenes forslag med kort bru over Mælingen 

5. Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og arkeologisk utgraving i 

2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

6. Det forutsettes byggestart i 2021 og at prosessen og fremdriften bygger opp under 

dette. 

7. Stasjon på Ve bør tas ut av reguleringsplanforslaget for å redusere kostnadene, unngå 

å beslaglegge unødig landbruksjord og unngå byspredning.  

8. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 

9. Omdisponering av dyrket mark bør søkes begrenset i størst mulig grad 

 
 

Behandling i Kommunestyret 31.05.2018: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 9 og 10: 

«nytt pkt 9: 

«Omdisponering av dyrket mark bør søkes begrenset i størst mulig grad 

 

Nytt pkt 10 

«Det utredes nærmere hva det vil koste å nydyrke arealer tilsvarende de dyrkede arealer som 

faktisk omdisponeres. Fondet dimensjoneres deretter» 

 

Hilde Steinhovden, MDG fremmet følgende forslag til nytt pkt.4: 

«Kommunestyret går inn for alternativ Mælingen A med lang bru over Mælingen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag pkt 1-3 ble vedtatt mot en stemme (MDG) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Rådmannens forslag pkt 4 ble vedtatt mot en stemme (MDG). 

Rådmannens forslag pkt 5-8 ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

Anders Braatens forslag til nytt pkt 9 ble enstemmig vedtatt 

Anders Braatens forslag til nytt pkt 10 fikk 10 stemmer og falt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-173   Arkiv: Q62 &13  

 

 

Innspill til høring og offentlig ettersyn av planforslag med 

konsekvensutredning av statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 

Høgkastet-Hønefoss. 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune støtter i hovedsak etatenes forslag til Reguleringsplan, og vil gi 

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

2. Planen berører et stort areal, mange interesser og mange mennesker. Derfor er det 

viktig med forutsigbar prosess og fremdrift videre.  

3. Ringerike kommune ber om at det innarbeides rekkefølgebestemmelse for gang og 

sykkelvei langs rv 35 tilsvarende Busundveien slik at disse bygges før anleggsstart 

begynner. 

4. Ringerike kommune støtter etatenes forslag med kort bru over Mælingen 

5. Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og arkeologisk utgraving i 

2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

6. Det forutsettes byggestart i 2021 og at prosessen og fremdriften bygger opp under 

dette. 

7. Stasjon på Ve bør tas ut av reguleringsplanforslaget for å redusere kostnadene, unngå 

å beslaglegge unødig landbruksjord og unngå byspredning.  

8. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike 

kommune 

 

 

 

 

Bakgrunn 

Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet - Hønefoss skal 

planlegges som ett felles prosjekt. Planarbeidet gjennomføres som statlig 

reguleringsplan i henhold til plan - og bygningslovens § 6 – 4, noe også kommunestyret 

vedtok ønske om i 26.03.15. Dette innebærer at det er Kommunal – og 

moderniseringsdepartementet som er planmyndighet og som skal vedta 

reguleringsplanen. Deler av planområdet ligger i Marka, og fylkesmannen i Oslo og 

Akershus har gitt tillatelse etter markaloven til å sette i gang planleggingen. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har, på vegne av Bane NOR og Statens 

vegvesen, utarbeidet et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Planen 

legger til rette for utbygging av 40 km nytt dobbeltspor mellom Jong i Bærum kommune 



- 

og Hønefoss stasjon i Ringerike kommune, samt 16 km ny firefelts motorveg fra 

Høgkastet i Hole kommune til Ve i Ringerike kommune. Planforslaget omfatter i tillegg 

også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, gang - / sykkelveger, 

midlertidige anleggsområder, samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det 

planlegges også støytiltak og vilttiltak med faunapassasjer under nytt dobbeltspor og 

motorveg. 
 

Beskrivelse av saken 

 

Høring  

Det er avholdt følgende møter i forbindelse med høringen: 

Folkemøte i Ringerike kultursenter, Bysalen , Hønefoss, onsdag 2. mai kl. 18.30 

Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, torsdag 3. mai kl. 9 - 17 

Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, tirsdag 8. mai kl. 15 - 21 

I tillegg har det vært dialog med berørte og innbyggere etter behov og ønske. Dette har vært 

avholdt med FRE16 og kommunen etter behov. Kommunens representanter har vært aktivt 

tilstede. 

 

 

Fakta om prosjektet 

• 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss  

• Togene skal gå i 250 km/t  

• Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 

kilometer tunnel nordvest for Sundvollen  

• Mange store bruer, kulverter og andre konstruksjoner  

• Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen  

• Total ombygging av Hønefoss stasjon  

• 15 kilometer firefelts Europaveg mellom Høgkastet ved Sundvollen og Hønefoss. 

Vegen vil få fartsgrense 110 km/t  

• I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen 

og E16 i 2021  

• Antatt ferdig i 2028 

 

Brev fra Det Kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartementet datert 13. april 

2018 

 

Fra departementets side i forhold til Ringerike, vil det særlig være ønskelig at høringen 

benyttes til å få synspunkter på: 

• De deler av planen hvor det er utarbeidet alternative reguleringsforslag. Dette gjelder 

løsning for kryssing av det svært viktige naturområdet på Mælingen. Her forventes det 

å være ulike interesser, og det er også betydelige kostnadsforskjeller mellom 

alternativene.  

• En viktig del av Bane NORs oppdrag er at det i planarbeidet skal legges vekt på finne 

relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, 

flomsikring og jordvern/jordbruk. Høringen bør benyttes til å innhente synspunkter på 

hvordan dette er fulgt opp og ivaretatt.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at planforslaget er utarbeidet i tråd 

med forutsetninger og føringer i planprogrammet. Departementet gir derfor tilslutning til at 



- 

forslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven § 12-10 

 

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at 

den videre planleggingen av Ringeriksbanen skal videreføres med dyp sammenhengende 

tunnel mellom Jong og Sundvollen, uten dagsone ved Rustan og stasjon på Avtjerna. 

Spørsmålet om stasjon på Avtjerna vil derfor ikke være tema for høringen av planforslaget. 

 

Mælingen 

I vedtak fra kommunestyret 26.03.15 støtter Ringerike kommune etatenes forslag til trasé over 

Helgelandsmoen, fordi dette viste at det på en balansert måte kunne tas hensyn til 

landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av 

Ringeriksbanen og ny E16. Monserudlinja ville ikke ivaretatt blant annet landbruksjord på en 

så god måte. Etatene vurderte Monserudlinja i silingsrapporten (tidligere utredninger), som 

den totalt sett dårligste løsningen på denne delstrekningen, fordi dette alternativet ville gitt 

meget stort beslag av dyrka mark, forringet flere verdifulle kulturmiljøer ved nærføring, og 

gitt store negative konsekvenser for landskapsbildet. Denne løsningen hadde også mye større 

kostnader. 

 

Det ble gitt føringer for prosjektet av Samferdselsdepartementet i brev av 28.4.2016: 

• I samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det besluttet at 

alternativet Helgelandsmolinja skal legges til grunn for den videre planleggingen. 

• Det skal legges vekt på å finne relevante og avbøtende kompenserende tiltak, med 

særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. Som del av dette bør 

lang bru over Mælingen ved Helgelandsmoen utredes. 

 

Det er utarbeidet to reguleringsplanalternativer for linjeføring fra Helgelandsmoen til 

Prestemoen. Dette er enten tre parallelle ca. 1800 m sammenhengende lange bruer 

(planalternativ Mælingen A), eller to bruer mellom en ca. 600 m lang fylling på Mælingen 

(planalternativ Mælingen B).  Det er i prosessen gjort store forbedringer ved å endre 

fyllingslengden fra ca. 1100 meter i tidligere fase (silingsrapporten) til ca. 600 meter i 

planalternativet som nå foreligger. 

 

 

Alternativet med lange bruer gir en merkostnad på ca. 1300 mill. kroner i forhold til løsning 

med kortere bruer og fylling. For alternativene over Mælingen utgjør 

fundamenteringskostnadene for bruene en vesentlig del. Fellesprosjektet mener framføring av 

veg og bane over Mælingen i seg selv vil påvirke omgivelsene på en negativ måte. Alternativ 

A kommer noe bedre ut enn alternativ B, men forskjellen er liten, og kan derfor ikke veie opp 

for den store forskjellen i kostnader mellom alternativene. 

 

Forslaget til grenseendring av Synneren naturreservat er på 2,7 dekar. Arealet foreslås tatt ut 

av reservatet siden det vil bli bygget ned når Ringeriksbanen og E16 blir bygget. Arealet 

består av en liten evje med kantsone i det nordøstre hjørnet av Synneren naturreservat. 

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av 19 delområder på til sammen 1 016 dekar 

for økologisk kompensasjon av dette. Verneforslaget omfatter om lag 700 dekar større areal 

enn Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 anbefaler i sin plan for økologisk 

kompensasjon. 
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Landbruk 

Håndtering av matjord og undergrunnsjord bør utføres som beskrevet i overordnet plan for 

massehåndtering, slik at midlertidig beslaglagte arealer med fulldyrket mark kan få samme 

kvalitet og produksjonsevne etter tilbakeføring. Det er positivt at det foreslås fysisk 

kompensasjon gjennom etablering av et nydyrkingsfond som skal stimulere til oppdyrking av 

arealer som ellers ikke ville blitt dyrket opp. Det bør, der det er mulig, etableres ny dyrket 

mark på motfyllinger og permanente deponier for ytterligere å kompensere for permanent 

beslaglagt areal av fulldyrket mark. På denne måten vil man øke sjansen for å nå målet om å 

opprettholde matproduksjonen i området (jf. vedtak i kommunestyret).  

 

Randsfjordbanen og Roabanen 

Ringeriksbanens trasé er planlagt som dobbeltspor fra Styggedal, på fylling over Sørumjordet, 

gjennom Storskjæringa og inn til Hønefoss stasjon. Fylling over Sørumjordet er på et kort 

parti i sør planlagt høyere enn 15 meter. Fra Sørumjordet og inn mot stasjonen er det planlagt 

tre spor, der to av sporene er Ringeriksbanen. Det tredje sporet er et direktespor fra 

Randsfjordbanen, over Sørumsjordet inn på stasjonen, og med videre kobling mot Roa (Roa-

Hokksund). 

 

Anleggstrafikk gang / sykkelveier og myke trafikanter 

Det er positivt at det skal opparbeides gang og sykkelvei langs Busundveien og at det er  

rekkefølgebestemmelse som gjør at det sikrer myke trafikanter når anleggstrafikken starter. 

Grunneiere langs rv 35 ønsker å avgi grunn for at denne gang og sykkelveien skal komme på 

plass så snart som mulig. Kommunen mener det er nødvendig at det innarbeides 

rekkefølgebestemmelse slik at denne gang og sykkelveien er på plass før anleggsstart, slik 

som det er rekkefølgebestemmelse med gang og sykkelvei langs Busundveien. Denne 

bestemmelse lå inne i plandokumentene som ble oversendt KMD 9.02.18. Dette vil senere 

inngå som en helhetlig gang og sykkelstrekning fra Hønefoss retning Ask og 

Røssholmstranda mot Helgelandsmoen, videre mot planlagt strekning langs fv 241 mot 

Jevnaker. Det er regulert inn gang og sykkelvei fra Jevnaker og frem til Fylkesgrensa i 

Åsbygda, for tilgang til blant annet Kistefos-museet. Dette er et viktig nettverk av sykkelveier 

for å skape et helhetlig sykkelveinett i en krevende periode med mye anleggsarbeid. 

Kommunen vil benytte sine ansvarsområder til å planlegge for helhetlig løsninger, som ikke 

faller inn under planlegging av de store samferdselsprosjektene.  

 

Geologi og geoteknikk 

Grunnundersøkelsene utført av FRE16 har vært svært omfattende. Den geotekniske rapporten 

avdekker noen nye kvikkleiresoner i Hønefoss-området med lav stabiliteten. I enkelte 

områder har det også blitt gjort funn som tyder på at stabiliteten er bedre enn tidligere antatt. I 

områdene som berøres av jernbane og tilhørende infrastruktur vil FRE16 selv stå for 

nødvendige sikringstiltak. I de kartlagte områdene som ikke er planlagt brukt til 

jernbanetekniske installasjoner vil det være kommunens ansvar å følge opp og vurdere behov 

av eventuelle tiltak. Rådmannen skal i tida framover fortsette med å evaluere behovet for 

sikringstiltak i de ulike områdene med lav stabilitet, i samarbeid med blant annet NVE. 

 

Steinsfjorden og vannkvalitet 

Ved etablering av fylling i Kroksund og Sundvollen, må denne utformes på en slik måte at 

vannkvaliteten i Steinsfjorden ikke forringes ytterligere. Dette kan gjøres ved at det etableres 

kanal(er).  

Samfunnsnytten  



- 

Det er utført temautredning for prissatte konsekvenser. I utredningen pekes det på at FRE16 

vil høyst sannsynlig føre til større folketall, og flere arbeidsplasser i Ringeriksregionen enn 

hva SSBs framskrivninger tilsier. SSBs mellomalternativ er lagt til grunn i transport - og de 

samfunnsøkonomiske beregningene som er presentert i rapporten. De samfunnsøkonomiske 

konsekvensene av endret arealbruk er komplekse og kan ikke uten videre analyseres med 

transportmodellene. Det står i temautredningen at det ikke er meningsfullt å gjennomføre 

samfunnsøkonomisk analyse, der det forutsettes en befolkningsutvikling som i nullalternativet 

og en annen arealbruk i tiltaksalternativet. Modellene kan bare benyttes til å analysere 

samfunnsøkonomiske konsekvenser av endret transporttilbud dersom befolkningen antas å 

være den samme og lokalisert på de samme stedene i null- og tiltaksalternativet. På den 

bakgrunn er det gjennomført EFFEKT-beregninger basert på beregninger med 

transportmodellene, der befolkningsutviklingen både i null- og tiltaksalternativet er basert på 

forutsetningene i AltAreal. Forskjellen utgjør om lag 5 milliarder kroner i nåverdi. Det er 

presentert at det samlet sett er netto nåverdi av prissatte nytte- og kostnadseffekter av 

Ringeriksbanen og ny E16 på om lag –12 milliarder kroner. Men som da er mer sannsynlig -

6,7 milliarder.  

