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Arkivsaksnr.: 20/674-1   Arkiv: 151  

 

Årsregnskap 2019 for Ringerike kommune - muntlig presentasjon  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar presentasjonen til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Rådmannen presenterer regnskap 2019 som ble overlevert revisjonen 14. februar 2020. 

 

Vedlegg 

 

Legges ved protokollen. 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Arkivsaksnr.: 20/26-1   Arkiv: 256  

 

Retningslinjer for kommunal garanti for Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

  

Saksprotokollen fra kommunestyresak 80/19 - Søknad om økonomisk garanti - Haugsbygd 

Arena – har følgende vedtak: 
Saken utsettes. 
Ringerike kommune har mottatt flere prosjekter fra organisasjoner med anmodning om 
lånegaranti fra kommunen. Dette utløser behov for nærmere prinsipiell avklaring om 
anvendelse av lånegarantier og om kommunens handlingsrom til å påta seg slik forpliktelse/ 
risiko. 
 
Prosjektene har blitt avslått med henvisning til kommunens samlede økonomiske/finansielle 
stilling, som er utfordrende, preget av omfattende låneopptak og driftsmessige utfordringer. 
Konkret omfatter dette kommunens handlingsrom til å ta på seg økonomiske forpliktelser ut 
over det som ligger i kommunens egne planer og egne prosjekter. 
 
Ringerike arbeiderparti ber ut fra det nevnte Rådmannen å utrede relevante forhold som 
knytter seg til praktisering av lånegarantier samt fremkomme med konkret forslag til regler 
som ivaretar likebehandlingsprinsippet. 
 
Videre anmodes rådmannen om å gå gjennom alle mottatte prosjekter med sikte på konkret 

helhetlig vurdering. Herunder å fremkomme med en prioritert oversikt over hva gjelder 

prosjekter i forhold til garantiordning med utgangspunkt i helhetlige betraktninger og 

kommunens handlingsrom. 

 

I denne saken legges det fram retningslinjer som skal ivareta likebehandlingsprinsippet, samt 

beskrive hva som skal legges til grunn for vurdering av kommunens økonomiske forpliktelser i 

forbindelse med behandling av garantisøknader. 
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Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyret har vedtatt to garantier til lag og foreninger til kultur og idrett, Hønefoss 

Arena AS som er ett interkommunalt anlegg, og til Tyristubben. Totalt er diss to garantiene på 

31,45 millioner kroner per 31.12.2019, og begge er selvskyldnergarantier. 

Øvrige garantier er gitt til borettslag og private barnehager, samt til interkommunalt arkiv på 

Kongsberg – totalbeløpet for innvilgede garantier er på 70 354 583 kroner. 

 

Garanti gitt til: Garantibeløp Garantien utløper 

IKA Kongsberg - interkommunalt arkiv 5 850 411   

Elvegata Borettslag 6 000 040 03.01.2028 

Hov Gård Borettslag 12 377 400 01.07.2030 

Småbarnsforeldrenes BH Hønefoss (Dalsbråten bh) 700 050 01.02.2022 

Småbarnsforeldrenes BH Ringerike BA (Smeden bh) 1 296 000 01.04.2024 

Hønefoss Foreldrelagsbarnehage BA (Blåbærskogen bh) 4 558 645 01.02.2034 

Tolpinrud barnehage BA 8 122 037 01.03.2038 

Hønefoss Arena AS (spillemidler) 25 350 000 01.01.2035 

Idrettsforeningen Tyristubben 6 100 000 05.01.2037 

Sum 70 354 583   

 

I de vedlagte forslag til retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet bygger på kommunelovens 14-19 med tilhørende forskrift om garantier og finans- og 

gjeldsforvaltning. 

 

Rådmannen foreslår at retningslinjene trer i kraft fra kommunestyret vedtar dem, og at 

retningslinjene også skal gjelde for allerede mottatte, ikke behandlede søknader om garanti.  

 

Ved behandling av allerede motatte søknader, kan det være at alle punkter om dokumentasjon 

er oppfylt, men søknadene behandles likevel ut fra helheten i søknaden. 

 

Garantiene gis som selvskyldnergarantier.  

 
Garantisten under en selvskyldnergaranti er forpliktet til å betale straks debitor misligholder 

sin betalingsforpliktelse og uavhengig av om misligholdet skyldes manglende betalingsevne 

eller manglende betalingsvilje.  

 

Det betyr at kommunen trer inn i låneavtalen, og med det også eierskapet til anlegget. 

 

Garantiens lengde er satt til 20 år. Dette for å unngå for lang tilbakebetalingstid på garanti på 

lån. 

 

I punkt 6 av de generelle forutsetningene beskrives hvilke vurderinger som skal gjøres ved 

saksbehandling av garanti-søknadene. 
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Rådmannens vurdering 

Ved å utforme retningslinjer for kommunale garantier, sikrer kommunen at søknadene har god 

dokumentasjon, og ut fra kriteriene vil de kunne behandles likeverdig. 

 

Det framkommer tydelig av retningslinjene hva som skal vurderes for å fastslå hvilken risiko 

kommunen tar ved å gi garantien, og garantisummene sees i sammenheng med kommunens 

økonomi som helhet. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Arkivsaksnr.: 19/2386-6   Arkiv: 243 D10  

 

Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,05 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 12,05 millioner kroner med tillegg av 

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

 

  

 

Sammendrag 

Hønefoss Tennisklubb bygger en ny og større tennishall til erstatning for den som raste 

sammen sist vinter. Klubben søker Ringerike kommune om en selvskyldnergaranti for lån på 

inn til 12,05 millioner kroner pluss 10 prosent, for å sikre en god finansiering av prosjektet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hønefoss tennishall raste sammen 8. mars 2019. Tennisklubben bygger nå opp igjen hallen i 

samarbeid med forsikringsselskapet. Hallen er eid av Hønefoss Tennisklubb og er oppført på en 

tomt som er bygslet fra Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

I samarbeid med forsikringsselskapet bygger klubben nå et vesentlig oppgradert og utvidet 

anlegg. 

 

Det nye anlegget består av  

- et service-bygg i 3 etasjer 

- en tennishall med 3 baner (2 baner i den tidligere hallen) 

- 3 utebaner på taket 

- utebod til redskap og et oppgradert uteområde 
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Ringerike idrettsråd støtter både prosjektet og søknaden om garanti. Det er og gitt 

idrettsfunksjonell godkjenning av den nye hallen og byggesaksavdelingen i Ringerike kommune 

ga rammetillatelse til oppføring. 

 

Prosjektet har en kalkyle på 36,05 millioner kroner (oppdaterte tall fra tennisklubben). 

 

Kostnadsestimatene er laget av Norges Tennisforbund og rådgivende ingeniører. 

Driftsbudsjettet er lagt opp med et årlig netto driftsresultat fra 2020 på 325 000 kroner. 

Budsjettet baserer deg på en moderat vekst i medlemsmassen. Grunnlaget for dette er at 

kapasiteten i den gamle hallen var sprengt, og at en ny ekstra bane vil gi muligheter for vekst 

og økt inntjening på kurs og utleie av baner. 

 

Når det gjelder økonomi, så viser klubben til erfaringene med driften av den gamle hallen fra 

1991. Den hadde, ifølge klubben, i alle år en sunn økonomi.  Regnskap for de siste årene og 

budsjett for de kommende inngår i søknaden. 

Med søknaden følger fastsatt mulig tilskuddsbeløp av spillemidler. Ringerike kommune har gitt 

byggetillatelse, og hallen er under oppføring. Søker opplyser at den ferdigstilles i løpet av 1. 

halvår i 2020 innenfor budsjett. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Tennishallen er et anlegg som har bestått siden 1991, og gjenoppbygging påvirker ikke den 

pågående revisjon av kommunedelplan for idretts- og friluftsliv.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret utsatte saken i juni 2019: «Saken utsettes og ses i sammenheng med 

Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19.» (K-86/19) 

I  sak K-80/19  ba kommunestyret om en prinsipiell avklaring om anvendelse av lånegarantier. 

Saken fremmes derfor på nytt og kan behandles dersom kommunestyret vedtar retningslinjer 

for lånegarantier og finner søknaden i tråd med disse. 

 

Økonomiske forhold 

Hønefoss Tennisklubb har denne finansieringsplanen for ny hall (oppdaterte tall fra 

tennisklubben per 6.2.2020): 

 

Forsikringsoppgjør             24,00 millioner kroner 

Spillemidler    4,55 millioner kroner 

Momsrefusjon    3,50 millioner kroner  

Lån     4,00 millioner kroner 

SUM              36,05 millioner kroner 

 

 

Garantien gjelder for et kortsiktig lån fram til spillemidlene kommer og moms blir refundert. 

I tillegg til gjelder garantien et langsiktig lån på 4 millioner kroner. 

Ved å stille selvskyldnergaranti for lån som Hønefoss Tennisklubb tar opp, sikres det at 

klubben får lavest mulig rente.  Dersom lånet likevel skulle misligholdes, betyr en 

selvskyldnergaranti at kommunen trer inn som låntager, og da også som eier eller deleier av 

hallen. Kommunale garantier må godkjennes av Fylkesmannen. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på gjenoppbygging av tennishallen i Hovsmarka og på klubbens vilje 

og evne til å gjennomføre prosjektet. 

Tennishallen ligger svært nær kommunens egen virksomhet med den midlertidige Ullerål skole 

og Ringerikshallen på samme området. Det har vært en forutsetning at bygging av ny hall skjer 

i forståelse og i samarbeid med disse, og det har vært fokus på sikkerheten til elever og andre 

som har sin daglige skolegang blir ivaretatt.   

Tennisklubben har lang erfaring med drift av tennishall. Det er ikke søkt om kommunalt 

tilskudd til investeringene eller til drift av hallen videre. 