 

Det fremstår slik at modellene ikke er konstruert for å håndtere koblingen av Oslo og 

Ringerike med IC-tog og ny firefelts motorvei. Oslo/Akershus og Ringerike har blant annet 

forskjellig lønnsnivå, prisnivå på bolig / næring og befolkningssammensetning.  

 

For at samfunnsnytten skal fremstå riktig bør det legges vekt på andre faktorer og alternative 

metoder. Det er gjort utredninger som har et annerledes og antagelig mer riktig bilde av 

samfunnsnytten og potensiale for økt produktivitet og vekst i verdiskaping: 

 

• COWI Samfunnsøkonomi: «Mernytte av Ringeriksbanen». Mehammer 08.02.2013.  

Beregnet mernytte av Ringeriksbanen pga arbeidsmarkedsintegrasjon: 7,4 mrd.kr.  

• BI Norwegian Business School: «Ringeriksbanen». Sasson, Ramsøy, Reve 

26.05.2015. Ringeriksbanen i et verdiskapingsperspektiv: Beregnet potensiale for økt 

produktivitet og vekst i verdiskaping tilsvarende om lag 6 mrd.kr. pr år.  

 

Det er også et betydelig beløp i reduserte ulykkeskostnader på 300 millioner kroner i nåverdi.  

 

Utvikling og muligheter  

Det store samferdselsprosjektet skaper grunnlag for vekst og utvikling. Kommunen vil 

imøtekomme dette med å legge til rette for planer og infrastruktur. Et nytt kryss på 

Styggedalen vil endre trafikksituasjonen rundt Hønefoss. Buskerud fylkeskommune er i gang 

med trafikkutreding i samarbeid med kommunen. Det vil være behov for å se på den nye 

situasjonen å vurdere ulike løsninger for å imøtekomme dette. Vedtak fra kommunestyret 

1.06.17 : Ringerike kommune ønsker at det legges til rette for en veiforbindelse mellom 

tiltenkt kryss i Styggedalen og stasjonen via storskjæringa. Det jobbes med dette i 

sammenheng med utredninger som BFK gjør ifb områderegulering Hønefoss. Det reguleres til 

næring rund krysset ved Styggedalen som skal detaljeres i senere planer, det vil være i 

fremtiden være behov for å se på en videre utvikling i tilknytning til dette i fremtidige 

planprosesser. Det er initiativ fra grunneiere/tiltakshavere for utvikling av arealer på blant 

annet Sørumsjordet og Prestmoen. Løsningen som er regulert ser ikke ut til å hindre videre 

utvikling. 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Reguleringsplan med tilhørende dokumenter er et grundig gjennomført materiale, som er 

utarbeidet i en omfattende prosess hvor kommunens administrasjon har vært deltakende og 

inkludert på en god måte. FRE16 har tatt hensyn til og innarbeidet mange av løsningene som 

er spilt inn underveis i prosessen. Rådmann vil takke FRE16 for godt samarbeid og et 

gjennomarbeidet planmateriale, som vil gi store muligheter for Ringerike i tiden fremover. 

 

 

Vedlegg 

 

Brev fra KMD 13.04.18 

Innspill til handlingsprogram  

Høringsbrev 19.04.18 

Innspill planprogram 

Grunneiere ønsker å avgi grunn 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Ringeriksbanen-og-E16/   

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/reguleringsplan/  

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/innhold/2018/horing-av-

reguleringsplan-for-ringeriksbanen-og-e16-hogkastet---honefoss/  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4249-2   Arkiv: U62 &18  

 

Søknad om godkjenning av beliggenhet for AS Vinmonopolet  
 

Forslag til vedtak: 

• AS Vinmonopolet gis tillatelse å endre beliggenhet for vinmonopolets butikk til Kuben 

Senter i Kong Rings Gate 1, 3510 Hønefoss. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

AS Vinmonopolet har inngått kontrakt med Scala Kuben AS vedrørende leie av lokaler på 

Kuben Senter i Kong Rings gate, 3510 Hønefoss. Vinmonopolet skriver i søknaden at lokalet 

fremstår som godt alternativet i forhold til publikumsadkomst, parkeringsforhold og annen 

handel. I tillegg til at de tilfredsstiller deres strenge tekniske spesifikasjon, som bidrar til å gi 

optimale driftsforhold for de ansatte. Videre skriver de at vareleveringen vil bli svært god, og 

leievilkårene er tilfredsstillende. 

 

AS Vinmonopolet søker om å få godkjennelse av beliggenhet for vinmonopolets butikk på 

Kuben Senter i Hønefoss, jf. alkohollovens § 3-3 annet punkt. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Søknaden strider ikke imot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

 

Juridiske forhold  

Det følger av alkohollovens § 3-3 at kommunen skal godkjenne antall utsalgssteder AS 

Vinmonopolet kan ha i kommunen, og godkjenne deres beliggenhet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

AS vinmonopolet fikk fornyet sin salgsbevilling 10. mai 2016, med varighet frem til 30. 

september 2020. AS Vinmonopolet har i dag sin utsalgsbutikk i Sentrumskvartalet.  

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

Søknad om ny beliggenhet, mottatt 24.09.2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4421-2   Arkiv: 000 &13  

 

 

Høring - Ny forvaltningslov  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter KS i deres høringsuttalelse til ny forvaltningslov. 

 

 

  

 

Innledning  

 

Forvaltningslovutvalget ble oppnevnt 23. oktober 2015 for å foreta en samlet gjennomgang av 

gjeldende forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett. Utvalget ble bedt om å 

utarbeide en forståelig og praktikabel lov som skal ivareta rettsikkerheten og tilliten til 

forvaltningen, og samtidig legge til rette for en god og effektiv saksbehandling.  

 

Det ble i mandatet også lagt vekt på at en ny lov bør legge til rette for digitalisering av 

saksbehandlingen, og ta hensyn til at loven skal anvendes på en rekke ulike områder og 

tilpasses forskjellige former for organisering av offentlig virksomhet. Utvalgets lovutkast 

fremgår av utredningen side 17 – 46. Et sammendrag og oversikt over forslagene fremgår av 

utredningen side 46 – 54, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-5/id2632006/ 

  
Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 2. 

desember 2019. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Nedenfor er inntatt et generelt sammendrag fra NOUen om utvalgets forslag, NOUen pkt. 

2.1.2 side 46 og 47. 

 

Generelt om utvalgets forslag 

 

Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). 

Lovforslaget vil avløse den gjeldende forvaltningsloven fra 1967. Både mandatet for utvalget 



- 

og de erfaringer utvalget har innhentet, gir inntrykk av at gjeldende lov etter alminnelig 

oppfatning er velfungerende. Samtidig er det behov for endringer på flere punkter. 

 

Lovforslaget har med regler om forskrifter, inhabilitet, veiledningsplikt, taushetsplikt, 

saksforberedelse, form og begrunnelse for vedtak, klage, omgjøring uten klage og andre 

spørsmål som er regulert i den gjeldende loven. Hovedtrekkene i forvaltningsloven blir 

videreført. Det er lagt vekt på å gi bestemmelser som videreføres, en klar utforming i moderne 

språkdrakt, slik at det blir enklere å bruke dem. Det vil fortsatt være slik at lovens regler kan 

bli supplert med særregler i lovgivningen på det enkelte forvaltningsområdet. 

 

Utvalget foreslår en klarere avgrensning av lovens virkeområde. Loven skal gjelde for 

offentlig forvaltning i staten, fylkeskommunene og kommunene. Den skal gjelde for andre når 

de utøver offentlig myndighet, enten det er private eller offentlige virksomheter som er 

organisert utenfor stat og kommune. For offentlig eide selskaper (statsforetak, 

særlovselskaper, offentlig eide aksjeselskaper, interkommunale selskaper eller stiftelser med 

offentlig tilknytning) må det bestemmes i den særlov som regulerer foretakstypen, eller for det 

enkelte foretak, om forvaltningsloven skal gjelde for annen virksomhet enn offentlig 

myndighetsutøving. 

 

Det er lagt vekt på at loven skal fungere like godt i kommunene som i staten. Utvalget har 

lagt kommuneloven av 2018 til grunn i sitt arbeid. 

 

Lovforslaget har nærmere saksbehandlingsregler for enkeltvedtak, i likhet med gjeldende lov. 

Utvalget anser det ikke hensiktsmessig å innføre flere sett saksbehandlingsregler for ulike 

typer avgjørelser. De nærmere saksbehandlingsreglene skal gjelde for offentlig 

myndighetsutøving i enkelttilfeller. Utvalget foreslår å klargjøre i loven hvilke avgjørelser 

som skal regnes som enkeltvedtak. Utvalget foreslår nærmere saksbehandlingsregler for 

enkeltvedtak som er fleksible nok til å sikre en hensiktsmessig og effektiv behandling av 

forskjellige typer saker, samtidig som de gir borgerne tillit til offentlig forvaltning. 

 

Lovforslaget legger til rette for videre digitalisering av forvaltningsvirksomheten. De enkelte 

reglene er som utgangspunkt ment å fungere teknologinøytralt. Det er lagt til rette for 

helautomatisert saksbehandling etter nærmere vurdering på det aktuelle området, med krav 

om offentlig tilgjengelig dokumentasjon av systemets rettslige innhold. Utvalget har også 

utredet særlige utfordringer digitalisering og automatisering medfører for personvernet, som 

reiser vanskelige nasjonale og folkerettslige problemstillinger, jf. særlig EUs 

personvernforordning. Utvalget foreslår en utvidet adgang til å dele taushetsbelagt 

informasjon mellom forvaltningsorganer i staten, fylkeskommunene og kommunene. For 

personopplysninger foreslås dette på vilkår som oppfyller kravene i personvernforordningen. 

 

Reglene om inhabilitet er gjennomgått. Utvalget går inn for å beholde terskelen for når 

inhabilitet inntrer, men foreslår at enkelte situasjoner som i dag gjerne fører til inhabilitet 

etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, skal lede til inhabilitet uten videre. Dette gjelder 

blant annet for den som har en vesentlig økonomisk interesse i utfallet av en sak. Utvalget 

foreslår også inhabilitet for den som det siste året før saken begynte, har hatt verv eller 

ledende stilling i et selskap som er part i saken. Den som har avgjort en forvaltningssak i 

første instans, blir etter forslaget inhabil til å behandle klagesaken. Når det gjelder inhabilitet 

etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, foreslår utvalget å lovfeste flere elementer i 



- 

vurderingstemaet. Utvalget foreslår at inhabilitetsreglene skal gjelde formelt også for 

medlemmer av regjeringen, unntatt for klagesaker til Kongen. 

 

Utvalget foreslår å opprettholde gjeldende ordning om forvaltningsklage og om hvilket organ 

som er klageinstans. Samtidig understreker utvalget at det må sikres at klageinstansen har en 

organisatorisk plassering som gir den tilstrekkelig distanse til underinstansen. I 

statsforvaltningen gjelder dette både når klageinstansen er «nærmest overordnet organ», og 

når den er en særskilt klagenemnd. Det er delte meninger i utvalget om hvor langt en statlig 

klageinstans skal kunne overprøve forvaltningsskjønnet i et vedtak truffet av en kommune 

eller fylkeskommune. Et flertall i utvalget foreslår å oppheve retten til sakskostnader i 

forvaltningssaker. 

 

KS har utarbeidet et høringssvar som ble behandlet i Hovedstyrets møte den 20. september 

2019. Hovedstyret vedtok enstemmig bl.a. følgende hovedpunkter:  

 

«KS støtter i det vesentlige forslag til ny forvaltningslov som fremmet i NOU 2019:5 (Ny 

forvaltningslov).  

 

KS foreslår følgende endringer i utvalgets forslag:  

 

1) Klagebehandling  

 

•  KS ber regjeringen utrede etablering av kommunale klageordninger fremfor statlige 

klageordninger over kommunale vedtak. En kommunal klageordningen skal ivareta 

innbyggernes rettssikkerhet.  

•  KS vil uansett begrense statlig klagebehandling til å prøve lovligheten av kommunens 

vedtak.  

•  KS støtter ikke en svekkelse av gjeldende retts formulering om å legge «stor vekt» på 

det kommunale selvstyret.  

 

2) Statlige klageinstansers adgang til å oppheve kommunale vedtak  

 

•  KS støtter ikke at statlige klageinstanser på eget initiativ, uavhengig av en klage fra 

innbyggerne, skal kunne oppheve og omgjøre enkeltvedtak fra kommunen.  

 

3) Helautomatisert saksbehandling  

 

•  KS støtter mindretallets forslag til hjemmel for helautomatisert saksbehandling i 

utkastets § 11, hvor det foreslås en generell hjemmel til slik saksbehandling, men hvor 

det er stilt nærmere vilkår. 

 

4) Saksomkostningsregel  

 

•  KS støtter mindretallets forslag til en klarere avgrensning i loven av retten til dekning 

av saksomkostninger fra det offentlige, herunder at saksomkostninger dekkes etter sats 

fastsatt i medhold av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp § 3.  

 

5) Enkeltvedtak-begrepet i personalsaker m.v.  

 



- 

•  KS støtter ikke en videreføring av dagens regel om at personalsaker skal defineres som 

enkeltvedtak. KS vil at ansattes arbeidsforhold skal reguleres av arbeidsmiljøloven. 

KS mener likevel at reglene om partsinnsyn etter forvaltningsloven fortsatt skal gjelde 

ved ansettelser.  

•  KS er enig med utvalget i at avtaler knyttet til fastleger og fysioterapeuter ikke skal 

regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Nærmere rettslig regulering kan skje i 

særlov og avtaleverk.  

 

6) Adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger  

 

•  KS foreslår at det tydeliggjøres i lovteksten hvilket organ som har 

beslutningskompetanse og hvilken opplysningsplikt som følger av regelen.  

 

7) Formålsbestemmelsen  

 

•  Uttrykket «forvaltningen» bør byttes ut med formuleringen «staten, fylkeskommuner 

og kommuner». Det bør fremgå at loven skal «fremme» god, tillitsskapende og effektiv 

saksbehandling, og ikke bare «legge til rette for det». Det bør også tilføyes at et 

formål med loven er å «legge til rette for digitalisering». 

 

8) Tilpasning til kommunale virksomheter  

 

•  KS ber departementet utforme lovtekst og motiver slik at ny lov i størst mulig grad 

også blir tilpasset kommuner og fylkeskommuners virksomhet og organisering. 

 

KS sitt høringssvar, hvor de overnevnte punkter er nærmere kommentert, er vedlagt 

saksfremlegget. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen, ved kommuneadvokaten, har gjennomgått NOUen og KS sin høringsuttalelse. 

Rådmannen støtter høringsuttalelsen og anbefaler kommunestyret og slutte seg til denne. 

Utvalgets forslag om at det fortsatt skal være statlig klagebehandling er en inngripen i det 

kommunale selvstyret og det vil være fornuftig at klagebehandlingen utredes nærmere.  

 

Slik rådmannen vurderer det, kan det imidlertid være et enda større inngripen i det kommunale 

selvstyret når utvalgets flertall foreslår at man i tillegg skal gå bort fra at det ved 

klageinstansens behandling av kommunens skjønn skal legges «stor vekt» på kommunens 

vurdering. Rådmannen stiller spørsmål ved om dette i realiteten er en innskrenkning av det 

kommunale selvstyret.   

 

Rådmannen er enig med KS i forslaget om at vedtak om oppsigelse, avskjed, suspensjon og 

ordenstraff i kommunal sektor ikke skal regnes som enkeltvedtak slik det er i dagens lov. 

Rådmannen mener at saksbehandlingskravene i arbeidsmiljøloven vil ivareta hensynet til 

arbeidstakerne. Det er videre krevende i praksis å forholde seg til to sett regler som heller ikke 

er samordnet. 

 



- 

Rådmannen slutter seg videre til forslaget om at avtaler knyttet til fastleger og fysioterapeuter 

ikke skal regnes som enkeltvedtak. 

 

Når det gjelder reglene om taushetsplikt støtter rådmannen forslaget om å gjøre det enklere for 

forvaltningen å kunne dele taushetsbelagte opplysninger for å sikre nødvendig samarbeid. 

Særlig der en bruker får tjenestetilbud fra flere enheter i kommunen. 

 

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen kommunestyret om å slutte seg til KS sitt høringssvar.  

 

 

Vedlegg 

 

Høringssvar fra KS datert 30. september 2019 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Høring - Ny forvaltningslov - KS’ høringsuttalelse

Viser til brev av 3. juni 2019 der departementet ber om hørin gsinstansenes syn på forslagene til ny
forvaltningslov med høringsfrist 2. desember 2019. Med dette avgis KS’ høringsuttalelse.

Høringssaken ble behandlet i Hovedstyrets møte den 20. september. Hovedstyret vedtok enstemmig bl.a.
følgende hovedpunkter:

«KS støtter i det vesentlige forslag til ny forvaltningslov som fremmet i NOU 2019:5 (Ny forvalt ningslov).

KS foreslår følgende endringer i utvalgets forslag:

1) Klagebehandling

• KS ber regjeringen utrede etablering av kommunale klageordninger fremfor statlige
klageordninger over kommunale vedtak. En kommunal klageordningen skal ivareta
innbyggernes rettssikkerhet.

• KS vil uansett begrense statlig klagebehandling til å prøve lovligheten av kommunens
vedtak.

• KS støtter ikke en svekkelse av gjeldende retts formulering om å legge «stor vekt» på det
kommunale selvstyret.

2) Statlige klagei nstansers adgang til å oppheve kommunale vedtak

• KS støtter ikke at statlige klageinstanser på eget initiativ, uavhengig av en klage fra
innbyggerne, skal kunne oppheve og omgjøre enkeltvedtak fra kommunen.

3) Helautomatisert saksbehandling

• KS støtter m indretallets forslag til hjemmel for helautomatisert saksbehandling i utkastets
§ 11, hvor det foreslås en generell hjemmel til slik saksbehandling, men hvor det er stilt
nærmere vilkår.
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4) Saksomkostningsregel

• KS støtter mindretallets forslag til en klarere avgrensning i loven av retten til dekning av
saksomkostninger fra det offentlige, herunder at saksomkostninger dekkes etter sats
fastsatt i medhold av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp § 3.

5) Enkeltvedtak - begrepet i personalsaker m.v.

• KS støtter ikke en videreføring av dagens regel om at personalsaker skal defineres som
e nkeltvedtak. KS vil at ansattes ar b eidsforhold skal reguleres av arbeidsmiljøloven. KS
mener likevel at reglene om partsinnsyn etter forvaltningsloven fortsatt skal gjeld e ved
ansettelser.

• KS er enig med utvalget i at avtaler knyttet til fastleger og fysioterapeuter ikke skal regnes
som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Nærmere rettslig regulering kan skje i særlov og
avtaleverk.

6) A dgang til å dele taushetsbelagte opplysninger

• KS foreslår at det tydeliggjøres i lovteksten hvilket organ som har beslutningskompetanse
og hvilken opplysningsplikt som følger av regelen.

7) Formålsbestemmelsen

• Uttrykket « forvaltningen » bør byttes ut med formuleringen « staten, fylkesk ommuner og
kommuner ». Det bør fremgå at loven skal « fremme » god, tillitsskapende og effektiv
saksbehandling, og ikke bare « legge til rette for det ». Det bør også tilføyes at et formål
med loven er å « legge til rette for digitalisering ».

8) Tilpasning til kom munale virksomheter

• KS ber departementet utforme lovtekst og motiver slik at ny lov i størst mulig grad også
blir tilpasset kommuner og fylkeskommuners virksomhet og organisering.

I det følgende underbygges vårt syn på saka samt at enkelte andre spørsm ål også behandles.

1. Generelle kommentarer – forslag som KS støtter

KS støtter utvalgets forslag om at ny forvaltningslov fortsatt skal være en
« minimumslov » som fastsetter en «minstestandard» som saksbehandlingen ikke kan gå under. Vi støtter
at loven ikke regulerer vage prinsipper i forvaltningsretten utover angivelse av saklighetskravet i
formålsbestemmelsen, og at loven ikke skal regulere forvaltningsavta ler mv . Vi støtter forslaget til
foreslått virkeområdet for loven.

KS støtter utvalgets forslag om å videreføre forholdet mellom forvaltningsloven og særlover.
Forvaltningsloven skal fortsatt være den generelle loven som gjelder for all saksbehandling, me n at
avvikende regler kan fastsettes i den enkelte særlov ut fra særlige hensyn.

KS støtter at reglene om partsinnsyn plasseres i offentleglova, som gis korttittelen innsynslova.
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Vi støtter utvalgets forslag til mindre justering av inhabilitetsreglene.

Det er etter vår vurdering riktig som foreslått å videreføre det grunnleggende skille i dagens
forvaltningslov mellom enkeltvedtak, forskrift og andre avgjørelser, og at lovens struktur også avspeiler
det.

Utvalgets forslag om videreføringen av struktur o g store deler av det materielle innholdet i dagens lov,
sammen med de foreslåtte endringer, gjør at vi vurderer at utvalget i stor grad har lykkes med å lage en
oversiktlig og anvendelig lov. Forslaget er egnet til å fremme en god, tillitsskapende og effek tiv forvaltning
som ivaretar hensynet til den enkelte og samfunnet.

2. Nærmere om enkelte forslag – KS` endringsforslag

2.1 Klagebehandling av kommunale enkeltvedtak

Utredning av kommunal klagebehandling

Utvalget legger til grunn at det fortsatt skal v ære statlig klagebehandling over kommunale vedtak.
Utvalget har ikke utredet hvorvidt og hvordan det kan etableres kommunale klageordninger som
erstatning for statlig klagebehandling over kommunale vedtak.

Det bør etableres kommunale klageordninger som er statning for statlig klagebehandling over kommunale
vedtak. Den statlige klagebehandlingen av kommunale vedtak bør således opphøre. Det er naturlig at
dette utredes også ved revisjon av forvaltningsloven, selv om hjemmelen for statlig klagebehandling
norma lt er fastsatt i særlov. Utvalgets mandat åpnet for en slik utredning.
Kommunale klageordninger må samtidig innrettes på en slik måte at de ivaretar rettssikkerheten til
innbyggerne.

Det forholdet at staten er klageinstans for kommunale vedtak er en vese ntlig inngripen i det kommunale
selvstyret. Det er i mange klagesaker knyttet betydelig skjønn både til juss, faktum, og
hensiktsmessighetsvurderinger, og disse vurderingene bør ligge til det kommunale nivået. Statlige
klagevedtak kan gi store presedensvir kninger i kommunene. Det innebærer at kommunen som har det
økonomiske ansvaret ikke er den som har endelig kompetanse til å treffe vedtak, og at viktige
beslutninger for kommunene blir avgjort på saksbehandlingsnivå i statlige etater og fylkesmannsembeter.
Dette medfører at kommunene settes i dårligere stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag.

Begrensninger i adgangen til å omgjøre kommunale vedtak etter klage

Utvalget foreslår å videreføre dagens ordning med at statlige klageinstanser kan foreta en full
overprøvelse av kommunens faktumvurdering og lovanvendelse. Når det gjelder adgangen til å
tilsidesette det kommunale frie skjønn (hensiktsmessighet), så foreslår et flertall i utvalget å endre dagens
regler fastsatt av Stortinget så sent som i 2017. Det e r flere dissenser i utvalget med ulike alternative
forslag.

Stortinget vedtok i 2017 en lovendring som trådte i kraft 1.1.2018 og som fastsatte at statlige
klageorganer ved vurdering av det frie skjønn skal legge «stor vekt» på det kommunale selvstyre, og ikke
bare «vekt» som var den tidligere lovens ordning. Det er i enkelte lover fastsatt avvikende regler fra dette.
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Utvalgets flertall foreslår å gå bort fra kriteriet «stor vekt» og istedenfor lovregulere at klageinstansen kan
sette til side kommunale ve dtak hvis « nasjonale … hensyn » eller « vesentlige regionale hensyn » taler for
det, « eller hvis vedtaket er klart urimelig for en part ».
Det ble ved behandlingen av lovforslaget fra 2017 (prop. 64 L (2016 - 2017)) uttalt følgende om
lovendringen: « Det inneber at den generelle terskelen for overprøving av hensiktsmessigskjønet til
kommunane eller fylkeskommunane blir heva samanlikna med gjeldande rett ». Det er derfor
overraskende at flertallet i forvaltningslovutvalget nå foreslår å innskrenke det kommunale selvstyret ved
vurdering av det frie skjønn.

Flertallet i utvalget begrunner sitt standpunkt med at forslaget gir « en klarere avgrensning av den
myndighet en statlig klageinstans har overfor kommunale vedtak, enn en regel om å legge (stor) vekt på
det kom munale selvstyret ». Utvalgets forslag innebærer etter KS` oppfatning ikke en klarere avgrensning,
blant annet fordi uttrykket « nasjonale hensyn » ikke er entydig. I mange tilfeller kan nasjonale hensyn også
trekke i ulike retninger. Det er også uklart hva som menes med « regionale hensyn », og om det legges opp
til at staten skal vektlegge fylkeskommunens vurderinger ved prøving av kommunale vedtak. KS oppfatter
derfor at forslaget vil svekke det kommunale selvstyret i klagebehandlingen i strid med det som va r
Stortingets intensjon med vedtaket fra 2017. Flertallet drøfter imidlertid ikke om deres forslag vil svekke
eller styrke det kommunale selvstyret. Stortinget har nylig endret loven, og det er ikke noe faktisk
grunnlag eller empiri som tilsier endring av den lovbestemmelsen som nylig er vedtatt. Det kan videre
ikke legges til grunn, slik som synes å være en forutsetning for forslaget, at kommuner ikke tar nasjonale
hensyn ved sin skjønnsvurdering. Dette gjøres i stor grad.

Det å knytte prøvingsbegrensnin gen til at det skal legges «stor vekt» på det kommunale skjønn innebærer
etter vår vurdering en klarere og mer egnet type avgrensning enn å angi en «type» vurderingstema som
utvalget synes å forutsette at statsforvaltningen alene skal utøve.

Dersom staten skal være klagemyndighet, foreslår et av utvalgets mindretall å begrense statens
klageinstans til å prøve lovligheten av kommunens vedtak. Ved eventuell fortsatt statlig klagebehandling,
så støtter KS at klageinstansens kompetanse begrenses til å prøve ko mmunens rettsanvendelse. Dette
forslaget samsvarer også best med charteret for lokalt selvstyre om at statens styring av kommuner skal
skje ved lov. Det er videre best i samsvar med kommunelovens nærhetsprinsipp i kommuneloven § 2 - 2, 2.
ledd at hensiktsmes sighetsskjønnet ligger til kommunene. Det vises også til forholdsmessighetsprinsippet
i kommuneloven § 2 - 2, 1. ledd hvoretter det kommunale selvstyret ikke bør begrenses mer enn det som
er nødvendig for å ivareta nasjonale mål. De sentrale målene for state n vil gjennomgående være fastsatt i
den aktuelle lov gjennom konkrete lovbestemmelser, og forholdsmessighetsprinsippet tilsier derfor at det
resterende hensiktsmessighetsskjønnet alene bør vurderes av kommunen.