Søknaden er i vurdert og ut fra de foreslåtte kriterier for kommunale garantier, selv om den er 

utarbeidet før disse forelå. Søknaden oppfyller de fleste av momentene, slik saksframlegget 

viser.  

Det er rådmannens vurdering at kommunen ikke påtar seg noen vesentlig finansiell risiko ved 

prosjektet.  Ut fra en helhetsvurdering, der garantiansvaret ut over spillemidler og 

momsrefusjon er relativt liten, finner rådmannen å kunne tilrå garantisøknaden. 

 

Vedlegg 

Søknad om kommunal garanti, Hønefoss Tennisklubb (10.5.2019) 

Vedr. søknad om kommunal garanti (15.01.2020) 

Kopmmunestyrevedtak (K-86/19) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 17/3542-11   Arkiv: 243 C20  

 

Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 8,8 millioner 

kroner som Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 8,8 millioner kroner med tillegg av 10 

% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (8,8 millioner 

kroner + 10%). 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

 

  

 

Sammendrag 

Heradsbygda idrettslag ønsker lånegaranti for å bygge en fotballhall i Heradsbygda. Prosjektet 

har en ramme på 14,3 millioner kroner. Klubben har søkt tilskudd fra Ringerike kommune på 

3,5 millioner kroner og en garanti for lån på inn til 8,8 millioner kroner. Tilskudd er innvilget 

som en del av kommunens budsjett for 2020.  Klubben er avhengig av en garanti for å få lån og 

realisere prosjektet. 

 

Beskrivelse av saken 

Det planlegges en «isolert thermohall» med garantert levetid på 30 år. Ballflaten er på 60 x 40 

meter. Dette tilsvarer en god 7-erbane tilstrekkelig for trening og innendørskamper om 

vinteren.  Hallen er plassert på kommunal grunn på eksisterende grusbane sørøst for dagens 

kunstgressbane. Garderobeanlegget i klubbhuset vil benyttes. 

 

Det er gitt nødvendige godkjenninger. Avtale med kommunen som grunneier om bruk av 

arealet er inngått. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning har gitt rammetillatelse til 

oppføring av fotballhallen i møte (HMA-403/18). 

 

Kulturdepartementet har gitt en Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av prosjektet og 

bekreftet at prosjektet kan få inn til 2,5 millioner kroner i spillemidler. Det søkes om 

spillemidler i 2020. Hallen bygges i henhold til de krav som stilles i denne godkjenningen. 
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Ringerike idrettsråd støtter prosjektet, og har prioritert hallen som nr. 2 på liste over hvilke 

anlegg som bør realiseres på kort sikt i Ringerike. Det er stort behov for og underskudd på 

treningsflater i vinterhalvåret for fotballen i Ringerike.  Klubben planlegger å drifte hallen selv 

og søker ikke om tilskudd til dette. 

 

Heradsbygda idrettslag er et aktivt idrettslag, med 450 medlemmer og aktiviteter innen ski og 

fotball. De har fotballag i de alle fleste aldersbestemte klasser og et seniorlag for herrer.  

Klubben har siden 2017 arbeidet for å bygge en fotballhall ved siden av kunstgressbanen i  

Heradsbygda. Dette framgår og av klubbens årsberetninger. 

Klubben har over tid vist stor gjennomføringsevne, ved utbygging og drift av kunstgressbane 

og senere garasje. Idrettslaget har en ryddig økonomi med et driftsbudsjett på om lag 1,2 

millioner kroner. Klubbens budsjett, regnskap og årsberetninger er mottatt. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Fotballhallen i Heradsbygda er prioritert høyt av idretten på Ringerike og blir innarbeidet i 

kommunedelplan for idrett og friluftsliv som nå er under revisjon. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknaden ble første gang behandlet i kommunestyret i 2018. Da ble idrettsrådet bedt om å 

«sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg. Investeringer i nye idrettsanlegg 

blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019» (K-sak 77/18) 

I budsjett 2019 ble det foreslått å gi støtte til fotballhall i Heradsbygda med 3,5 millioner 

kroner i 2020.   

I handlingsprogram 2020 heter det at «I budsjettet for 2020 brukes disposisjonsfondet til å 

finansiere …støtte til fotballhall i Heradsbygda, 3,5 millioner kroner (s.37) (K-sak 192/19) 

 

Økonomiske forhold 

Klubben planlegger å være byggherre selv, og har denne finansieringsplanen: 

(Klubben har kommet med oppdaterte og prisjustert tall i januar 2020): 

 

Spillemidler:         2,5 millioner kroner  

Tilskudd kommune:        3,5 millioner kroner 

Gave Sparebankstiftelsen:       2,0 millioner kroner  

Kompensasjon MVA:        2,9 millioner kroner 

Lån bank (langsiktig):        3,4 millioner kroner  

Sum:        14,3 millioner kroner 

 

Ved å stille selvskyldnergaranti kan Heradsbygda idrettslag få lån i Kommunalbanken med 

lavest mulig rente. Klubben låner totalt 8,8 millioner kroner, et kortsiktig lån på 5,4 millioner 

kroner som nedbetales av momsrefusjon og spillemidler, og et langsiktig lån på 3,4 millioner 

kroner. Dersom lånet misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti at kommunen trer inn som 

låntager, og da også som eier eller deleier av hallen. 

 

Kommunal garanti må godkjennes av Fylkesmannen. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på initiativet til å bygge en innendørs fotballhall i Heradsbygda og på 

klubbens vilje til å gjennomføre dette prosjektet på egen hånd. Klubben har jobbet med 

prosjektet over flere år og har hatt dialog med Ringerike kommune i denne perioden. 

Prosjektet er godt gjennomarbeidet, dekker et behov og har støtte fra idrettsrådet og aktuelle 

klubber i regionen. Hallen vil være et nyttig og etterlengtet supplement for fotballen i Ringerike 

i vinterhalvåret.  

 

Garantisøknaden er og vurdert ut fra de forslag til kriterier som er fremmet for kommunestyret. 

Den har en ryddig økonomi og bygging av hall inngår i årsberetningene. 

Klubben opplyser at den ikke får lånetilsagn uten kommunal garanti. 

Det foreligger byggetillatelse og idrettsfunksjonell godkjenning. Det er gitt tilskudd fra 

Sparebankstiftelsen og kommunen.  

Av total garantisum på 8,8 millioner kroner er 5,4 millioner kroner et kortsiktig lån til 

spillemidler utbetales og moms refunderes. Kommunens risiko for det langsiktige lånet på 3,4 

millioner kroner vurderes som liten ut fra klubbens økonomi og driftsbudsjett for hallen. Ved 

evt. mislighold vil og hallen tilfalle kommunen helt eller delvis. 

 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll (K-sak 77/18) 

Søknad om støtte til bygging av fotballhall i Heradsbygda (K-sak 77/18) 

Fotballhall i Heradsbygda - Prosjektskisse  

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

Rammetillatelse til bygging (HMA-61/18)  

Regnskap, budsjett og årsberetninger fra 2017-2019 fra Heradsbygda idrettslag er mottatt, men 

ikke vedlagt. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Fivesdal Brørby 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 18/1680-14   Arkiv: 243 D10  

 

Snøproduksjon på Ringkollen - Finansieringsstøtte og kommunal 

garanti - Ny behandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 2 800 000 kroner som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 prosent. 

Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 

 

  

 

Sammendrag 

Skiforeningen ønsker å bygge et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen for så sikre snø i 

lekeland, på stadion og i deler av lysløypa. Prosjektet er kostnadsregnet til 13,5 millioner 

kroner. Foreningen er tildelt 3 millioner kr i kommunal støtte i 2020, men har og søkt om 

kommunal garanti på 2,8 millioner kroner fram til spillemidlene det er gitt tilsagn om, utbetales. 

 

Innledning / bakgrunn 

Skiforeningen ser på Ringkollen som en viktig destinasjon for vinteridrett og friluftsliv. 

Området brukes årlig av flere tusen barn og unge til lek og aktivitet, og skisport står sentralt. 

I tillegg har mange lag, foreninger, skoler og andre, aktiviteter i området. 

Skiforeningen ser at snøproduksjon er viktig for å opprettholde både organisert og 

egenorganisert aktivitet, og ønsker å realisere et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Bak 

prosjektet står i tillegg til Skiforeningen en frivillig gruppe fra ulike idrettslag i regionen som 

sammen med Ringerike idrettsråd støtter prosjektet.  

Søkeren mener at et slikt anlegg vil underbygge kommunens mål om å være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Anlegget er i bruk 7 dager i uken i vintersesongen og 

tilrettelegging med et snøproduksjonsanlegg vil sikre en framtidig destinasjon i regionen for 

skiinteresserte i alle aldre.   
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Beskrivelse av saken 

Det er i dag et snøproduksjonsanlegg som leverer snø til slalåmbakken Ringkoll-parken. Dette 

anlegget har ikke kapasitet til å forsyne resten av skianlegget med kunstsnø.  Planen er nå å 

lage er nytt snøproduksjonsanlegg som kan sikre snø i Ringkollens ake- og lekeland, 

stadionområdet, samt 2,5 km av lysløypenettet, og samtidig ha en reservekapasitet for resten 

av lysløypa og for hoppanlegget. 

 

Det nye anlegget består av følgende elementer 

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern 

2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen 

3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua 

4. Spredenett med vannledninger og trykkluft rundt i løypenettet 

5. Nybygg ved maskinstall (cirka 100 kvm for utstyr og ledninger) 

 

Skiforeningen vil i regi av sin rolle som tilrettelegger, påta seg rollen som eier og drifter av 

anlegget i samarbeid med lokale idrettslag. 