KS støtter subsidiært, dersom det likevel gi s adgang til å prøve mer enn lovlighet, det andre mindretallets
forslag om at statsforvaltningen skal legge «stor vekt» på det kommunale skjønn, og at gjeldende rett slik
videreføres.

2.2 Statlig klageinstanser adgang til omgjøring av kommunale vedtak

KS støtter ikke at statlige klageinstanser på eget initiativ, uavhengig av en klage fra innbygger, skal kunne
oppheve og omgjøre enkeltvedtak fra kommunen. Etter dagens forvaltningslov § 35, 2. og 3. ledd, som
foreslås videreført, har klageinstansen vid komp etanse til av eget tiltak å omgjøre et vedtak truffet av
underinstansen. Klageinstansen kan i tillegg til å oppheve og endre vedtak som er ugyldige, også endre
alle vedtak hvor endringene ikke er til skade for parten. Slik vid omgjøringskompetanse savner e n
begrunnelse i situasjoner hvor det er utpekt en statlig klageinstans av hensyn til rettssikkerheten i
enkeltsaker, uten at denne klageinstansen har noe generelt og overordnet ansvar for saker på
vedkommende saksområde. Denne vide omgjøringskompetansen st rider både mot nærhetsprinsipper og
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mot forholdsmessighetsprinsippet som angitt i kommuneloven. KS mener at den foreslåtte
omgjøringskompetansen, også for de tilfeller hvor vedtaket ikke er ugyldig, går svært langt, og bør
oppheves eller i alle fall begren ses.

2.3 Forvaltningsloven og digitalisering

Helautomatisert saksbehandling m.v.

Dagens og fremtidens digitalisering åpner svært mange muligheter for å forenkle og effektivisere
kommunale tjenester til samfunnets og den enkeltes beste. Brukt på riktig m åte er digitale løsninger
nødvendig for å opprettholde velferd og nå FNs bærekraftmål. Digital saksbehandling kan innebærer
risiko hva gjelder personvern og uriktige vedtak. Helautomatiserte prosesser kan også virke
fremmedgjørende for personer og grupper med svakere digital forståelse, og det vil da ofte være behovet
for direkte kontakt i saksbehandlingen..

KS støtter gjennomgående utvalgets forslag, blant annet i at forvaltningsorganet skal dokumentere det
rettslige innholdet i automatiserte saksbehandli ngssystemer og at dokumentasjonen skal offentliggjøres.
Vi er også enige i at det gis en hjemmel i lov for at Kongen kan gi forskrift om krav til systemer og om
offentliggjøring.

Forvaltningslovutvalget deler seg i et flertall og et mindretall i spørsmåle t om hjemmel i forvaltningsloven
til h elautomatisert saksbehandling. Flertallet foreslår at det skal gis en generell hjemmel i
forvaltningsloven for helautomatisert saksbehandling for de avgjørelser som er « lite inngripende overfor
den enkelte ». For andre avgjørelser så foreslår utvalget at helautomatisert saksbehandling bare er lovlig
dersom Kongen har gitt en forskrift om det. Slike forskrifter kan gis « på bestemte saksområder ». Et
mindretall foreslår en generell hjemmel for automatisert saksbehandling hv or personopplysninger inngår,
når det er « nødvendig for å utøve offentlig myndighet eller utføre lovfestede oppgaver ». Mindretallet
foreslår at behandlingen må sikre partenes krav til « forsvarlig saksbehandling » og være «forenlig med
retten til vern av per sonopplysninger».

Det er en økende grad av innføring av automatisert saksbehandling i kommunal sektor. Administrasjonen
vurderer at et krav om hjemmel i forskrift med grunnlag i kriteriet « lite inngripende » reiser en rekke
tolkningsspørsmål. Vi frykter at et krav om forskriftshjemmel vil være et fordyrende og forsinkende
element som også kan hindre utviklingen av ønskede digitale løsninger. Vi forutsetter at
saksbehandlingssystemene som tas i bruk fremover er egnet til å oppfylle formålet om en god og
tillitsskapende forvaltning. Utviklingen må ikke først og fremst drives fram av effektiviseringshensyn uten
at kvalitet og rettssikkerhet, herunder personvern for innbyggerne, ivaretas på en betryggende måte. D et
er også nødvendig å reise debatten om hvor inngripende man ønsker at slike systemer skal være,
herunder hvor langt det offentlige skal ha innsyn i og oversikt over personopplysninger. Vi mener en
rettslig regulering med krav om hjemmel i forskrift for å ta i bruk helautomatisert saksbehandling ikke er
et egnet virkemiddel for å kontrollere og styre utviklingen.

Det vil etter administrasjonens syn være mer formålstjenlig med en rettslig etterfølgende kontroll enn å
legge opp til en løsning hvor departem entet på forhånd skal gjennomføre høringsprosesser og
beslutninger dersom det reises spørsmål om tiltaket er for inngripende. Administrasjonen støtter
mindretallets forslag i utkastets § 11, hvor det gis en generell hjemmel for helautomatisert
saksbehandli ng, men hvor nærmere krav til slik saksbehandling stilles i loven, jf. ovenfor.

Vi viser til at både Datatilsynet, Arkivverket, Helsetilsynet og det planlagte Digitaliseringsdirektoratet fra
og med 1.1.2020, vil kunne følge og vurdere utviklingen. Departe mentet bør vurdere om
forvaltningsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å stanse bruk av systemer som ikke oppfyller de krav som lov
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og eventuell forskrift stiller til helautomatiserte saksbehandlingssystemer. Vi antar at det ikke er aktuelt å
kreve forskrif tshjemler for systemer som allerede er i bruk.

Det vil bli utfordringer knyttet til krav om å offentliggjøre systemdokumentasjon. Det er ingen
eksisterende standarder for hvordan regelverksanvendelsen skal dokumenteres. Dette kan potensielt
medføre store utfordringer og høye kostnader. Utvalgets forslag er positivt dersom det kun omfatter nye
løsninger, men det vil være en utfordrende å imøtekomme dette for eksisterende systemer. Det bør
derfor vurderes om kravet kun bør gjelde nye systemer/løsninger.

KS foreslår at § 13 endres i den hensikt å forenkle og få et bedre språk. Overskriften «Kontakt fra den
enkelte og digital kommunikasjon» endres til « Kommunikasjon mellom innbygger og forvaltningen».

2.4 Saksomkostningsregel – innbyggernes rett til å få dek ket sine omkostninger når vedtak
endres til gunst

Dagens forvaltningslov gir som hovedregel rett til å få dekket vesentlige kostnader som har vært
nødvendig for å få endret et vedtak til partens gunst. Det fremgår av utredningen at
saksomkostningsregelen i noen grad bygger på en erstatningstanke. Dersom forvaltningen har gjort en
feil, og det som følge av det var nødvendig å engasjere for eksempel advokat, kan kostnadene kreves
dekket. Regelen gir i enkelte tilfeller rett til dekning utover det som følger av erstatningsregler. Blant
annet kan den gi rett til dekning av nødvendige omkostninger hvor kommunen ved vedtaket ikke har gjort
en feil, men bare foretatt en ny skjønnsmessig vurdering.

Et flertall i utvalget foreslår å fjerne saksomkostningsregelen. F lertallet viser til at det må skilles mellom
«domstolsporet» og forvaltningens saksbehandling. Det er blant annet vist til at forvaltningen har en egen
plikt til å utrede saken og veilede partene og på det grunnlag vurdere endring av vedtak. Det er også vi st
til at verken dansk, svensk eller finsk rett har generelle regler om dekning av saksomkostninger. Det
foreslås at det heller vurderes i den enkelte særlov om kostnader skal dekkes, eventuelt at en styrking av
rettshjelpsordningen.

Et mindretall foreslå r å beholde dagens regel, men foreslår endringer for å begrense adgangen til
kostnadsdekning. Det foreslås at det kun gis rett til dekning hvor forvaltningen har gjort en feil, og ikke
der hvor omgjøring kun skjer etter en ny hensiktsmessighetsvurdering.

Mindretallet deler seg for øvrig i to. Et mindretall foreslår at adgangen til å kreve dekket
saksomkostninger kun gjelder i klagesaker og ikke der hvor forvaltningen av eget tiltak omgjør vedtak.
Dette fordi en underinstans da selv gis anledning til å rydd e opp i feil uten å havne i kostnadsansvar.
Endelig skal regelen bare gjelde tilfeller der hvor vedtaksendring skjer til gunst for innbygger og ikke der
hvor ny behandling ikke medfører endring til gunst. Dette mindretallet foreslår også at kostnadene skal
være nødvendige og at dekningen begrenses til å dekke advokatarbeid etter offentlige salærsatser.

Et annet mindretall ønsker at omkostningsregelen også skal gjelde hvor forvaltningen omgjør på eget
initiativ og hvor underinstansen velger å endre vedtaket etter klage. De t te mindretallet vil at regelen skal
gjelde ved alle opphevelser ved feil, selv om ny behandling ikke medfører en materiell endring til partens
gunst. Det er bare nødvendige kostnader som skal dekkes, men salær skal ikke fastsettes etter of fentlige
salærsatser.

KS er enig med flertallet når det uttaler at det offentlige har et eget ansvar for å utrede og veilede private
parter. KS støtter likevel ikke flertallets forslag. KS vektlegger at i de tilfeller hvor kommunen har gjort en
feil, og i nnbygger påføres kostnader til advokat for å rette opp i feilen, vil en rett til dekning av
nødvendige være egnet til å skape tillit til forvaltningen. Kommunen vil i mange tilfeller også bli
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erstatningsansvarlig for pådratte advokatomkostninger dersom ved taket endres som følge av feil. Private
parter og advokater vil da kunne forfølge et slikt krav via rettssystemet. KS frykter derfor at å fjerne
dagens saksomkostningsregel vil kunne være prosessdrivende.

KS mener at forvaltningen må gis anledning til å rydde opp i feil gjennom ny behandling i underinstansen.
KS mener videre at det kun er i de tilfeller hvor det treffes et nytt vedtak til gunst for innbyggerne at
omkostningene skal dekkes. Det antas også rimelig at omkostningene begrenses til offentlige s alærsatser i
samsvar med dem advokater som arbeider mot den offentlige forvaltning for øvrig mottar.

KS støtter derfor det ene mindretallets forslag. Det legges til grunn at nevnte saksomkostningsregel er
uttømmende. Departementet bør klargjøre at det er da ikke skal være rettslig grunnlag for å kreve dekket
ytterligere saksomkostninger gjennom å kreve erstatning av etter alminnelige erstatningsregler.

Til illustrasjon nevnes vår erfaring fra eiendomskattesaker. Fra 2017 kom forvaltningslovens § 36 til
anvendelse i eiendomsskattesaker som følge av tidligere gjeldende ligningsloven ble opphevet og
erstattet av skatteforvaltningsloven.

I eiendomsskattesaker skjer det masseforvaltning, ved at det fastsettes en takst på hver enkelt eiendom
(som er et enkelt vedtak) og det fattes årlig et utskrivingsvedtak som også er et enkeltvedtak.
Takstvedtakene og utskrivingsvedtakene kan påklages hvert år (så fremt det ikke er påklaget på samme
grunnlag tidligere), slik at det potensielt kan være mange klagesaker.

Mang e av klagesakene kan gjelde enkle tema, f.eks. feil i areal, eiendomstype, feil faktorbruk. o.l. Noen
feil kan eiendomskontoret oppdage selv ved kontroller, men mange saker blir man først oppmerksom på
ved klagesaker. Det er vår erfaring at mange saker kun ne enkelt vært løst ved en telefon til
eiendomsskattekontoret/enkel klage, men mange velger allerede helt fra start å engasjere advokat i
eiendomsskattesaker. Kommunene opplever å få krav om dekning av sakskostnader også i disse sakene.
Mindretallets fors lag om at det ikke gis adgang til å kreve dekket saksomkostninger hvor underinstansen
etter klage selv endrer vedtaket, vil hindre at kommunen her må dekke det som for kommuner ofte
fremstår som unødvendige omkostninger til advokat for å rette en feil.

2 .5 Enkeltvedtaksbegrepet i personalsaker

Utvalget viderefører dagens regel i forvaltningsloven om at personalsaker skal defineres som
enkeltvedtak. KS foreslår å fjerne det tosporede saksbehandlingssystem slik at personalsaker skal
behandles etter arbeids miljølovens regler, med unntak av ansettelser.

KS mener at vedtak om ansettelser, oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordenstraff i kommunal sektor
ikke skal regnes som enkeltvedtak slik som i dagens lov. Saksbehandlingskravene i arbeidsmiljøloven vil
ivar eta hensynet til arbeidstakerne. Det er videre krevende i praksis å forholde seg til to sett regler som
heller ikke er samordnet. Reglene om partsinnsyn bør imidlertid gjøres gjeldende ved ansettelse.

KS tok opp at det tosporede saksbehandlingssystem burd e opphøre i sin høringsuttalelsen til ny
arbeidsmiljølov (Ot.prp. nr. 49 (2004 - 2005) side 255). Departementet hadde den gang ikke anledning til å
foreta en nærmere vurdering av dette spørsmålet på generelt grunnlag. Forvaltningslovutvalget har i liten
grad problematisert spørsmålene og har støttet seg på forutsetninger for statsansattloven.

Statens ansatte er lite sammenlignbart med kommunalt ansatte. KS mener reglene om saksforberedelse
ved enkeltvedtak i forvaltningslovens kapittel I V i stor grad er iva retatt gjennom reglene i
arbeidsmiljøloven §§ 15 - 1, 15 - 4, 15 - 7, 15 - 13 og 15 - 14, jf. blant annet rettspraksis om saksbehandlingens
betydning for om kravet til saklig grunn er oppfylt. Det er ikke krav om samtidig begrunnelse i
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arbeidsmiljøloven, mens forval tningsloven §§ 24 og 25 stiller krav om dette. KS mener det fortsatt bør
være krav om samtidig begrunnelse. En slik regel vil kunne inntas i arbeidsmiljøloven § 15 - 4, 3. ledd for å
harmonisere stillingsvernreglene mellom privat og kommunal sektor.

Ordenst raff er et enkeltvedtak etter lovforslaget § 6 første ledd bokstav f, og det er foreslått videreført
klagerett på dette, slik som etter gjeldende lov. Etter statsansattloven § 25 er innholdet i ordenstraff
lovregulert for statsansatte, men det er ikke leng er en adgang å gi ordenstraff som alternativ til en
advarsel/tilrettevisning. Dette er ikke nærmere lovregulert i kommunal sektor og det vil således fortsatt
være adgang til å gi en slik type advarsel som enkeltvedtak. Grensedragningen mellom ordenstraff o g
tilrettevisningsadvarsel er behandlet i H R - 2003 - 441 - 1/Rt - 2003 - 480. Slike saker er etter KS` oppfatning
ikke egnet for klagebehandling i kommunens egne klageorganer der politikere er medlemmer etter at ny
kommunelov § 13 - 1 uttrykkelig fastslår at det er kommunedirektøren som alene har det løpende ansvaret
for personalsaker. Det foreslås derfor at adgangen til å gi ordenstraff ikke videreføres for kommunal
sektor.

Suspensjon er en reaksjon med klageadgang etter forslaget til ny forvaltningslov slik som et ter gjeldende
lov. Begrensningen til å påklage et vedtak gjelder fortsatt kun for ansettelse, oppsigelse og avskjed, jf.
forslagets § 7. Administrasjonen foreslår under enhver omstendighet at klageadgangen ved suspensjon
ikke videreføres i ny forvaltningsl ov fordi ny kommunelov legger ansvaret for personalet til
kommunedirektøren.

2.6 Enkeltvedtaksbegrepet knyttet til avtaler kommuner inngår med fastleger og
fysioterapeuter

KS er enig med utvalget i at avtaler knyttet til fa stleger og fysioterapeuter ikke skal regne s som
enkeltvedtak

Utvalget har i utredningen punkt 27.3.7 pekt på at forvaltningslovens regler for enkeltvedtak, både i dag
og etter utvalgets forslag, er innrettet slik at de først og fremst vil tjene til å beskytte parten i saken (i
avtaletilfellene avtalemotparten), og ikke de tredjepersonene som skal nyte godt av avtalem otpartens
oppfyllelse av avtalen gjennom de tjenester som gis til innbyggerne . U tvalget mener derfor at det som
utgangspunkt ikke er grunn til å gi reglene om enkeltvedtak anvendelse for tjenesteavtaler som ikke i seg
selv innebærer utøving av offentlig myndighet. Dermed må slike avtaler, som for eksempel driftsavtaler
etter helse - og omsorgstjenesteloven, behandles som ordinære privatrettslige avtaler i motsetning til
det som i dag er gjeldende rett, jf. f.eks. Rt . 2009 s. 1319.

Det er vår vurdering at t ildelingsprosessen av driftsavtaler til fastlege r og fysioterapeut er har
likhetstrekk med en ansettelse sprosess. Et vedtak om ansettelse regnes etter dagens forvaltningslov
som et enkeltvedtak, men er unntatt fra forvaltningslovens bestemmelser om blant annet klage og
omgjøring. Det er vanskelig å se at søkere til driftsavtaler har større behov for å være o mfattet av
forvaltningslovens bestemmelser om klage og omgjøring enn søkere til kommunale stillinger. Ut fra
tilbakemeldinger KS får fra medlemmene kan det tyde på at kommunene mottar en del klager som
åpenbart ikke kan føre frem . Dette medfører økt admini strasjon for kommunene og kan innebære at det
tar lang tid før ny lege eller fysioterapeut er på plass. Ved langdryge prosesser vil kommunen ofte måtte
skaffe vikarer for å overholde sitt lovpålagte ansvar til ny lege eller fysioterapeut kan tiltre praksis en.
Dette er heller til det gode for innbyggerne som mottar tjenestene.

Det er KS` vurdering at forvaltningslovens regler om enkeltvedtak ikke bør gjelde ved disse avtalene.
Eventuelle særskilte saksbehandlingsregler ved slike avtaler bør heller vurderes i en prosess knyttet til
særlovgivningen på området. For leger kan det være aktuelt å vurdere eventuelle særlige
saksbehandlingsregler i fastlegeforskriften og for fysioterapeutene i forskrift om funksjons - og
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kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommu nal driftsavtale. Offentleglova vil fortsatt sikr e offentlighet
for eksempel ved tildeling av hjemler.

2.7 Reglene om taushetsplikt – deling av opplysninger

KS støtter utvalgets forslag om å gjøre det enklere for forvaltningen å kunne dele taushetsbelag te
opplysninger. Hovedargumentet er at taushetsplikten kan være til hinder for nødvendig samarbeid i
enkeltsaker.

Det er i N OU’en på s. 292 gitt en fyldig redegjørelse for argumenter mot å tillate deling av taushetsbelagte
opplysninger. Disse motstridende hensynene vil gjøre det krevende å håndtere regelen i praksis. For å
gjøre forvaltningen mer trygg ved håndtering av regelen om taushetsplikt kan det i lovteksten fastsettes
hvem som beslutter deling av opplysninger (avgiverorganet eller mottakerorganet) og hvem som avgjør
ved strid. Det bør også fremgå at det foreligger opplysningsplikt dersom vilkårene for informasjonsdeling
er oppfylt slik vi forstår at motivene legger opp til.

KS foreslår at det gis en bedre pedagogisk sammenheng mellom utforming av bestemmelsen i § 31 og §
36, hvor § 36 åpner for deling av opplysninger, men hvor § 31 fremstår som absolutt i sin form og
overskrift. Det foreslås at det til § 31 legges til at taushetsbelagte opplysningene ikke skal gjøres
tilgjengelig for andre… « med mi ndre annet fremgår av lov ».

2.8 Klart språk i forvaltningen

KS er positiv til at krav om klart språk er kommet inn i forvaltningsloven: « Forvaltningsorganet skal bruke
et språk som er klart, presist og så vidt mulig tilpasset mottageren » (§ 8 annet ledd) .

Innholdet i paragrafen og kommentarene til denne fremstår som fornuftige og gjennomtenkte. Når det
gjelder ordlyden i selve paragrafen kan det være grunnlag for å vurdere justeringer. Formuleringen
«bruke et språk» kan med fordel erstattes av «kommunise re». Begrepet «språk» kan signalisere en
begrensning av «klarspråksarbeidet» til kun å omfatte ord og formuleringer på setningsnivå. Ved å bruke
«kommunisere» vil man i større grad signalisere at klart språk også omfatter tekstens innhold og struktur
og er like viktig i for eksempel selvbetjeningsløsninger som i tradisjonelle vedtak. «Kommunisere» vil også
ta høyde for at tekst som møter innbyggerne i nye flater og sammenhenger i takt med digitaliseringen,
fortsatt må oppfylle lovens selv om form og uttrykk endrer seg. Departementet bør derfor vurdere ny
formulering: « Forvaltningsorganet skal kommunisere klart, presist og så vidt mulig tilpasset mottageren».

2.9 Formålsbestemmelse

KS foreslår en justert formålsbestemmelse for å bidra til et mer direkte spr åk hvor kommuner og
fylkeskommune uttrykkelig er nevnt. Vi foreslår også at det tas inn i formålsbestemmelsen at loven skal
legge til rette for digitalisering. De generelle hensyn i loven som er knyttet til god, tillitsskapende og
effektiv saksbehandling s kal selvsagt også være styrende for digital saksbehandling. KS foreslår at det
likevel tas inn en formulering om digitalisering i formålsbestemmelsen fordi loven gir viktige føringer for
digital saksbehandling for eksempelvis automatisert saksbehandling.

Formålsbestemmelsen bør inneholde uttrykket « fremme » istedenfor å « legge til rette » for god,
tillitsskapende og effektiv saksbehandling. Det gir et mer aktivt språk og tydeliggjør lovens intensjon uten
at det er ment å endre realitetene.
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Bestemmelsen kan dermed se slik ut:

«Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde

§ 1 Lovens formål

(1) Loven skal fremme en god, tillitsskapende og effektiv saksbehandling i stat,
fylkeskommuner og kommuner, og legge til rette for digitalisering. Den skal ivareta
hensy net til den enkelte og til samfunnet.

(2) For å oppnå lovens formål skal forvaltningsorganet opptre saklig og samarbeide med
andre forvaltningsorganer».

2.10 Lov og motiver som er tilpasset kommunal sektor

Det fremgår i utvalgets mandat under punkt 2.3 at utvalget i sin utredning « særlig skal være oppmerksom
på behovet for å utforme regler som er tilpasset også kommuneforvaltningen ». Utvalget har i stor grad
har lykkes m ed dette, men det kan fortsatt gjøres forbedringer.

Det vises blant annet til lovtek stens kap. 10 som gjelder nemnder og uavhengige forvaltningsorganer. Her
bør det allerede i overskriften til lovtekstens kap. 10 fremgå at bestemmelsene bare gjelder for staten, for
eksempel slik: « Nemnder og uavhengige forvaltningsorganer i staten ».

KS f orstår det slik at forvaltningslovens regler om delegasjon først og fremst er ment å gjelde for statlige
organer, mens delegasjon i kommuner i det alt vesentlige er regulert i den nye kommuneloven. Det bør
vurderes hvordan forholdet mellom kommunelovens re gler om delegasjon og forvaltningslovens regler
om delegasjon kan reguleres bedre i lovteksten. Forslaget til regel i § 24 (4), 1. og 2. setning bør uansett
deles i to delbestemmelser da de regulerer vidt forskjellige spørsmål/tema, henholdsvis statens adg ang til
å delegere til kommunene, og kommunelovens generelle regler om delegasjon. Det vises her også til at
kommuner og fylkeskommuner formelt sett er likestilte - og ikke del av den hierarkiske oppbygde
statsforvaltningen. Bestemmelsen kan også forstås s lik at kommuneloven ikke gir andre delegasjonsregler
enn hva som er nevnt i § 24 (4). Departementet bør derfor vurdere en annen utforming av regelen.

KS vil understreke betydningen av at situasjoner som er særskilt praktiske for kommunesektoren drøftes i
forarbeidene. Et spørsmål ved kommunal klagebehandling har vært hvorvidt klageorganet kan trekke inn
personer som var involvert ved underinstansens behandling, for eksempel for å gi forklaringer m.v., eller
om habilitetsregler i kommuneloven er til hinder for det. Det er ønskelig at departementet gir en
nærmere fremstilling av dette spørsmålet.

Med hilsen

Lasse Hansen
Administrerende direktør

Tor Allstrin
Områdedirektør advokatene
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Saksprotokoll - Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet utsetter forslag til samarbeidsavtale om interkommunalt politisk råd for 

Ringeriksregionen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Formannskapet utsetter forslag til samarbeidsavtale om interkommunalt politisk råd for 

Ringeriksregionen». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Orebråtens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
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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. 

 



- 

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 
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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. 
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Salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol - 

Meny Osloveien  
 

Forslag til vedtak: 

 

 NG Meny Buskerud AS, avd. Meny Osloveien, org.nr. 982 754 623, får sin 

eksisterende bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 

alkohol utvidet til å gjelde netthandel. 

 Bevillingen gjelder netthandel av alkoholholdig drikke med utlevering til kundens 

adresse, henting i butikk og utlevering av varer på både eksternt og mobilt hentepunkt. 

 Bevillingen gis gyldighet til 30. september 2020. 

 Elisabeth Gomnæs, f. 25.10.1977, godkjennes som styrer av bevillingen og Kine 

Haukedalen Gomnæs, f. 25.03.1991 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av a salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for Ringerike 

kommune.  

 NG Meny Buskerud AS, avd. Meny Osloveien skal legge til rette for at salgskontroller 

skal kunne gjennomføres i henhold til alkoholloven. Kommunen kan utføre 

salgskontroller ved utlevering av alkoholholdige varer til kunder i Ringerike kommune, 

og kan kreve nødvendige opplysninger slik at dette er mulig å gjennomføre. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

NG Meny Buskerud AS, avd. Meny Osloveien søker om utvidelse av sin eksisterende bevilling 

for salg av alkohol i gruppe 1 (2,5-4,7 volumprosent alkohol) til å gjelde netthandel. 

Nettbutikken vil tilby både hjemlevering, klikk og hent i butikk samt utlevering av varer på 

både eksternt og mobilt hentepunkt. Vareutvalget på nett vil være det samme som i butikk. 



- 

 

Innledning / bakgrunn 

 

NG Meny Buskerud AS, avd. Osloveien har eksisterende bevilling for salg av alkohol i gruppe 

1. Bevillingshaver søker nå om utvidelse av salgsbevillingen til å gjelde netthandel.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Meny selger allerede dagligvarer på nett. Meny avd. Osloveien ønsker nå å tilby alkohol i 

gruppe 1 i nettbutikken. Løsningen innebærer full integrering mot eksisterende systemer og 

Trumf for å tilby brukerne en personalisert handleopplevelse. Ved utsjekk i nettløsningen 

analyseres innholdet i handlekurven til kunden, og dersom handlekurven inneholder 

alkoholholdig drikk blokkeres samtlige hente-/leveringsvinduer utenfor salgstidene for alkohol 

fastsatt av kommunen. På bakgrunn av bestilling gjort av kunde blir varene plukket av ansatte 

ved utsalgsstedet. Varene oppbevares på lagerplass for utlevering. Utlevering vil foregå på fire 

forskjellige måter; henting i butikk, hjemlevering, utlevering av varer på eksternt hentepunkt og 

utlevering av varer på mobilt hentepunkt. Ved utlevering vil det kreves legitimasjon for å 

kontrollere at mottakeren er den samme som bestiller og at personen er over 18 år.  