 

Skiforeningen opplyser i epost 4.april 2019 følgende om status for planprosessen: 

 

1. «Grunneieravtaler:  

a. Grunneieravtaler med berørte private grunneier er signert og tinglyst 

b. Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg positivt vedr. dispensasjon fra 

byggeforbudet i markaloven samt tillatelse til bruk av statlig sikra 

friluftsområde, gnr/bnr 134/125. Formell avtale med Ringerike kommune skal 

inngås iht. vilkår fra fylkesmannen. 

2. Konsesjon fra NVE er innvilget. Tiltakshaver vil etablere målestasjon som ivaretar 

minstevannføring og –kote. 

3. Budsjett verifisert: Prosjektgruppen har startet innhenting av anbud fra både 

utstyrsleverandør og grunnentreprenør som verifiserer budsjettrammen. Det forventes 

at en evt. utsettelse grunnet manglende fullfinansiering, kan medføre en risiko for 

prisstigning/valutarisiko/økte prosjektkostnader (estimert til 0,5 – 1 millioner kr)» 

 

Skiforeningen opplyser i en e-post 28. januar 2020 at de nå er «i en prosess for å kvalitetssikre 

budsjettet og anbudspapirer med tanke på byggestart til sommeren/tidlig høst. Det er klart at 

en garanti for spillemidlene vil være viktig i det videre arbeidet med å sikre budsjettet og 

gjennomføringsevnen.» 

 

Skiforeningen opplyser i søknaden det er en av landets største og eldste friluftsorganisasjoner 

med rundt 73 000 medlemmer. I regionen er Skiforeningen representert med et lokalutvalg, to 

årsverk, deltidsansatte/avløsere og en engasjert dugnadsgjeng. Et årsverk og to deltidsansatte 

har base på Ringkollen. Skiforeningen er ansvarlig for vedlikehold, rydding, merking og 

preparering av regionens omfattende løypenett og anlegget på Ringkollen. Skiforeningen har til 

sammen 50 ansatte og årsberetninger og regnskap er tilgjengelige på foreningens nettsider. 
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Forholdet til overordnede planer 

Anlegget er i tråd med kommunale målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og 

kommunedelplan for idrettsanlegg. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet i formannskapet (F-89/18):  

«Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg. 

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23.» 

Idrettsrådets har utarbeidet en prioriteringsliste der snøproduksjonsanlegget er prioritert som 

nummer en. 

Saken ble neste gang behandlet i 2019. Forslag om støtte og garanti fikk ikke flertall i 

kommunestyret. (K-47/19) 

I kommunens vedtatte handlingsprogram for 2020-2024 er det gitt støtte til 

snøproduksjonsanlegg på Ringkollen i 2020 med 3 millioner kroner. Tilskuddet finansieres fra 

disposisjonsfond. (K-sak 192/19) 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Totale anleggskostnader for etablering av nytt anlegg er beregnet til 13,5 millioner kroner. 

Dette er finansiert slik: 

 Sparebankstiftelsen    4 500 000 kr 

 Egenkapital inkl. momskompensasjon 3 200 000 kr 

 Forhåndstilsagn spillemidler   2 800 000 kr 

 Kommunal støtte    3 000 000 kr 

 TOTALT              13 500 000 kr 

 

Driftskostnadene forventes i hovedsak dekket av Skiforeningen og lokale idrettslag og er 

beregnet til 625 000 kroner per år. 

Garantisøknaden gjelder garanti fram til spillemidlene utbetales. Det tar noen år fra tilsagn gis 

til de utbetales. Skiforeningen lånefinansierer disse pengene, og en kommunal garanti gir 

låntaker muligheter for både å få lån, og en gunstig rente. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på videre utvikling av skianlegget på Ringkollen. Det har vært mange 

snøfattige vintre på Østlandet og tilsvarende korte skisesonger for de skiinteresserte.  En 

investering i snøproduksjonsanlegg vil sikre området og innbyggerne sine muligheter for å gå 

på ski også i kommende dårligere vintre. Det er og positivt at anlegget kan utvikles til også å 

dekke hoppbakkeområdet. Rådmannen mener dette anlegget vil være et godt supplement til de 

arenaer som finnes i kommunen for ulike idretter. Søknaden beskriver en stor interesse for 

tiltaket både hos organiserte og ikke organiserte skiinteresserte. Rådmannen støtter søkers 

vurdering om at dette er et tiltak i tråd med kommunens planverk og vil være et godt 

omdømmeskapende tiltak. 

Søknaden er utformet før forslag til kriterier for kommunale garantier ble utarbeidet. Den er 

likevel i all hovedsak i tråd med disse. Det er innenfor den økonomiske rammen, det er gitt 

idrettsfunksjonell godkjenning, grunneieravtaler er inngått og konsesjon er gitt. Garantibeløpet 
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er på 2,8 millioner kroner, og vurderingen er at kommunen ikke påtar seg en vesentlig 

finansiell risiko ved å gi denne garantien. 

 

Vedlegg 

Søknad om finansieringsstøtte og kommunal garanti 

Protokoll fra 1. gangs behandling i formannskapet F-89/18  

Protokoll fra 2. gangs behandling i kommunestyret K-47/19 

Støtteerklæringer fra idretten 

Ringerike idrettsråd sin prioritering på anlegg 

Årsmeldinger og regnskap er ikke vedlagt, men tilgjengelig på Skiforeningen.no 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Fivelsdal Brørby 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 20/117-4   Arkiv: 073 &01  

 

Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og 

Ringerike kommune 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

12/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike Idrettsråd er Ringerike kommunes samarbeidspart i idrettssaker. Samarbeidet er 

regulert gjennom en 4-årig samarbeidsavtale, og det er tid for å fornye denne. 

 

Ringerike Idrettsråd favner alle idrettsorganisasjoner med tilknytning til Norges idrettsforbund 

i Ringerike kommune. Idrettsrådet er et svært viktig bindeledd mellom idretten og kommunen.  

 

Gjennom samarbeidet med idrettsrådet kan vi fange opp idrettens behov på et tidlig tidspunkt, 

sørge for forventningsavklaringer knyttet til kommunens muligheter for å realisere planer, og 

sikre demokratiske og gode prosesser i saker som berører idretten. 

Gjennom idrettsrådet kan vi ha felles satsninger som kan være med på å sikre alles mulighet for 

deltagelse i organisert idrett. 

 

Samarbeidsavtalen regulerer formål med avtalen, gjensidige forpliktelser og rutiner for 

samarbeidet. Avtalen fornyes hvert fjerde år, og signeres av idrettsrådets leder og ordfører. 

 

Økonomiske forhold 

 

Ringerike Idrettsråd mottar 12.000 kroner årlig for sitt arbeid. Denne summen har ikke vært 

regulert på svært mange år, og rådmannen foreslår å øke det årlige tilskuddet til 20.000 kroner. 
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Beløpet overføres årlig, etter at Idrettsrådet har avholdt sitt årsmøte og sendt inn årsregnskap 

og årsberetning. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-30, Hovedmål: 

«Ringerike kommune skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen.» 

«Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike» 

«Best for Barn» 

 

Samarbeidsavtalen er med på å sikre et godt samarbeid med idrettsrådet. Våre 

satsningsområder og idrettsrådets satsningsområder kan realiseres gjennom samarbeid og felles 

mål. 

 

Folkehelseprofil 

Ringerike kommune har en lavere deltagelse i organiserte aktiviteter enn landssnittet, vi har 

generelt et lavt utdanningsnivå i befolkningen, og også et lavere inntektsnivå. 

 

Idrettsrådet er med på å muliggjøre deltagelse i organisert idrett. Gjennom idrettsrådet kan 

kommunen få kunnskap og tips til riktige tiltak vi kan gjøre for å bidra til økt deltagelse. 

 

FNs bærekraftmål 

Ringerike kommune har vedtatt 9 fokusområder av FNs 17 bærekraftmål. 

 

Av disse er det særlig tre mål som berører tiltaket: 

 

3. God helse 

Tiltaket bidrar til økt tilgjengelighet til helsefremmende aktiviteter. Deltagelse i 

frivillighet og organisasjonsliv bidrar til sosial utjevning og økt samfunnsdeltagelse. 

4. God utdanning 

Mestring og deltagelse i aktiviteter bidrar også til deltagelse i utdanning og arbeid. 

Meningsfullhet, felleskap og lokalt engasjement kan sikre deltagelse i utdanning og 

arbeidsliv og gi tilgang til nye nettverk, -som igjen kan gi nye muligheter.   

10. Mindre ulikhet 

Generelt vil det å sikre alle innbyggeres mulighet til deltagelse i frivillige organisasjoner 

være med på å bidra til utjevning av sosiale forskjeller. 

Økonomi er en av barrierene for deltagelse, dette tiltaket er med på å senke det 

økonomiske presset for idrettsorganisasjonene. 
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Rådmannens vurdering 

 

Idrettsrådet er vår viktigste samarbeidspart når det gjelder idrettssaker. Gjennom Idrettsrådets 

demokratiske oppbygning sikrer vi også gode prosesser internt, i saksbehandling, 

søknadshåndtering og anleggsforvaltning.  

I utvikling og igangsetting av nye tiltak som fremmer deltagelse vil idrettsrådet være en svært 

viktig kilde til kunnskap og behov. 

 

 

Vedlegg 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune 

Arbeidsprogram 2019, Idrettsrådet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 18/3935-31   Arkiv: PLN 452  

 

Nr 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 2 gangsbehandling 

Gnr/bnr 103/109 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Detaljregulering Nr 452 for «Ringkollveien 95» vedtas. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for deling av eiendommen 103/109 i 

Haugsbygd, slik at det kan etableres ytterligere en enebolig på arealet. Detaljreguleringen 

legger opp til fortetting i Haugsbygd, i et etablert boligområde sentralt på Ringerike. Det 

foreligger ingen gammel reguleringsplan for dette området. I kommuneplanens arealdel er 

arealene avsatt til boligbebyggelse.  