Høringsinstansene har ingen merknader til søknaden. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 krever kommunal bevilling, jf. alkohollovens § 3-1 

andre ledd. I kommentarer til alkohollovens § 3-1 punkt 3.1.3.5. nevnes nettsalg spesifikt. Det 

fremgår at alkoholloven ikke har særskilte regler for hvordan salg av alkohol bestilt på nett skal 

foregå med unntak av alkoholforskriften § 14-3 nr. 10 om alkoholreklame ved nettsalg. 

Bevilling for nettsalg må knytte seg til ett bestemt lokale og en bestemt type virksomhet, jf. 

alkoholloven § 3- andre ledd. Utlevering av alkohol bestilt på nett kan foregå ved hjemlevering, 

henting på varelager og fra særskilte utleveringspunkter.  

Iht. alkoholforskriften § 3-4 kan salgsbevilling gis til alle typer steder unntatt bensinstasjon 

eller kiosk.  

Det er juridisk sett ikke noe i veien for å gi salgsbevilling for netthandel.  

Det må allikevel nevnes at nettbaserte Kolonial.as fikk avslag på sin søknad om salgsbevilling 

for alkohol i formannskapet 23.05.2017. 

 

Vurdering av kontrollmuligheter 



- 

 

I kommentarer til alkoholloven § 3-1 punkt 3.1.3.5. vedrørende nettsalg påpekes det at 

salgsformen gir utfordringer når det gjelder kontroll med utlevering av varer. Utlevering av 

alkoholholdig drikk kjøpt via nett må skje innenfor gjeldende salgstider i kommunen, jf. 

alkoholloven § 3-7, må kun skje til personer 18 år eller eldre, jf. alkoholloven § 1-5, og skal 

ikke skje til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. alkoholforskriften § 3-1.  

For å påse at ovennevnte bestemmelser følges bør det settes et bevillingsvilkår som krever at 

salgskontroller kan gjennomføres så likt som mulig som for en alminnelig salgsbevilling, jf. 

alkoholloven § 3-2. Det må kunne dokumenteres at salgstidene for alkohol overholdes, at 

alderskontroll er gjennomført og at personen som har bestilt varene er den samme som mottar 

de. Kontrollørene må få tilgang til nettbutikkens tekniske løsninger slik at man får kontrollert at 

de er forsvarlige og funksjonelle. Videre må de ha muligheten til å overse utlevering av 

alkoholholdige varer. Dette vil bli åpne kontroller. Det vil si at kontrollene avtales med Meny 

på forhånd for i praksis å kunne gjennomføres.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Dersom særskilte kontroller for nettsalg skal gjennomføres, kan dette medføre ekstra kostnader 

for kommunen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Nettsalg av dagligvarer, inkludert alkohol, er en stadig voksende trend. Løsningen er 

tidsbesparende og den er svært nyttig for de som ikke kan komme seg til butikken på egen 

hånd. Vinmonopolet AS har en ordning for nettsalg av alkohol hvor de tilbyr både 

hjemlevering og henting i post/butikk. Meny har en eksisterende løsning for nettsalg av 

dagligvarer, og de har i flere kommuner fått bevilling for salg av alkohol på nett. NG Meny 

Buskerud AS, avd. Osloveien, ønsker å selge alkoholholdig drikk i gruppe 1 i sin nettbutikk. 

Vareutvalget på nett skal være det samme som i butikk, og de vil tilby hjemlevering samt 

utlevering i butikk og på mobilt og eksternt hentepunkt. Det er fremlagt detaljerte rutiner for 

hvordan regelverket skal overholdes i den tekniske løsningen ved bestilling og i praksis ved 

utlevering av alkoholholdige varer. Rådmannen er av den oppfatning at dersom det settes 

spesifikke bevillingsvilkår, jf. forslag til vedtak, vil netthandel av alkohol være forsvarlig også 

alkoholpolitisk.  

Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes. Firmaet samt styrer og stedfortreder for 

styrer tilfredsstiller kravene i lov og forskrift, og søker vurderes som egnet til å ivareta en 

bevilling. Med de vilkår som fremsettes i forslag til vedtak, anser rådmannen at bevillingen vil 

være i tråd med Ringerike kommunes bevillingskrav og ansvarlig alkoholpolitikk. 

 

Vedlegg 

Rutinebeskrivelse alkohol netthandel - henting i butikk, hjemkjøring og hentepunkter  

Prosedyre for levering av alkohol og tobakk i ZoppoIt Courier App 

Internkontroll etter alkoholsalg 

 



- 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkebevilling, mottatt 21.08.2019 

Brev til høringsinstanser datert 03.09.2019 

Uttalelse fra Skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 05.09.2019 

Uttalelse fra Skatteetaten, mottatt 12.09.2019 

Uttalelse fra politiet, mottatt 23.09.2019 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 25.09.2019 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utvidet salgsbevilling - netthandel 

Utsalgsstedet har i dag ordinær salgsbevilling, men ønsker å få utvidet denne til også å gjelde 

netthandel.  

I tillegg til dagens rutiner for salg av alkoholholdig drikk vil utsalgsstedet få nye rutiner som vil gjelde 

for utlevering av denne type varer kjøpt på nett. 

Nettbutikken tilbyr både «klikk og hent» i butikk, henting på eksternt hentepunkt og hjemlevering. 

Løsningen innebærer full integrering mot eksisterende systemer og Trumf for å tilby brukerne en helt 

personalisert handleopplevelse. Vareutvalget på nett er det samme som i butikk. Bestilling av varer 

kan gjøres på formiddagen og henting eller levering skjer innen noen få timer.  

Ved utsjekk i nettløsningen analyseres innholdet i handlekurven til kunden, og hvis handlekurven 

inneholder alkoholholdig drikk blokkeres samtlige hente-/leveringsvinduer utenfor salgstidene som 

er fastsatt av kommunen.  

På bakgrunn av bestilling gjort av kunde blir varene plukket av ansatte ved utsalgsstedet. Varene vil 

bli oppbevart på lagerplass for utlevering. Utlevering vil som nevnt over foregå på fire forskjellige 

måter:  

1. Henting i butikk 

Kunde kommer til utsalgsstedet for å hente varer som er blitt bestilt.  

Den ansatte som utleverer alkoholholdig drikk må være 18 år eller eldre. 

Ved utlevering må den ansatte ved utsalgsstedet godkjenne ordre for utlevering elektronisk. 

Fremkommer det her at kunden har bestilt alkoholholdig drikke må den ansatte be kunden 

om å fremvise gyldig legitimasjon på at vedkommende er over 18 år.  

Ferdigpakkede poser/kasser med alkoholholdig drikk skal være synlig merket slik at den 

ansatte vet at det må bli foretatt en alderskontroll.  

Utlevering av alkoholholdigdrikk vil kun skje innenfor retningslinjene for salgstider som 

kommunen har fastsatt.  

Utlevering av alkoholholdigdrikk skal ikke skje til åpenbart påvirkete personer.  

Dersom en kunde kommer for å hente varer etter salgstid eller at en kunde er åpenbar 

påvirket vil den ansatte ved utsalgsstedet være nødt til å fjerne de varer som inneholder 

alkohol og kunden vil få utlevert de resterende varene. Kunde vil bli informert om disse 

retningslinjene ved bestilling av alkoholholdig drikk på nett. 

 

2. Utlevering til tredje part for hjemkjøring til kunde 

NorgesGruppen samarbeider med ZoopIt, en teknologiplattform som kobler sammen 

transportører med leveringsoppdrag. Opptreden og handlingsmåte ved utleveringen styres 

av en avtalt driftsinstruks. Instruksen ved utlevering for NorgesGruppen krever at 

transportørene benytter en smartphone app ved navn [ZoopIt courier]. Ved utlevering 

skannes samtlige poser med smartphone appen, og ved utlevering av alkoholholdig drikk må 

mottaker fremlegge gyldig legitimasjon på at vedkommende er over 18 år. Transportøren må 

verifisere i smartphone appen at gyldig legitimasjon er fremvist.  

Dersom transportør er forsinket og varer vil bli levert utenfor de fastsatte salgstidene, kan 

ikke transportør utlevere varer som inneholder alkohol. Varene skal da returneres til butikk. 

Det vil heller ikke være mulig å sette i fra seg alkohol dersom kunden ikke er hjemme på 

tidspunktet hvor leveringen skjer. I dette tilfellet vil også varene bli returnert til butikk. 

Transportøren må ved levering observere om mottaker er synlig beruset, hvis så er tilfellet vil 

varer som inneholder alkohol bli returnert til butikk. 

 



 

Transportørene må signere på skjemaet som gjelder bestemmelser for salg av alkohol og 

tobakk. Dette er samme skjema som alle kassererne i butikk og de som skal utlevere varer i 

butikk må signere på. 

  

3. Utlevering av varer på hentepunkt. 

Ansatte på hentepunkt må signere på skjema som gjelder for salg av alkohol og tobakk. Dette 

er samme skjema som alle kassererne i butikk og de som skal utlevere varer i butikk må 

signere på. Ansatte på hentepunkt vil ha en applikasjon, der kunde signerer for varene. I 

denne applikasjonen vil det også komme opp informasjon om at pose inneholder 

alkoholholdig drikk og mottaker må fremlegge gyldig legitimasjon på at vedkommende er 

over 18 år. 

 

Varene som utleveres på hentepunkt blir levert av Asko. I de tilfeller der vare ikke kan leveres 

ut på grunn av kommunens fastsatte salgstider eller at gyldig legitimasjon ikke kan 

fremlegges, vil varene bli hentet av Asko og returnert til butikk. 

 

4. Utlevering av varer på mobilt hentepunkt 

Mobilt hentepunkt vil si en varebil som parkerer på bestemt plass avmerket for MENY 

Nettbutikk. Varebilen kommer fra butikk, med ordrene som skal utleveres den dagen, og 

kjører igjen ved hentevinduets slutt. Det er et betjent hentepunkt, betjenes av sjåføren av 

varebilen. Person(er) som betjener disse hentepunktene skal følge de samme rutinene og 

signere på samme skjema for utlevering av alkohol som beskrevet i punkt 3.  

 

 

Vi vil presisere at bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at salget foregår i samsvar med lov og 

forskrifter.  



Når sjåføren henter varene vil 
dette være informasjonen 
denne ser i skjermbildet. 

NB!
Hvis det er f.eks ikke er alkohol men 
bare tobakk i leveringen. Vil ikke 
tidsbegrensningen være oppført, mens 
aldersgrensen vil fortsatt være synlig 
for sjåføren.

Zoopit Courier App for sjåfører

Sjåføren vil få en tydelig beskjed 
om at det er en aldersgrense og 
en tidsfrist knyttet til leveringen. 

Alkohol og Tobakk prosedyrer

Sjåføren får signatur av 
utleveringsansvarlig når 
alle varene er skannet og 
klart til lastining.

NB! Meny kunde på første 
stop vil nå motta en SMS 
om at denne vil motta 
varene innen 30 minutter. 
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Zoopit Courier App for sjåfører

Alkohol og Tobakk prosedyrer

Når sjåføren har kommet frem til 
Meny kunden, og skal gjøre 
utleveringen, blir han igjen påminnet 
om at det er aldersgrense.

Sjåføren vil igjen se at leveringen 
har innhold med aldersgrense og 
en tidsfrist knyttet til leveringen. 

Ved en vanlig Meny levering hos 
kunden trykker sjåføren 
«Scan QR Code». Når alle posene 
er scannet vil ordren registreres 

som delivered.

- På slide nr 2 skriver du at sjåføren skal trykke på "DELIVER" knappen også starte QR
er ikke tilfelle. Sjåfør skal kun trykke på DELIVER hvis QR ikke lar seg skanne. Ved en vanlig NG levering 
skal sjåføren altså trykke på kun "Scan QR". 

NB! 
«DELIVER» trykker sjåføren 
bare når det ikke er mulig å 
skanne posene.  
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Zoopit Courier App for sjåfører

Alkohol og Tobakk prosedyrer

Når sjåføren skanner QR koden på 
posene hos kunden vil dette 
skjermbilde dukke opp på den posen 
som inneholder alkohol.

Her vil sjåføren igjen bli påminnet om 
å sjekke legitimasjon.

Sjåføren trykker «OK» når gyldig 
legitimasjon er fremvist, eller at 
det er åpenbart (eller utenfor 
enhver tvil) at mottaker som 
signerer er over 18 år. 

Sjåføren trykker  "Avbryt" hvis 
gyldig legitimasjon ikke kan 
fremvises. 
Den aktuelle posen blir ikke da 
ikke registrert som levert og skal 
returneres til utleveringssted. 
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Zoopit Courier App for sjåfører

Alkohol og Tobakk prosedyrer

NB!
Ankommer sjåføren kunden etter 
f. eks. kl. 20:00 på hverdager og 
kl 18:00 på lørdager. Vil denne 
melding komme opp på skjermen. 
Da vil det ikke være mulig å 
utlevere alkohol 
– uansett om sjåføren hentet 
varene før dette tidspunktet. 

Bestemmelser salg av Alkohol for 
hverdager og helligdager (også for 

forskjeller fra kommune til kommune)er 
lagt inn i App’en, og sjåføren vil få 
opp denne meldingen dersom det 
er alkohol med i leveransen og 
tidsrammen er overskredet. 

Varene vil ikke kunne registreres som 
utlevert og skal derfor returneres til 
utleveringssted umiddelbart etter at 
sjåføren er ferdig med ruten, 
- sammen med kasser og fryseposer. 
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Zoopit Courier App for sjåfører

Alkohol og Tobakk prosedyrer

Når varene er utlevert så får sjåfør 
signatur av kunden som vanlig.

Ved signatur
1. Sjåføren trykker først på "Take

signature".
Da kommer boksen med navnet opp.