Ved høring og offentlig ettersyn kom det ikke inn mange merknader ei heller innsigelser fra 

regionale myndigheter. Sammendrag av merknader med tilhørende kommentarer fra 

forslagsstiller og rådmann er vedlagt, vedlegg 5. 

 

Planforslaget legger opp til en naturlig fortetting av tettstedet Haugsbygd. Etter en samlet 

vurdering er rådmannen positiv til denne detaljreguleringen. 

 

Bakgrunn 

Forslagsstiller Innhus AS har tatt initiativ for å tilrettelegge for eneboliger i Haugsbygd. Ny 

enebolig er under oppføring på eiendommens nordøstre side, og vil være en av to nye 

boliger innenfor planområdet. Området det ligger i er etablert. Utkjørsler fra etablerte boliger i 

dette området ender ut i nærhet til krysset mellom Ringkollveien og Gjermundboveien. 

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting ved opprettelse av ny boligeiendom og 

øke trafikksikkerheten ved ut-/innkjøring til boligene. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

13.11.2018 Varsel om oppstart i Ringerikes Blad og kommunens nettsider 

30.11.2018 Frist for innspill 

28.05.2019 Planforslag mottatt 

31.07.2019 Revidert planforslag mottatt (med vegarealer for gbnr. 2164/1 og 103/10) 
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19.08.2019 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i HMA i saksnr 59/19 

27.08.2019 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i Strategi og plan, saksnr 20/19 med vedtak        

om høring og offentlig ettersyn. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 7. 

 

 Endringer etter 1.gangsbehandling 

Det er ikke gjort mange endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling. De viktigste 

endringen er at planbestemmelsene er justert for å imøtekomme uttalelsen fra 

Byggesakskontoret vedrørende evt. forurenset grunn og Fylkesmannens merknader vedrørende 

ivaretakelse av støyforhold.  

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 29.08.2019 – 14.10.2019. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 

aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til boligformål. Planforslaget 

er i hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 
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Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Strategi og 

plan/Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgrunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaget legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. På 

bakgrunn av innspill i høringen ble det tatt inn bestemmelser med krav til tiltaksplan ved funn 

av forurenset grunn, herunder syredannende bergarter. Endringen anses å sikre forsvarlig 

ivaretakelse av naturmangfoldlovens §12. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser fremgår av vedlegg 5. Omfanget av uttalelser er 

beskjedent.  Det er ikke foretatt større endringer av planforslaget etter høring og offentlig 

ettersyn. De viktigste endringene er gjort i planbestemmelsene, som er justert for å 

imøtekomme uttalelsen fra Byggesakskontoret vedrørende evt. forurenset grunn i form av 

radon og syredannende bergarter, og Fylkesmannens merknader vedrørende støy. Begge 

forholdene anses tilstrekkelig sikret gjennom krav i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under en effektiv 

arealplanlegging. Planforslaget er en videreføring av arealformål som er avsatt i 

kommuneplanen. Detaljreguleringen legger opp til fortetting i Haugsbygd, i et etablert 

boligområde. Planen legger ikke opp til vesentlige endringer av områdets karakter og 

konsekvensene vurderes å være begrenset. 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, jf. nærmere redegjørelse for ulike 

utredningstemaer i saksframlegget til 1. gangsbehandling, vedlegg 7.   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 



  Sak 13/20 

 

 Side 23 av 71   

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Høringsuttalelser 

a.  Buskerud fylkeskommune 

b. Statens Vegvesen 

c. NVE 

d. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

e. Ringerike kommune, Byggesakskontoret 

f. Ringerike kommune, Teknisk forvaltning – vei, park og idrett.  

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget i Strategi og plan 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget i Strategi og plan 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2020 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Grethe Tollefsen/Lars Lindstøl 
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Arkivsaksnr.: 19/2486-2   Arkiv: V83  

 

Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-

Vælsvann SA - Vælsvannsveien  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

14/20 Formannskapet 18.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner Ringerike kommune følgende endringer av 

bomsatser for Vælsvannsveien: 

 

1. Nye satser: 

Sommersesong (1. mai – 31. okt) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 40 

Lastebil/buss 130 

Sesongavgift (ny) 600 

 

Vintersesong (1. nov. – 30. april) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

2. Sommersesong defineres som 1. mai – 31. okt. og vintersesong 1. nov – 30. apr. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Styret i skogsbilveien Setervad-Vælsvann SA (heretter kalt Vælsvannsveien), v/ Knut 

Waagaard, søker om å heve satsene for bomavgifter på Vælsvannsveien. Strekningen 

bomsatsene gjelder for, er innenfor Spenncon på Hensmoen og inn til Søndre Vælsvann 

mellom Hallingby og Jevnaker. Bomsatsene ble sist regulert mars 2006. Styret ønsker 

differensiert avgift for sommer- og vintersesong. Styret ønsker å ha veien åpen for publikum 
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hele året. Dette fører til høyere vintervedlikeholdskostnader, derfor ønskes egne vintersatser. 

Styret viser til også til indeks for drift og vedlikehold av veier, som har vært vesentlig høyere 

enn konsumprisindeksen i perioden 2006 – 2019. Videre er det behov for hyppigere 

vedlikeholdsarbeid på veien, noe som gir økte kommende vedlikeholdskonstnader på veien. 

Regnskapet viser noenlunde balanse, men med noe negativ utvikling de siste 3 årene. 

Rådmannen ser at dette er en reel problemstilling, men rådmannen vurderer styrets forslag til 

vintersatser å være noe høye i forhold til sommersatsene. Rådmannen anbefaler at HMA 

godkjenner endringer av bomavgiftssatsene, men med rådmannens justeringer. Rådmannen 

presiserer at sesongavgift for vinter bør settes til 1.november – 1. april, og sesong for sommer 

til 31. mars – 31. oktober. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Vælsvannsveien blir mye brukt av publikum for å komme inn til populære frilufts- og 

rekreasjonsområder ved Søndre og Nordre Vælsvann og Lortvannet. Vælsvannsveien er totalt 

ca 5,2 km lang, og det er denne strekningen bomavgiftene gjelder for. Veistyret ser at det er 

trafikk på veien året rundt, med størst slitasje på sommerstid. Vinterstid fører strøing og 

brøyting til betydelige kostnader. Veistyret ser at de har et ansvar for veistandarden når de 

velger å holde veien oppe for publikum også på vinterstid, og ønsker å få utført bedre og 

hyppigere veivedlikehold sommer som vinter, for å kunne tilby en sikker og god vei å kjøre på. 

Veistyret i Vælsvannsveien ønsker følgende justering av satsene: 

Sommersesong (1. mai – 1. okt) 

  Dagens satser, kr Endring % Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 0 Gratis 

Personbil 30 33 40 

Lastebil/buss 100 30 130 

Sesongavgift (ny) 0   600 

 

Vintersesong (1. okt. – 1. mai) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 80 

Lastebil/buss 250 

Sesongavgift (ny) 1000 

 

Juridiske forhold  

Bestemmelser om innkreving av bomavgift på private skogsbilveier, som er åpne for 

allmennheten er hjemlet i Veglova § 56. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA behandlet søknad om endring av bomavgiftene på denne veien i mars 2006. Det ble da 

gitt anledning til å indeksregulere satsene hvert 3. år. HMA vedtok i sak 80/19 økning av 

bomsatser for Aklangsveien. 

 

 

 

 



  Sak 14/20 

 

 Side 26 av 71   

 

Alternative løsninger 

Om HMA ikke imøtekommer veistyrets søknad om endringer av dagens bomsatser, kan et 

vedtak lyde slik:  

Med hjemmel i veglovens § 56 finner ikke HMA grunnlag for å endre dagens bomsatser for 

Vælsvannsveien. Søknad om endring avslås. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ser man på dagens satser, er de relativt lave i forhold til tilsvarende veier med noenlunde lik 

standard, lengde og trafikk. Dagens satser har vært uforandret siden 2006, og det ønskes en 

endring på ca +30 % for sommersatser, avrundet til runde beløp. 

 

Regnskapet for de siste tre år for veien, viser et regnskap i noenlunde balanse, men med en 

svak nedadgående beholdning. De totale årlige inntektene ligger nokså stabilt på ca kr. 28 – 

29 000,-. Av dette utgjør veiavgift/tømmeravgift fra eierne fra kr. 0 – 12000,-.  Utgiftene 

varierer også, og det har sammenheng med når man utfører større vedlikeholdsarbeider. De 

siste årene har det ikke vært utført store vedlikeholdsarbeider på veien. Regnskapet viser at de 

siste årene er de årlige driftsutgiftene på rundt kr 16- 39 000,-. Dette forklarer hvorfor det i 

snitt har vært et noenlunde balanserende regnskap disse årene. Rådmannen kjenner til at det er 

et stort behov for både grøfterensk, krattrydding og grusing på store deler av veien. Bare 

grusing på en 5 kilometers strekning vil raskt kunne komme opp i 110 – 120 000 kr. Tar man i 

tillegg med krattrydding og grøfterensk, vil man kunne komme opp i ytterligere 50 – 60 000 

kr. Med brøyting og strøutgifter i tillegg, ser man at veikassa ikke har inntekter til å dekke 

dette. Veistyret gir uttrykk for at de ønsker å heve både sommer- og vintervedlikeholdet, siden 

det har kommet flere klager på dette.  

En justering av bomsatsene kan bedre mulighet for å legge seg opp noe kapital for fremtidige 

planlagte og  ikke planlagte vedlikeholdsarbeider. 

 

Prisutviklingen har vært markant for drift og vedlikehold av veier. I snitt viser 

kostnadsindeksen for drift og vedlikehold av veier at prisutviklingen har vært på ca. 4,5 % årlig 

siden 2011. Til sammenligning så har konsumprisindeksen i snitt har vært på rundt 2,1 % i 

samme perioden. 

  

Når det gjelder veistyrets ønske om vesentlig høyere satser for vintersesong, ser rådmannen at 

det er vesentlige kostnader knyttet til brøyte- og strøutgifter. Det er også prisverdig at veistyret 

ønsker å holde veien oppe for publikum på vinterstid, selv om veieierne ikke hvert år har 

skogsdrift på vinterstid. Samtidig er slitasjen på selve veien mindre på vinterstid, siden det da 

kjøres på snø og is og frossen vei. Videre synes differansen på sommer- og vintersatser å være 

veldig høy, siden det opereres med ca 65 – 100 % økning. En vintersesong som strekker seg 

fra 1. oktober til 1. mai, som veistyret foreslår, synes fra rådmannens side å være i overkant 

lang. Det er vanskelig å tenke seg store brøyte- og strøutgifter i oktober og april på denne 

veien. I april/mai vil det dessuten kunne være aktuelt å stenge veien på grunn av teleløsning.  

Rådmannen anser det som fornuftig, å justere bomsatsene med tanke på påkrevde og 

kommende kostnader for et vesentlig forbedret sommer- og vintervedlikehold på 

Vælsvannsveien. Men rådmannen foreslår at vintersesong settes til 1. november til 30. april 

med følgende bomsatser: 
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  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

De foreslåtte nye satsene er på linje med satser på tilsvarende veier i distriktet. Rådmannen 

anbefaler at søknad om endring av bomsatser godkjennes. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad om avgiftsøkning 

Indekser og enkelt regnskapsoppsett 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 19/3084-3   Arkiv: N04 &13  

 

Høring - endringer i motorferdselloven  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

15/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 
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Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 

 

  

Sammendrag 

Rådmannen har mottatt høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet, der det foreslås en 

rekke endringer i motorferdselloven og i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag (heretter kalt sentral forskrift). Ikke alle endringene vil ha noen direkte 

påvirkning av motorferdsel i Ringerike kommune, siden enkelte endringer trolig vil være lite 

relevant i kommunen. Enkelte av endringene vil kunne gi raskere og enklere saksbehandling, 

siden det foreslås større mulighet for delegerte vedtak. 
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Innledning / bakgrunn 

Klima- og miljødepartementet ser at en del av bestemmelsene i motorferdselloven og sentral 

forskrift ikke er helt hensiktsmessige i forhold til dagens utstyr og kjøretøyer som finnes. Det 

er også enkelte definisjoner på kjøretøyer de ønsker skal avklares i foreslåtte endringer. 

Departementet ønsker også å muliggjøre smidigere saksbehandling ved at kommunen i større 

grad kan fatte delegerte vedtak hjemlet i sentral forskrift § 6.  

 

Beskrivelse av saken 

I høringsnotatet er det foreslått en hel del endringer i både motorferdselloven og forskrift for 

bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Høringsfrist er 4. mars 2020. 

Rådmannen ser for seg å sende foreløpig svar til departementet, etter at saken har vært til 

behandling i formannskapet, siden saken ikke rekker å bli behandlet i kommunestyret innen 

høringsfristen. Vedtak fra kommunestyrebehandling vil da bli ettersendt til departementet. 

Høringsnotatet har grundige vurderinger for de enkelte endringsforslagene. Rådmannen viser 

derfor til vurderinger og bakgrunn for de ulike endringene i høringsnotatet. 

 

Høringsnotatet har følgende endringsforslag: 

 

I motorferdselloven foreslås følgende endringer: 

 

§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) 

som et forsøk på inntil seks år». 

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

«Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt 

opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis 

tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, 

herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til 

motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv». 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

«Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen». 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 12 a skal lyde: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

 

§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde: 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 
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I kapitel 5 i høringsnotatet er det omtalt endringer i myndighetsfordeling og delegering i sentral 

forskrift. Mer om dette under rådmannens vurdering av endringsforslag for § 6 i sentral 

forskrift. 

 

I sentral forskrift foreslås følgende endringer: 

 

§ 2a annet ledd skal lyde: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

 

§ 4b første ledd første punktum skal lyde: 

«Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som 

et forsøk på inntil seks år». 

 

§ 4a nytt niende ledd skal lyde: 

«Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen 

til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen». 

 

§ 5 første ledd bokstav c skal lyde: 

«c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for 

ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området 

ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

«I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, 

dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan 

dekkes på annen måte». 

 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark og vassdrag reguleres av motorferdselloven med både sentral og lokal 

forskrift. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen kjenner ikke til at HMA har behandlet endringsforslag i motorferdselloven de 

senere årene. 

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at endringsforslagene har vesentlige økonomiske konsekvenser for 

kommunen, men enkelte av de foreslåtte endringene kan gi økt saksmengde. 

 
 

Behov for informasjon og høringer 

Klima- og miljødepartementet har sendt høringsnotat til alle relevante parter i saken.  
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Alternative løsninger 

Rådmannen anser det som lite hensiktsmessig å foreslå alternative løsninger i denne saken, 

siden det er såpass mange punkter som foreslås endret. Dersom politisk ledelse er uenig i 

rådmannens forslag til høringsuttalelse, foreslår rådmannen at politikerne selv utformer 

alternativ løsning ut fra utvalgets syn på de enkelte endringene.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Endring i motorferdselloven § 4a, tredje ledd: 

 «Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år». Endringen innebærer at ikke bare større 

beltekjøretøy (beltevogn og større prepareringsmaskiner), kan brukes til persontransport ved 

alpin skikjøring. Man vil også kunne ta i bruk snøscooter og ATV med belter. Dette vil kunne 

føre til mer ferdsel og større risiko for ulykker. Rådmannen anser denne endringen som lite 

aktuell for Ringerikes del, siden det allerede er valgt ut seks forsøkskommuner (Jølster, Eid, 

Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal) som er med i prøveprosjekt for persontransport med 

beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring, såkalt catskiing. Rådmannen 

er av den oppfatning at denne type aktivitet ikke vil være aktuell i Ringerike, siden store deler 

av kommunens areal som kunne være aktuelle (høyfjellsområder), er vernede områder med 

ekstra motorferdselrestriksjoner eller de er ikke veldig egnet for denne type skikjøring. 

Rådmannen har derfor ingen synspunkter til dette endringsforslaget. 

 

Endring i motorferdselloven § 6: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med 

elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 

kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på 

hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til 

hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på 

fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Rådmannen anser dette forslaget å være lite kontrollerbart med tanke på motoreffekt. Videre 

vil endringen kunne føre til vesentlig pågang om søknader om ferdsel med elektriske motorer 

på vann under 2 kvadratkilometer. Selv om elektriske motorer er så og si lydløse, vil selve 

ferdselen kunne forstyrre dyre- og fuglelivet. I endringsforslaget åpnes det for at det ikke må 

være særlige grunner til ferdsel, slik det er i lovteksten i dag. Det vil si at f.eks fritidsfiske vil 

være en tilstrekkelig grunn til å søke om ferdsel med elekrisk båtmotor. Ringerike har mange 

vann under 2 km2, med gode fiskemuligheter, og mange av disse vannene har et variert dyre- 

og fugleliv som vil kunne bli forstyrret av økt ferdsel. Elektrisk motor er noe de fleste kan 

skaffe seg med en forholdsvis lav investering. En evt. tillatelse som gis ut fra foreslått lovtekst, 

kan raskt gi presedens, dermed vil den totale ferdselen med elektrisk motor kunne øke 

betraktelig. Rådmannen har ikke mottatt signaler om at det vil bli større grad av kontroll-

/oppsynsfunksjoner enn det er i dag. Rådmannen støtter ikke dette endringsforslaget. 
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Endring i motorferdselloven § 12 a og 12 b:  

§ 12 a: "Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne lov blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter 

denne lov. I tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av 

motorkjøretøy eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under 

kjøringen". 

§ 12 b: «Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy 

overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 

lov». 

Rådmannen anser disse endringene som positive, siden det da vil bli mulig for oppsynsmann å 

kontrollere førere av alle typer fartøy, og ikke bare førere av snøscooter, slik det er i lovteksten 

i dag. Sanksjonsmuligheter vil også bli utvidet tilsvarende, siden førere av alle typer kjøretøy 

kan kontrolleres. Rådmannen støtter endringsforslagene i § 12 a og b. 

 

Endring i sentral forskrift § 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Rådmannen har ikke kjennskap til om bruk av elsykler i utmark oppfattes som et problem for 

folk flest. Elsykler gjør det mer lettvinnt for folk å komme seg på (lengre) turer i skog og 

mark, noe som er bra for folkehelsen. På en annen side, vil det kunne gi mer ferdsel i områder 

som kanskje ellers ikke ville blitt besøkt uten elsykkel som hjelpemiddel. Dette vil kunne gi økt 

slitasje på stier i terrenget, samt større sjanse for forstyrrelse av dyrelivet. Om økt trafikk med 

elsykler medfører konflikt med andre brukere i enkelte områder av kommunen, ser rådmannen 

at en lokal forskrift vil, til en viss grad, kunne regulere dette. Rådmannen støtter 

endringsforslaget i § 2a. 

 

Endring i sentral forskrift § 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks 

kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, 

myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy 

på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks 

år».  