2. Sjåføren må spørre om mottakers 
navn er riktig. 

3. Hvis mottakers navn ikke er det 
samme som fremkommer på skjermen 
må sjåføren skrive inn mottaker navn. 
• Trykk på «X» og skriv inn navn på 

mottaker og avslutt med «OK» 

4. Når sjåføren har fylt inn riktig navn 
og trykket "OK" så kommer signatur 
feltet automatisk
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Zoopit Courier App for sjåfører

Alkohol og Tobakk prosedyrer

Sjåføren trykker  «OK» når 
kunden har signert

NB! 
Når sjåføren har fått  
signatur av Kunden og 
trykket «OK» vil neste 
Meny kunde på ruten
motta en SMS om at denne 
vil motta varene innen 30 
minutter. 
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1. Hensikt og bakgrunn for dokumentet

Det følger av alkoholloven at hvert salgs - og skjenkested har et selvstendig ansvar for at utøvelsen av
bevillingen skjer i samsvar med alkohollovens formål og bestemmelser. Alkoholforskriftens kapittel 8 pålegger
virksomheten internkontroll for å sikre oppfyllelse og etterlevelse av alkoholloven - og forskriften.

Alkoholforskriften definerer begrepet internkontroll som ”systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeho ldes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen,
alkoholloven og i bestemmelser fas tsatt i medhold av alkoholloven ” .

Dette dokumentet illustrerer de kontroller og aktiviteter som er ment å imøtekomme alkoholforskriftens krav til
internkontroll for Meny.
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2. Kontroller og aktiviteter i Meny

2.1 Oversikt over gjeldende krav

Bestemmelse i alkoholforskriften:
§ 8 - 3 (2) nr. 1 : « den/de ansvarlige for virksomheten skal ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og
bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten ».

Kontroller/aktiviteter:
Enhver butikk skal ha følgende materiale tilgjengelig fo r alle ansatte som kan ha behov for det:

• Alkoholloven
• Alkoholforskriften
• Bevillingsvedtaket
• Eventuelle kommunale forskrifter/retningslinjer

Ledelsen/styrer/stedfortreder plikter å holde seg løpende oppdatert på endringer i regelverket. Profilhuset er
ansvarlig for å informere butikkene ved vesentlige endringer i lover og forskrifter.

Krav til dokumentasjon:
Beviser for bestått kunnskapsprøve for styrer/stedfortreder skal ligge i « Ølsalgs permen » . Det samme gjelder
utskrift av hele alkoho lloven, alkoholforskriften og bevillingen.

Avvikshåndtering:
Dersom avvik identifiseres skal avviksskjema fylles ut, se vedlegg 4.
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2.2 Opplæring / kunnskapsformidling

Bestemmelse i alkoholforskriften:
§ 8 - 3 (2) nr. 2; « den/de ansvarlige for virksomhete n skal sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige
kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll» .

Kunnskapsprøve, jf. alkoholforskriften kapittel 5
S tyrer/stedfortreder skal gjennomføre kunnskapsprøve i samsvar med alkoholforskriftens kapittel 5. Bevis på
kunnskapsp røven skal arkiveres i «Ølsalgs permen».

Kontroller/aktiviteter:
Ved ansettelse i butikk skal skjemaet ”Bestemmelser for salg av alkohol og tobakk” gjennomgås og signeres,
De tte gjelder også sjåfører som leverer ut alkohol og tobakk som er handlet i vår netthandel.
Se vedlegg 1, samt utdrag av kontrakt med Transportselskap.

Handelens Ølsalgsråd har laget et webbasert kurs beregnet på de som sitter i kassen og skal håndheve 18 -
års grensen (se www.olsalg.no). Det tar ca . 15 minutter å gjennomføre kurset og man trenger ingen opplæring
på forhånd. Dette kurset er ikke obligatorisk, men kan være et nyttig v erktøy for kasseoperatørene .

Internkontrollen knyttet til salg a v alkoholsvake og alkoholholdige drikker skal være et obligatorisk tema ved
butikkens personalmøter.

Krav til dokumentasjon:
Signert skjema (”Bestemmelser for salg av alkohol og tobakk”) skal oppbevares sammen med den ansattes
personalmappe. Kopi kan eventuelt arkiveres i ” ølsalgs permen”.

Eventuelle kursbevis fra webbasert kurs arkiveres sammen med den ansattes personalmappe, eventuelt i
” øls algspermen ”.

Referat fra personalmøter skal arkiveres i ” øl salgspermen ”.

Avvikshåndtering:
Dersom avvik identifiseres skal avviksskjema fylles ut, se vedlegg 4.
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2.3 Organisasjon og ansvarsfordeling

Bestemmelse i alkoholforskriften:
§ 8 - 3 (2) nr. 3: « den/de ansvarl ige for virksomheten skal ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert
og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt ».

Kontroller/aktiviteter:
Påse at skjemaet ”Viktig kontaktinformasjon” til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for de ansatte, for
eksempel ved oppslag på pauserom, se vedlegg 2.

Endringer skal informeres om i personalmøter eller ved oppslag på pauserom.

Ansatte plikter å melde fra til styrer/stedfortreder hvis det oppstår problemer i forbindelse med håndtering av
regelverket.

Krav til dokumentasjon:
Skjemaet ”Viktig kontaktinformasjon”, se vedlegg 2, skal arkiveres i ” øls algspermen ”.

Referat fra personalmøter og/eller kopi av oppslag på pauserom skal arkiveres i ” øl salgspermen ”.

Avvikshåndtering:
Dersom avvik identifiseres skal avviksskjema fylles ut, se vedlegg 4.



Internkontroll etter alkoholloven
Skrevet av: KAH 29.3.2006

Status:
Versjon:

Side 8 av 22

2.4 Rutiner for å overholde krav

Bestemmelse i alkoholforskriften:
§ 8 - 3 (2) nr. 4: « den/de ansvarlige for virksomheten skal ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen,
alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten» .

Kontroller/aktiviteter:

2.4.1 Opplæring av nyansatte:

Aktiviteter i forbindelse med opplæring av nyansatte er nærmere beskrevet i kapittel 2.2.

2.4.2 Vareplassering/merking/skilting:
S tyrer/stedfortreder har ansvaret for varebestilling, samt at de alkoholholdige varene blir plassert i henhold til
alkoholforskriftens bestemmelser (herunder kapittel 14 ).

Alkoholforskriften § 14 - 1 fastsetter at « reklame for alkoholholdig drikk er forbudt ». Les mer om dette i vedlegg

8.

I alkoholforskriftens § 3 - 3 står det « På salgsted for alkoholholdig drikk i gruppe 1 skal slik drikk plasseres på en
slik måte at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk ».

Videre har styrer/sted fortreder ansvaret for at hyllemerking er i overensstemmelse med vareplassering.

Det skal være skiltet i avdelingen og ved utgangskassene. Skiltingen skal bl.a. klart markere aldersgrensen
for salg av alkoholsvake og alkoholholdige drikker (18 år).

2.4.3 Salg t il mindreårige:

Kasseoperatøren er ansvarlig for å kontrollere at aldersgrensen på 18 år blir overholdt i forbindelse med salg
av alkoholsvake og alkoholholdige drikker.

Ved skanning av disse varene kommer det opp en dialogboks på skjermen. Kasseoperatøre n må bekrefte at
kunden er over 18 år for å komme videre. Denne påminnelsen sikrer at kasseoperatøren har et bevisst forhold
til om den aktuelle kunden er 18 år eller eldre.

• Pass
• Norsk Førerkort
• EØS/EU Førerkort
• Norsk Bankkort
• Forsvarets ID - Kort
• Postens ID - Kort
• Reisebevis for Flyktninger
• Utlendingspass (ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise)
• ID - Kort fra EU/EØS - land

All legitimasjon skal ha fødselsnummer og bilde .
Det skal ikke være tvil om at personen er den samme som på bildet.

NB! Skolebevis er IKKE godkjent legitimasjon.

Det skal alltid bes om legitimasjon når man er usikker på kunden er 18 år eller eldre. Hvis kunden i slike
tilfeller ikke kan legitimere seg kan man ikke selge alkohol til vedkommende.
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2.4.4 Salg til åpenbart påvirkede personer:

Det er ikke tillatt å selge alkohol til åpenbart påvirkede personer.

I noen tilfeller kan det oppstå problemer med å avgjøre om kunden er påvirket, eller om han/hun er svekket
p.g.a. alder, cerebral parese, problemer med tale evne, balanseevne osv. I slike tilfeller skal kasserer tilkalle
overordnet/stengeansvarlig som da tar den endelige avgjørelsen, gjerne etter en fortrolig samtale med
kunden.

2.4.5 U tlevering av alkohol kjøpt i netthandel :
Ved utlevering av alkoholholdig drikk handlet på nett skal man, uavhengig om det er ved hentepunkt i butikk,
hjemkjøring eller ved utlevering på eksternt hentepunkt, kontrollere legitimasjon. Kunden må kunne fremvise
gyldig legitimasjon på at vedkommende er over 18 år.
Det skal registreres at kontroll av legitimasjon er gjort i egen applikasjon på terminal/ mobiltelefon.

Utlevering av alkoholholdigdrikk skal ikke skje til åpenbart påvirkete personer.
Dersom en kunde kommer for å hente varer etter salgstid eller at en kund e er åpenbar påvirket vil den
ansatte/sjåføren være nødt til å fjerne de varer som inneholder alkohol, og kunden vil kun få utlevert de
resterende varene.

Personell som betjener utleveringssted/hentepunkt skal gjennomføre samme opplæring når det gjelder
håndtering av alkohol som butikkansatte. Utleveringsstedet/hentepunktet skal kunne dokumentere denne
opplæringen.

V edr salgstid gjelder pkt 2.4.6.

2.4.6 O verholdelse av salgstid:
Det skal ikke være tvil om butikkens salgstider for alkoholholdig drikk.

Av alkohollovens § 1 - 3 (1) fremgår følgende:
«I denne lov brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5
volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i § 1 - 5 også får anvendelse på drikk mellom
0,7 o g 2,5 volumprosent alkohol».

I alkohollovens § 3 - 7 heter det:
«Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe1 kan skje fra 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn - og
helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelf artsdag.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg
i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som er nevnt i første ledd er likevel forbudt
etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn - og helligdager unntatt dagen før Kristi
Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte
ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i førs te ledd skal ikke skje på søn - og helligdager, 1. og 17. ma i. .”

Vær oppmerksom på at salgstidene i din kommune kan være innskrenket . Butikksjef/overordnet har ansvar
for at salgstidene overholdes 100%.

På displayet i kassene skal det fremkomme opplysning er om når salget opphører. En innebygd automatisk
kontroll gjør at alkoholholdige drikkevarer ikke kan skannes og selges utenfor salgstidene for denne
varegruppen.

Reglene relatert til salg og utlevering av alkoholholdig drikk gjelder også overfor egne ansatte. En ansatt må
gjennom kvittering dokumentere at varen er kjøpt innenfor salgstiden for alkoholholdig drikk.

Salgstidene gjelder også for utlevering av alkohol som er handlet gjennom netthandel .
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2.4.7 Forhold rundt bevillingen:

Den enkelte butikksje f er sammen med driftsapparatet ansvarlig for å ha gyldig bevilling, samt melde inn
endringer relatert til denne.

Ved overdragelse av virksomhet må drifts sjef /butikksjef søke den aktuelle kommune om ny bevilling innenfor
de gjeldende tidsrammer (p.t. inne n 30 dager etter overdragelsen).

Ved opp start av nye butikker må driftssjef/ butikksjef søke den aktuelle kommune om bevilling i god tid før
oppstart/åpning.

2.4.8 Aldersgrense for betjening ved salg av alkohol i butikk :

Betjening som selger alkohol må være over 18 år.

2.4.9 Kommunal kontroll :
Kommunene håndhever regelverket, og det å hindre salgskontroll kan få konsekvenser for bevillingen.
Kontrollørene skal ikke nektes adgang til lokalet, selv om de kommer utenom åpningstiden. De skal ikke
nektes hjelp ved behov for informasjon eller ved legitimasjonskontroll

2.4.10 Sjekkliste:
For å sikre at rutiner fungerer som planlagt skal man hver måned gjennomgå ”Sjekkliste rutiner”, se vedlegg
3.

Krav til dokumentasjon:
Signert og datert ”Sjekkliste rutiner” arkiveres i HM S - permen under ”Alkohol”.

Avvikshåndtering:
Dersom avvik identifiseres skal avviksskjema fylles ut, se vedlegg 4.
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2.5 Rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik

Bestemmelse i alkoholforskriften:
§ 8 - 3 (2) nr. 5: «den/de ansvarlige for virksomheten skal ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik» .

Kontroller/aktiviteter:
Avvik defineres som overtredelse av gjeldene lov - og regelverk, samt brudd på Meny s ine utarbeidede rutiner.

Aktiviteter ved a vvik registrert av driftssjef /butikksjef/styrer/ansatte:
• Avviksskjema fylles ut, se vedlegg 4
• Avvik presenteres ved første anledning for den/de personer det gjelder.
• Tiltak iverksettes umiddelbart
• Oppfølging av saken tidfestes og dokumenteres i avviksskjema

Tilleggsaktiviteter ved av vik registrert av offentlig tilsynsperson:

Dette er avvik som i ytterste konsekvens kan føre til straffereaksjoner overfor butikken (inndrag n ing av
bevilling for kortere eller lengre tidsrom, samt bøter).

• Bevillingshaver som mottar meldingen fra kommunal myndighet må umiddelbart kontakte drifts sjef og
butikksjef/styrer i gjeldende butikk

• Bevillingshaver gir selv, eller delegere myndighet, for tilbakemelding til offentlig etat
• Tilbakemelding skje så snart so m mulig etter at avvik er internt behandlet, se punktliste over.
• Bevillingshaver, eller den det delegeres myndighet til, følger opp saken videre

Gjennomføring av kontroller og aktiviteter definert i kapittel 2.4 er med på å forebygge avvik.

Krav til doku mentasjon:
Ferdig utfylte avviksskjema arkiveres i ” øl salgs permen”.