Endringsforslaget henger sammen med endringsforslag for motorferdselloven § 4a, tredje ledd, 

men «departementet» er byttet ut med «direktoratet». Rådmannen kan ikke se at 

endringsforslaget omhandler en relevant problemstilling for Ringerike kommune, jfr avsnitt om 

endring i motorferdselloven § 4a, tredje ledd. 

 

Endring i sentralforskrift § 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om 

vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database 

for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

I Ringerike kommune er det ingen snøscooterløyper som er etablert for kun kjøring med 

snøscooter. En god del skiløyper i Ringerike blir kjørt opp med snøscooter via idrettslag og 

skiforeninger, men da er hensikten med løypene kun skigåing. Rådmannen ser at det på 

landbasis vil kunne være en fordel å ha en nasjonal base der snøscooterløyper er lagt inn. Da vil 

man ha en oversikt over hvor stort omfang slike løyper har, hvor de er lokalisert osv. En 

innrapportering av slike løyper vil dessuten være en relativt enkel og overkommelig oppgave. 

Rådmannen støtter dette endringsforslaget. 
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Endring i sentral forskrift § 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje 

og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte 

og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 

bokstav a». 

Endringen går ut på valg av målemetode for å finne korteste vei til hytte fra brøytet bilvei. 

Departementet ønsker å synliggjøre at kommunen ikke er bundet til å måle avstanden mellom 

bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trase er lengre enn 2,5 km. Rådmannen ser at dette er en praktisk tilnærming til søknader som 

kan komme. Rådmannen støtter dette endringsforslaget. 

 

Endring i sentral forskrift § 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig 

behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget legger opp til at kommunens administrasjon, i større grad enn dagens 

lovverk tillater, kan fatte delegerte vedtak om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark. 

Rådmannen anser det som fornuftig å kunne fatte delegert vedtak der det er helt åpenbart at 

det ville blitt gitt tillatelse via politisk vedtak og en motorisert ferdsel vurderes å være 

uproblematisk. Det vil kunne gi en smidigere og raskere saksbehandling i saker der en ellers 

måtte produsere saksframlegg, få behandlet saker politisk og til slutt sende ut dokument om 

politisk fattet vedtak. Det er viktig å presisere at selv om endringsforslaget åpner for større 

mulighet for delegert vedtak, er det opp til kommunen selv å bestemme om det er folkevalgt 

organ som skal fatte dispensasjonsvedtak, innenfor de rammene for delegering som 

kommuneloven setter. Kommuneloven § 13-1, sjette ledd sier at «kommunedirektøren kun kan 

gis myndighet til å fatte vedtak «i saker som ikke har prinsippiell betydning». Det vil si at i 

motorferdselsaker som har prinsippiell betydning, må det uansett legges fram for politisk 

behandling. 

I motorferdselsaker der det er usikkert om tillatelse skal gis, ser rådmannen for seg å legge 

fram disse til politisk behandling.  

Rådmannen anser endringsforslaget som en måte å få mer rasjonell og rask behandling av en 

del kurante saker, og støtter dette endringsforslaget. 

 

I høringsnotatet ønsker departementet innspill om forskriftens §§ 3 og 5 bør endres.  

§ 3 beskriver i hvilke tilfeller motorkjøretøy har direkte hjemmel til å kjøre på vinterføre. I § 3, 

andre ledd heter det at kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring. Slike bestemmelser 

kan være: traseer, sesonglengde, utstyr mm. For Ringerikes del er det svært sjelden § 3, andre 

ledd kommer til anvendelse. Rådmannen anser en endring som en forenkling av lovverket, 

siden det vil legge opp til at bestemmelser om kjøring kan bestemmes delegert. Rådmannen ser 

det naturlig å sende saker av spesiell karakter til politisk behandling, uansett. 

 

§ 5 sier at kommunestyret kan gi tillatelse til bruk av snøscooter til bla. ervervskjøring, 

transport av funksjonshemmede, eier av hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei mm. I 

andre ledd i denne paragrafen åpnes det for at kommunestyrets myndighet kan delegeres til 

forlkevalgt organ eller kommunal tjenestemann. En endring av ordlyden i bestemmelsen fra 

«kommunestyret» til «kommunen», vil ikke ha noen praktisk betydning, siden det allerede er 

åpnet for delegring i dagens lovtekst. Det man vil oppnå med endring fra «kommunestyret» til 

«kommunen», er at andre ledd i dagens bestemmelse kan sløyfes. Det er altså snakk om en 

forenkling av lovverket, noe som rådmannen anser som positivt. 
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Departementet ber om innspill på anvendelsen av sentral forskrift § 2, tredje ledd. Dette er en 

bestemmelse der fylkesmannen har adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare 

områder. Dette gjelder kjøring som har hjemmel direkte i motorferdsellov § 4 og sentral 

forskrift § 2 første ledd (politi, redning, miltæret, offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste mm). 

Etter bestemmelsens 2. ledd, annet punktum, har fylkesmannen adgang til å delegere denne 

myndigheten til kommunestyret. Rådmannen har ikke erfart at bestemmelsen har kommet til 

anvendelse for Ringerikes del og har derfor ingen innspill til endring av denne paragrafen. 

 

Vedlegg 

Oversendelsesbrev fra Klima og miljødepartementet 

Høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

16/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora 

beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet 

overføres Menova as. 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og 

foreslå nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i 

tråd med intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede 

avtaler legges fram for endelig godkjenning. 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Saken har sin bakgrunn i to forhold: 

1. Behov for bedring av arbeidstilbudet for psykisk utviklingshemmede i kommunen 

Tilbudene er i dag organisert gjennom en kommunal driftsenhet (Aurora) og et 

interkommunalt aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser innen det 

eksisterende/ordinære arbeidsliv. Plassene innenfor arbeidsmarkedsbedrift er finansiert 

av stat og kommune (75/25 %) og plasser innenfor ordinært arbeidsliv er finansiert av 

staten. 

Det samlede tilbud til brukergruppen er i dag godt. Kommunen har god kompetanse 

innen de fleste områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens 

kvalitet, tilbudene til de yngste, behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud. 

Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud som harmoniserer med 

Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig for å sikre 
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oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og 

avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og 

ansvarsforholdet opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

2. Behov for revurdering av arealer og lokasjon 

Ringerike kommune har signalisert nødvendigheten av at Aurora bør etableres i andre 

lokaler. Aurora leier i dag relativt kostbare lokaliteter på Hensmoen. Dagens lokaler er 

utformet som industrilokaler, og trenger rehabilitering. Rommene er store og det er stor 

takhøyde. Arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved 

at senteret i dag ikke klarer å utnytte arealene optimalt. Lokalene er ikke universelt 

utformet og er i liten grad tilpasset mennesker med funksjonshemminger. En vurdering 

av annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og påkrevd.  

Fristen for å si opp dagens leieavtale på Hensmoen var 31/12-2019, og kommunen ville da 

trenge nye lokaler innen 31/12-2020. Det er nå framforhandlet revidert leieavtale med 

Hensmoveien as, slik at Ringerike kommune kan avvikle dagens leieforhold fra 31.12.21, med 

oppsigelse innen 30.6.2020. Det er i denne avtalen ingen ting i veien for at leieforholdet kan 

videreføres, men da som en langsiktig avtale, dersom kommunestyret ikke finner å ville gå 

videre med en samlokalisering og formalisert samarbeid med Menova as. 

 

Beskrivelse av saken 

Med bakgrunn i de signaler som er referert i innledningen, mente styret i Menova as at det 

kunne være et naturlig og riktig tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre, samlokalisere 

og organisere dagens tilbud om arbeid og aktivitet for voksne funksjonshemmede, herunder 

psykisk utviklingshemmede, og har foreslått en slik løsning for kommunen (vedlagt). 

Styret for Menova as presiserer i sitt forslag at de er i ferd med å avslutte sin ut- og ombygging 

av eiendommen på Kilemoen. En del av arbeids- og treningsarenaene på Kilemoen vil kunne 

representere et godt tilbud til de sterkeste av brukerne på Aurora. På Kilemoen eier Menova as 

også ledig areal egnet til utbygging av den delen av «Aurora» som ikke naturlig vil være en del 

av dagens virksomhet i Menova as. Dette gjelder i hovedsak aktivitetstilbud til de svakeste som 

ikke kan benytte VTA eller VTAO plasser, og hvor fokus er trivsel. Det vil også være plass til 

den delen av dagens virksomhet som Menova as oppfatter er nødvendig for å gi et trygt, 

variert og godt tilbud. Menova as signaliserer at de har både vilje og økonomi til å foreta 

nødvendige investeringer i denne sammenheng. 

Ved en lokalisering på Kilemoen vil det enklere kunne praktiseres «sømløse overganger» etter 

hvert som den enkelte bruker utvikler nye ferdigheter. Overganger som gjelder fra enklere 

produksjonsoppgaver til den mer krevende i VTA-delen, og for noen mulighet til overgang til 

varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. For andre, basert på endringer i 

helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste løsningen, noe som også kan 

være utfordrende og kreve solid veilederkompetanse. 

Ved å samlokalisere og koordinere virksomhetene vil man også kunne bruke spisskompetanse, 

f.eks. spesial- pedagogisk kompetanse, ergoterapeut og aktivitør fleksibelt. Grunnlaget for 

ansettelse av denne type spisskompetanse vil da også kunne være økonomisk tilstede. Dette vil 

kunne gi bedre og mer individuelt tilpassede tilbud. 
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Dagens situasjon 

VTA-plasser 

Kunnskap om bruk av varige tilrettelagte arbeid (VTA/VTAO) er et område det er relativt lite 

allmenn kunnskap om. Ifølge Engeland og Langballe (2017) har 21,7 % av alle voksne 

personer i Norge i alderen 20 til 69 år som har diagnosen utviklingshemming, et VTA-tilbud. I 

Ringerike har vi 85 personer med slik diagnose innen denne aldersgruppen, men kun 11 har 

VTA-tilbud, dvs. 12,9 %. 

Nyere forskning opererer med noe ulike tall når det gjelder andelen med utviklingshemming i 

Norge som har VTA-tilbud. Andelen varierer mye fra fylke til fylke. Ringerike kommune har 

tilgang på 30 VTA-plasser på «Menova AS». Kun 9 av disse er besatt av psykisk 

utviklingshemmede. To plasser på «Adaptor as» har psykisk utviklingshemmede fra Ringerike 

kommune. 

Arbeidsforholdene for de som arbeider på Aurora og de som arbeider på VTA-plasser innen 

arbeidstiltaksbedriften Menova as og VTAO-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser i ordinær 

virksomhet) er svært forskjellige, selv om arbeidsoppgavene og innsatsen er lik. 

Alle som deltar i VTA/VTAO skal ha innvilget uførepensjon. I tillegg mottar arbeidstakeren på 

Menova as en tilleggslønn som begynner på kr. 27,10/time, økende til kr. 48,85/time. 

Deltakerne mottar reisepenger som tilsvarer bussbillett for uføre hver dag de er på jobben. 

Noen av deltakerne er organisert i Fellesforbundet med egen VTA avtale. De har blant annet 

anledning til å skrive egenmelding og ha sykmeldinger der Menova as betaler for 

arbeidsgiverperioden (16 dager). De får ikke sykepenger fra NAV (er uføre). Bedriften har 

statlige tilskudd, og vertskommunen er forpliktet til å betale minst 25% av det statlige 

tilskuddet, som et kommunalt bidrag. 

I et opplegg relatert til VTAO får bedriften et statlig tilskudd på kr. 5 711,-/mnd., uavhengig 

av hvor stor stillingsprosent arbeidstakeren har. Arbeidstaker beholder sin uføretrygd, og får 

innvilget høyere inntektstak enn andre som mottar uføretrygd (1G istedenfor 1/2G). Ordningen 

er i sin helhet statlig finansiert. Vanligvis benytter bedriften dette tilskuddet til opplæring, 

kostnadsdekning og lønn til arbeidstaker. 

På Aurora får arbeidstakeren «arbeidsoppmuntringspenger» på kr. 32,-/dag, finansiert over 

kommunens budsjett. 

 

Aurora, - dagens organisasjon og ressursbruk 

Dagens personalgruppe ved Aurora består av 17,45 årsverk fordelt på 22 ansatte. De ansatte 

arbeider som miljøarbeider og miljøterapeuter, sammensatt av assistenter, fagarbeidere og 

vernepleier. Det er en avdelingsleder som har det operative fag- og personalansvar. 

Felles for de ansatte ved Aurora er at de har lang ansiennitet og det er relativt høy 

gjennomsnittsalder. De har god erfaring og kompetanse om arbeidsoppgaver og brukerne. 

Flere av de ansatte har blitt overført til Aurora fra andre arbeidsplasser internt i kommunen på 

grunn av behov for tilrettelagt arbeid av helsemessige årsaker. 

Aurora har i dag et brutto lønnsbudsjett på kr. 11.659.860,- og andre brutto driftsutgifter er 

budsjettert med kr. 2 291 800,-. På refusjons- og inntektssiden hentes inn kr. 1 552 271,- slik 

at virksomheten har et netto driftsbudsjett på kr. 12 399 389,-  
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Ny leieavtale for 2020 for dagens hovedbygg (2060m2 fordelt på kontor, lager og 

industriarealer samt lagerhall (375 m2 har en årlig kostnad på kr. 1.381.980 eks. MVA. Dette 

er en økning på kr. 250 000,-/år som så langt ikke er fanget opp i budsjett 2020, men som er en 

reell utgift i 2020 som må tas i betraktning. 

Ut over dette dekker eiendomstjenesten årlige driftskostnader til strøm, renovasjon etc. (FDV-

kostnaderi) i størrelsesorden kr. 200 000,-. Samlet ressursbehov for å drifte Aurora på dagens 

lokasjon og til dagens volum er da kr. 12 849 389,-. 

Når det gjelder kvaliteten på arbeidstilbud/tiltak til psykisk utviklingshemmede i Ringerike 

kommune, må denne vurderes opp imot hva som er vedtatt målsetting med tilbudet. Dersom 

målsettingen er å bidra/sørge for at de psykisk utviklingshemmede har en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil tilbudet kunne vurderes som svært 

godt. 

Dersom målsettingen har basis i at virksomheten skal kvalifisere, gi arbeidstrening og 

klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet, er tilbudet ikke godt. Ingen går over i annet 

arbeid innenfor det ordinære arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende mekanisme 

basert på at deltakerne ikke betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i seg selv 

fremstår som et bevis på at man ikke passer inn andre steder. Istedenfor å tilegne seg kunnskap 

og ferdigheter for å komme inn i andre og betalte jobber, lærer deltakerne seg å gjøre oppgaver 

som beholder dem i dette systemet. Virksomheten bidrar ikke til yrkeskvalifisering eller 

økonomisk selvstendighet for deltakerne, og blir en institusjon som skaper sin egen 

arbeidsstokk som dermed forblir utenfor det ordinære arbeidslivet. 

Aurora driver i dag i henhold til vedtatt målsetting, som er å skape en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter. Det samlede tilbud til brukergruppen 

er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de fleste områder; fokus på boforhold, 

sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til de yngste, behovet for avlastning, 

skoletilbud og aktivitetstilbud. Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud 

som harmoniserer med Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig 

for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og 

avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og ansvarsforholdet 

opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

Hva er så problemet? 

Brukerne i tiltaket frekventerer ikke VTA-plassene i kommunen og de blir ikke gjenstand for 

profesjonell arbeidsutprøving og/eller kartlegging av arbeidsevne. Slik blir Aurora den eneste 

aktøren som har muligheter til å forsøke å bidra til kvalifisering for annet arbeid. Samtidig må 

virksomheten håndtere budsjettkrav. Dette dilemma gjør at man forsøker å framstå som en 

vanlig konkurranseorientert bedrift, eksempelvis med kjøp/salg av sluttprodukter, eget 

butikkutsalg, vedproduksjon, tilvirkning av hagemøbler og produksjon av gaveartikler 

(strikkevarer og lysstøping). 

Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt 

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet (Aurora, - tidligere 

Ringerike arbeidssenter). 

                                                
i Forvaltning, Drift og Vedlikehold 
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I realiteten har dette ført til at denne gruppen har vært skjermet fra Nav sine statlige tilbud og 

«verktøykasse» for å komme i posisjon for ordinære eller tilrettelagte arbeidstilbud innenfor 

kommunen, næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedrift. Dermed har de i stor grad vært 

skjermet for statlig finansiering, og kun fått tilbud om kommunalt finansierte tiltak. 

I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer i samfunnet og næringsliv, både 

holdningsmessig og når det gjelder lover og forskrifter. Arbeidstiltaksbedriftene har ekspandert 

og en rekke ordninger har utviklet VTA-tilbudene og finansieringen av disse. Vi har også fått 

slike ordninger innen næringslivet og det ordinære arbeidsliv (VTAO). Likeens har 

kompetansen økt, og vi har i dag flere profesjoner som bidrar med den målsetting å kvalifisere 

psykisk utviklingshemmede samt tilrettelegging og oppfølging slik at de kan integreres i det 

ordinære arbeidsliv. Denne utviklingen har dessverre ikke skjedd i stor nok grad innen tiltakene 

i Ringerike kommune. 

Aurora har byttet lokaler flere ganger. Likevel er aktivitetene lett gjenkjennelige. Produksjonen 

består av strikking, lysstøping, snekring og produksjon av ved. Dette er aktiviteter for å ivareta 

daglig aktivitet og opplevelsen av å «det å ha det trygt og godt». I løpet av 30 år (helt siden 

HVPU-reformen) har ingen brukere av Aurora kvalifisert seg til et arbeidsforhold innen det 

ordinære arbeidsliv. Med en videreføring av dagens drift, målsettinger og kompetanse, kommer 

heller ingen til å gjøre dette i framtiden. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen la forespørselen fra styret i Menova as fram for kommunestyre, som 7.3.2019 i 

pkt. 1, sak 23/19, fattet slikt vedtak: 

«Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med kommunens 

egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker som framkommer 

i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019». 

Rådmannen la den 27.6.2019 i sak 19/95 fram forslag for kommunestyret om felles 

organisering og drift av Aurora og Menova as, som fattet følgende vedtak: 

1. Rådmannen gis i oppgave å foreta nærmere vurdering/konkretisering muligheter for 

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kilemoen. Det 

forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune basert 

på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av 

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 unik 

kompetanse, erfaring og innsikt. Det legges til grunn at felleslokalisering vil føre til 

positive synergier for den enkelte, for bedrift, for kommune og for de ansatte. 

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold 

utredes nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges for vedtak i 

Kommunestyret. 

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 
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organiseringen av nevnte samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt 

uten tap av rettigheter. Det gjelder og rettigheter til avtalefestet 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/VTAO plass får 

mulighet til å inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere 

som trenger aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om 

samlokalisering 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 Kilemoen hvor enkelt 

individets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

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 

utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser, - noe som selvsagt ikke skal 

ekskludere andre brukergrupper. 

Vedtakets punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt, mens pkt. 1 ble vedtatt mot 12 stemmer. 