Avvikshåndtering:
Dersom avvik identifiseres skal avviksskjema fylles ut, se vedlegg 4.
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2.6 Systematisk gjennomgang av internkontrollen

Bestemmelse i alkoholforskriften:
§ 8 - 3 (2) nr. 6: «den/de ansvarlige for virksomheten skal foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av
internkontrollen» .

Kontroller/aktiviteter i butikk:
Gjennomgå sjekklisten ”Systematisk gjennomgang av internkontroll”, se vedleg g 5. Denne sjekklisten skal
g jennomgås minimum en gang årlig av styrer/stedfortreder og distriktssjef .

Krav til dokumentasjon:
Signert sjekkliste arkiveres i ” øl salgs permen”.

Avvikshåndtering:
Dersom avvik identifiseres skal avviksskjema fylles ut, se ve dlegg 4.
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Vedlegg 1

BESTEMMELSER FOR SALG AV ALKOHOL OG TOBAKK

ALKOHOL
Salg av øl, lettøl, lettvin og rusbrus (heretter kalt varer inneholdende alkohol) er underlagt strenge
bestemmelser. Brudd på bestemmelsene kan føre til at forretningen mister sin salgsrett og / eller til
straffeansvar både for bevilgningshaver og kassemedarbeider. Kassemedarbeider og andre ledere må derfor
sette seg godt inn i følgende re gler og underskrive på at dette er forstått:

Varer inneholdende alkohol må ikke selges til personer under 18 år.

Personer under 2 5 år skal vise godkjent legitimasjon.

Følgende legitimasjon er gyldig: Bankkort, førerkort, postens ID - kort og pass.

Person er som på forlangende ikke kan fremvise godkjent legitimasjon, skal det ikke selges
varer inneholdende alkohol til.

Bestilling av varer inneholdende alkohol må ikke ekspederes med mindre den inneholder fullstendige
opplysninger om kjøperens navn , alder og adresse. Ved skriftlig bestilling, må varer inneholdende alkohol kun
utleveres personer over 18 år. Samme legitimasjonsplikt gjelder.

Mistanke om kjøp av varer inneholdende alkohol på vegne av mindreårige (personer under 18 år) skal straks
rapp orteres ansvarlig leder.

Vær på vakt når ungdom vil kjøpe varer inneholdende alkohol i større kvantum – hele kasser
o.l. Er du i tvil om riktigheten, tilkall ansvarlig leder.

Det er ikke tillatt å selge varer inneholdende alkohol til synlig berusede per soner.

Det er ikke tillatt å drikke varer inneholdende alkohol i butikken. Påse at det heller ikke skjer rett utenfor
butikken.

Det er ikke tillatt å selge varer inneholdende alkohol >2,5 volumprosent utenom de tider som er fastsatt av
kommunen der hvor butikken ligger.

TOBAKK:
Kassemedarbeider skal påse at kjøperen er fylt 18 år.

Godkjent legitimasjon skal forevises på forlangende.

Ved mistanke om kjøp til mindreårige skal dette øyeblikkelig rapporteres til ansvarlig leder.

Brudd på foranståen de kan medføre skriftlig advarsel, oppsigelse eller avskjed.

Undertegnede: ……………………………….…………………. Butikk:..…….……………………………

Har gjort seg kjent med foranstående bestemmelser og forplikter seg til å følge dette.

Sted: ……………………… Dato:………………. …………… …………..…………………………………..
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Vedlegg 2

Viktig kontaktinformasjon

For forhold knyttet til omsetning av alkoholsvake og alkoholholdige drikker gjelder følgende
kontaktinformasjon for butikken:

Butikkens navn:……………………………………………………………………………………………………………..

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..

Telefonnr.:…………………………………………………………………………………………………………………...

Bevillingshaver (juridisk firmanavn):………………………………………………………………………………………

Bevillingshavers adresse:… ……………………………………………………………………………………………….

Styrer:……………………………………………………….. Tlf………………………………………………………….

Stedfortreder:………………………………………………. Tlf………………………………………………………….

Ansvarlig når styrer/stedfortreder ikke er tilstede:………………………………………………………………………

……………………………… ………………………………………………………………………………………………..

Øvrig antall ansatte:………………………………………………………………………………………………………...

Ansatte plikter å melde fra til styrer/stedfortreder hvis det oppstår problemer i forbindelse med håndtering av
regelverket.

Hvis styrer/stedfortreder ikke er tilgjengelig vil avgjørelsen bli tatt av stengeansvarlig.
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Vedlegg 3

Sjekkliste rutiner

Følgende skal kontrolleres/testes månedlig :

Spørsmål Kommentar Dato
Har alle nyansatte signert skjemaet
”Bestemmelser for salg av alkoh ol og
tobakk”?
Er alkoholholdig drikk i gruppe 1
plassert på en slik måte at den ikke
kan forveksles med alkoholfri og
alkoholsvak drikk?
Er hyllemerking i overensstemmelse
med vareplassering?
Er det tilstrekkelig skiltet i avdelingen
og ved utgangskassene?
Får man ved skanning av
alkoholholdig drikkevare en
påminnelse om at kundens alder skal
kontrolleres? Utfør testen for minimum
5 øl - typer for å sikre at alle
alkoholholdige drikkevarer har denne
påminnelsen aktivert.
Fungerer den auto matiske kontrollen
som skal forhindre skanning av
alkoholholdige drikkevarer utenfor de
tillatte salgstidene for denne
varegruppen? Utfør testen for
minimum 5 øl - typer for å sikre at alle
alkoholholdige drikkevarer har denne
sperren aktivert.

Sjekkliste er gjennomgått og alle avvik fulgt opp.

Dato:………………….. Signatur:………………………………………………………………………………………...
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Vedlegg 4

Avviksskjema – Internkontroll ved salg av alkoholholdige drikkevarer

Avvik registrert den(dato): ………………………

Av (navn): …………… ……………………………………………….

Avviket gjelder (sak):

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Navn på person(er)/ansatt(e) som er ansvarlig for avviket:

…………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………

Hvilke tiltak gjøres:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oppfølging/kontroll med at tiltak er gjennomført:

Dato :……………………

Ansvar for iverksetting av tiltak og oppfølging (signatur):

……………………………………………………
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Vedle gg 5

Systematisk gjennomgang av internkontroll

Følgende skal vurderes årlig:

Påstand OK Må forbedres
Vi har oversikt over - og tilgjengelig - de lover
og forskrifter som gjelder for skjenking av
alkohol, samt skjenkebevillingen.
Styrer, stedfortreder og øvrige ansatte har
tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å
overholde kravene i alkohollovgivningen og
bevillingen.
Vi har oversikt over hvordan virksomheten er
organisert og hvordan oppgaver og ansvar er
fordelt.
Vi har rutiner som sikrer overholdelse av krav i
bevillingen og alkohollovgivningen
Vi har rutiner for å forebygge, avdekke og rette
opp avvik.
Er all dokumentasjon oppdatert og tilgjengelig?
Vi foretar systematisk og regelmessig
gjennomgang av internkontrollen.

SYSTEMATISK GJENNOMGANG ER UTFØRT:

Dato:…………………………

Driftssjef :………………………………………

Butikksjef/styrer:…………………………………………

Konklusjon:… ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vedlegg 6

Fra 01.01.2016 ble det innført nye, nasjonale regler for tildeling av prikker og inndragning a v bevillinger ved
overtredelse av alkoholloven.

Ved brudd på alkoholloven tildeles prikker
Hvis det etter en kontroll konkludere s med brudd på alkoholloven, er man forpliktet til å tildele prikker. Hvis du
i løpet av to år får tolv prikker, er kommunen forpliktet til å inndra salgs - eller skjenkebevillingen din i en uke.
Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol

Her kan du se hvor mange p rikker som tildeles ved hvert regelbrudd:

8 prikker
• Salg og skjenking til mindreårige
• Brudd på bistandsplikten
• Brudd på kravet om forsvarlig drift
• Hindring av kontroll

4 prikker
• Salg og skjenking til åpenbart beruset person
• Brudd på tidsbestemmelsene
• Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
• Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol

2 prikker
• Åpenbart påvirket person i lokalet
• Mangler ved internkontrollsystemet
• Manglende levering av omsetningsoppgave
• Mangle nde betaling av gebyr
• Brudd på regler om styrer og stedfortreder
• Gjentatt diskriminering
• Gjentatt narkotik aomsetning

1 prikk
• Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
• Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
• Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
• Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
• Konsum av medbrakt alkohol
• Gjester tar med alkohol ut
• Brudd på reklameforbudet
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Vedlegg 7

Sjekk liste internkontroll
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VEDLEGG 8

R eklame for alkoholholdig drikk er forbudt

Med «reklame» menes « enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, herunder reklame i

trykt skrift, film, radio, fjernsyn, telefonnett, datanettverk, lysreklame, plakater, skilt og li gnende innretninger,

avbildninger, utstillinger og liknende, distribusjon av trykksaker, vareprøver mv. Det foreligger

markedsføringsøyemed dersom et siktemål med kommunikasjonen er å fremme salg », jf. forskriftens § 14 - 2.

Forskriftens § 14 - 3 innehar noen snevre unntak fra reklameforbudet. Unntatt er blant annet:

• Nøkterne ikke - produktspesifikke faktaopplysninger om alkoholholdig drikk, bl.a. om råvarer,

tilvirkning, oppbevaring, bruksområder og serveringsmåte, herunder ikk e - produktspesifikke

bilder og andre illustrasjoner som framstiller alkoholholdig drikk, i

massekommunikasjonskanaler som mottaker selv aktivt må oppsøke for å få denne

informasjonen fra avsender, jf. § 14 - 3 nr. 8;

• Ved nettsalg: Nøkterne produkt - og priso pplysninger, herunder bilder av produktene på nøytral

bakgrunn, i nettbutikk når opplysningene gis av AS Vinmonopolet som grunnlag for bestilling

over nettet (nettsalg) eller innehaver av kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe

1 når bevil lingen omfatter nettsalg. Opplysningene om den alkoholholdige drikken må ikke

framheve drikken i forhold til andre produkter som omsettes i nettbutikken, jf. § 14 - 3 nr. 10;

• På salgs - og skjenkesteder: Nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger om de

al koholholdige drikkene som omsettes på stedet. Det kan gis opplysninger om pris, råvarer,

tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring og bruksområder samt vises bilder

av produktene på nøytral bakgrunn. Produktspesifikt informasjonsmateriell i form av

produktkataloger, - brosjyrer eller lignende, er ikke tillatt. Opplysningene om den alkoholholdige

drikken må ikke framheve drikken i forhold til andre produkter som omsettes på stedet. På

salgssteder må opplysningene plasseres i nær fysisk tilkn ytning til produktene. Skjenkesteder

kan i menyen informere om hvilke alkoholholdige drikker som passer til de matrettene som

serveres på stedet, dersom det også oppgis alkoholfrie alternativer, jf. § 14 - 3 nr. 12;

• På hjemmesidene til salgs - og skjenkeste der: Nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger

om de alkoholholdige drikkene som omsettes på stedet, dersom det er en del av en fullstendig

oversikt over produktene som omsettes på stedet. Det kan gis opplysninger om pris, råvarer,

tilvirkning, duft, sm ak, farge, serveringsmåte, oppbevaring og bruksområder samt vises bilder

av produktene på nøytral bakgrunn. Opplysningene om den alkoholholdige drikken må ikke

framheve drikken i forhold til andre produkter som omsettes på stedet. Skjenkesteder kan i

menye n informere om hvilke alkoholholdige drikker som passer til de matrettene som serveres

på stedet, dersom det også oppgis alkoholfrie alternativer, jf. § 14 - 3 nr. 13.
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Som vist ovenfor, favner reklamebegrepet vidt, og alkoholpositive budskap, bruk av salgs fremmende ord og

uttrykk eller oppfordring til konsum av alkoholholdig drikk vil fort medføre at grensen er overskredet . Det samme

gjelde r ved bruk av alkoholpositive bilder, for eksempel bilder av mennesker i ulike drikkesituasjoner, bilder av

mennesker s om holder frem eller skåler med fylte glass og bilder av kalde drikker med «duggfriske» dråper.

Når det gjelder opplysninger, må ikke disse være utformet på en måte som tiltrekker seg særlig oppmerksomhet,

for eksempel i form av størrelse og fargevalg på informasjonen. Nyhetstagger, s tore etiketter, «vippetasser» på

hyllekanten eller sterke farger på skrift eller bakgrunn som er ment for eller egnet til å tiltrekke seg særlig

oppmerksomhet, er for eksempel ikke tillatt. Det samme gjelder hyller for enkelte alkoholprodukter som skiller

seg fra de vanlige hyllene, egne kjøleskap med spesiell merking for enkelte alkoholdrikker og trekasser etc som

fremhever enkelte alkoholprodukter foran andre eller som er egnet til å tiltr ekke seg særskilt oppmerksomhet.

Det er også slik at s ærlig salgsfremmende plassering av alkoholholdig drikk, for eksempel plassering som

fremstår som en utstilling, salgstårn og egne kjølebokser ved kassene vil kunne være i strid med

reklameforbudet. Der som alkohol er plassert på en slik måte at den fremheves fremfor andre produkter, kan det

anses som markedsføringsøyemed. Sameksponering av alkoholholdig drikke med mat eller andre varer,

eksempelvis øl i salgstårn/ - pyramide sammen med potetgull, er ikke t illatt. Dette vil også gjelde for andre

iøynefallende utstillingsvarianter og konstruksjoner bestående av alkoholholdige produkter.

Jevnt over gjelder at alkoholholdige drikker ikke må fremheve s i forhold til andre produkter som omsettes på

stedet. Det er heller ikke tillatt å fremheve enkelte alkoholholdige produkter fremfor andre.

Det er ikke tillatt for produsenter/leverandører å kjøpe seg gunstig plassering av sine produkter.

Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for overholdelse av reklameforbudet:
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/forbud - mot - alkoholreklame .

Derso m styrer/stedfortreder er i tvil om plassering/merking etc er i strid med reklameforbudet, skal
vedkommende kontakte kjeden sentralt.
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