Vedtaket gir rådmannen et klart oppdrag om å gjennomføre en prosess der en rekke 

innholdsmessige forutsetninger og føringer er lagt i kommunestyrets vedtak. Rådmannen valgte 

å prosjektorganisere oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, og nedsatte en styringsgruppe 

med følgende representasjon: 

Styringsgruppe: 

 Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef, leder 

 Trude Steinmo, kommunalsjef HR 

 Magne Enger, daglig leder Menova as 

 Bente Bråthen HTV Fagforbundet 

Det ble likens nedsatt en prosjektgruppe/arbeidsgruppe bestående av: 

 Reni Odden, enhetsleder helse og omsorg, prosjektleder 

 Ruth Kvam, avdelingsleder Aurora 

 Siri van Kervel Røskaft, advokat/juridisk rådgiver 

 Sanna Grønli, økonomi/analyse, rådgiver 

 Terje Schistad, eiendomsforvalter 

 Magne Enger, daglig leder Menova as 

 Torbjørn Wik, Menova as 

 Gro Johansen, Fagforbundet 

 Trine Nyhus, Aurora, verneombud 

 Knut Rundtop, foreldrerepresentant 

 



  Sak 16/20 

 

 Side 42 av 71   

 

 

Målsettinger/prosjektmandat 

Prosjektets målsetting skal baseres på at tilbudene samordnes både for å utvikle 

arbeidsmarkedsbedriften og for en bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer 

med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje). Prosjektet skal vurdere og 

konkretisere muligheter for samlokalisering av Aurora og Menova as til utbygd fellesanlegg på 

Kilemoen, som skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets muligheter og 

rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

Kommunestyrets vedtak innebærer at samarbeidet med Menova as søkes organisert slik at 

brukerne av Aurora får tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

Arbeid er viktig for alle, og psykisk utviklingshemmede må også få erfare at arbeid gir bedre 

økonomi og større grad av integrering. De psykisk utviklingshemmede skal ha en reell mulighet 

for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den 

«varige tilrettelagte arbeidsplassen» (VTA-plass) gi forutsigbarhet og trygghet i egen 

livssituasjon. 

Aktivitetstilbudet, som i utgangspunktet er et kommunalt ansvar videreføres i kommunal regi i 

et samarbeid med Menova as. Den enkelte vil da kunne trekke større veksler på et langt større 

fagmiljø med bredere kompetanse. Det etableres «sømløse» overganger fra et lavere 

funksjonsnivå til et høyere, - og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle 

tilsi dette. Samkjøring/transport vil også være lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. 

Aktivitetstilbud og arbeidstilbud for denne gruppen griper sterkt inn i hverandre. 

Kommunestyrets vedtak forutsetter at kommunens aktivitetstilbud (som er et klart definert 

kommunalt ansvar) skjer i regi av kommunalt ansatte, og at de etablerte arbeidstilbud (som er 

et klart definert statlig ansvar) skjer i regi at arbeidsmarkedsbedriften og dennes ansatte. Det 

skulle i så henseende ikke være noe i veien for å ta ut positive synergier ved etablering av felles 

administrasjon og ledelse. 

Det legges til grunn at prosjektet skal resultere i løsninger som gir positive synergier både for 

den enkelte bruker, for ansatte, for Menova as og for kommunen. For kommunen vil de 

positive synergier best synliggjøres i en kostnadseffektiv drift og riktig og rasjonell bruk av 

kommunens midler. Rådmannen har gitt klare føringer for at kostnadsnivået til disse tjenestene 

ikke skal øke etter at de organisatoriske endringene er gjennomført. 

Prosjektgruppen fikk følgende mandat i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 95/19: 

1. Utrede en mulig samarbeidsmodell der Menova as og Aurora samlokaliseres på Kilemoen. 

Modellen skal sikre en bedre realisering av grunnleggende rettigheter når det gjelder aktivitet 

og arbeid for personer med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje). 

2. Et slikt fellesanlegg skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets 

muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

 

Prosjektgruppens anbefaling 

Prosjektgruppen har lagt et godt stykke arbeid ned i en rapport som belyser tre forskjellige 

måter det vedtatte samarbeid kan organiseres på. Den styrking av tjenestetilbudet som er 

nødvendig, gjør at aktuelle alternativ må gi insitament for positive synergieffekter i forhold til 

drift, dersom man skal unngå å tilføre ytterligere driftsmidler. Slik prosjektgruppa ser det, vil 
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både alternativ 1 og 2 kunne ha et visst potensiale for forbedringer av tjenestetilbudet. Den 

nødvendige styrking som er nødvendig vil allikevel kun la seg realisere gjennom alternativ 3. 

Prosjektgruppens rapport er godkjent av styringsgruppen, og anbefaling følger som vedlegg. 

Styret for Menova as har behandlet forslaget i sak 58/19 den 20.11.19 og uttaler: 

Dokumenter var utsendt på forhånd. En lang og god diskusjon ble gjennomført. Synspunkter 

på både fordeler og ulemper med en samlokalisering og overtagelse av ansvaret for driften av 

Aurora, fremkom. Enighet om at dette vil gi et langt bedre tilbud til brukerne hos Aurora. 

Aurora og Menova står ovenfor mange av de samme utfordringene som kan løses med «en 

sterkere kraft» om man er samlokalisert/samarbeider. Menova sin drift vil også bli mer 

forutsigbart og sikret. 

Vedtak:  

Styret stiller seg positive til den fremlagte skissen, tegninger av nytt bygg og 

organiseringsalternativ 3 for samlokalisering og synergi med Ringerike kommune sitt 

arbeidssenter Aurora.  

Styret mener følgende forutsetninger må være på plass før ett endelig vedtak kan fattes: 

o En driftsavtale, med tilhørende økonomiske betingelser, hvor Aurora minimum dekker 

sin naturlige andel av felleskostnader i Menova, samt sikrer at Menova ikke kan bli 

belastet med uforutsette kostander tilknyttet driften av Aurora. Videre at 

driftsavtalen gir ledelsen i Menova den nødvendige styringsrett over medarbeidere i 

Aurora, selv om de er ansatt i Ringerike kommune. 

o En husleieavtale på markedsmessige vilkår inngås - 25 års leieavtale. 

o NAV gir Menova anledning til å etablere en konsernmodell, som gjør at Menova kan 

leie ut bygg og stå for driften av Aurora, uten at Menova sin godkjennelse som 

attføringsleverandør, blir trukket tilbake. 

o Styreleder og daglig leder følger opp mot Ringerike kommune.   

 

Rådet for funksjonshemmede har fått prosjektgruppas anbefaling til behandling i sitt møte 

28.2.2020. Innstilling til rådets anbefaling er som følger: 

«Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for kommunestyret 

sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering av arbeids, - og 

aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune. 

Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å ivareta 

intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonshemmede anbefaler 

kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas anbefaling». 

Endelig vedtak i rådet vil bli vedlagt saken til hovedkomiteens- formannskapets- og 

kommunestyrets behandling. 

 

Økonomiske forhold 

Hva vil en samlokalisering og en formalisering av samarbeidet i henhold til 

prosjektgruppens forslag alternativ 3 koste? 

Dette er et estimat ut i fra dagens driftsnivå og antall deltagere/brukere, basert på budsjett-tall 

og forslag fra Menova as. Det har ikke vært gjennomført formelle drøftinger. 
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Kostnader ved egenregi, - som i dag Kostnader ved samlokalisering og 

formalisert samarbeid 

ved realisering av alternativ 3 

Lønn Aurora* 11 659 860 Lønn Aurora***** 8 686 600 

Driftskostnader  924 300 Driftskostnader 1 200 000 

    Andel av fellesarealer og 

fellestjenester******** 

2 500 000 

FDV-kostnader bygg*** 200 000 FDV-kostnader 200 000 

Husleie** 1 617 500 Husleieii****** 1 250 000 

Salgsinntekter 911 795 Salgsinntekter******* 1 000 000 

Refusjoner****      640 476 Refusjoner   640 000 

  12 849 389   12 196 600iii 

 

Kommentarer til de enkelte poster: 

*Lønn Aurora er basert på vedtatt budsjett 2020. med 17,45 årsverk.  

**Basert på dagens husleie i Storgata samt ny husleie på Hensmoen. 

*** Strøm, renovasjon, renhold er basert på regnskapstall 2018. 

****Gjelder refusjoner ved langtidsfravær. 

*****Lønnsutgifter til kommunalt ansatte som følger med over til Kilemoen. 

******Kapitalkostnader av lånebehov + FVD-kostnader 

*******Salgspotensialet øker, og man velger å estimere 10% økning fra 2020. 

********Dette beløpet skal dekke tilgang til kantine, tilgang/deling treningsrom, deling av 

møte/undervisningsrom og en felles resepsjon, 50% av stillingen som leder for «Menova 

Arbeid og Aktivitet», deling av kostnader til nye veilederfunksjoner, fellesfunksjoner innen 

ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, kompetanseutvikling, IKT og 

markedsføring/digitale kanaler. 

Hvilke forbedringer/muligheter vil dette gi for de psykisk utviklingshemmede? 

Prosjektgruppens anbefaling i alternativ 3 vil gi brukerne muligheter for de endringer 

kommunestyret i sitt vedtak etterspør. Dette gjelder særlig innenfor følgende områder: 

 Brukerne vil få tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

 Det vil ligge til rette for «sømløse» overganger fra et lavere funksjonsnivå til et 

høyere, - og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle tilsi dette. 

 Brukerne vil ha en bedre økonomi når man frekventerer VTA/VTAO ordningen framfor 

sysselsetting i dagens Aurora, og får oppleve gleden og motivasjonen ved å tjene 

egne penger. 

 Brukerne vil ha en reell mulighet for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. 

Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den «varige tilrettelagte arbeidsplassen» 

(VTA/VTAO) gi trygghet i livssituasjon. 

                                                
ii Beregnet kapitalkostnader relatert til et byggelån på 25 mill. kroner samt FDV-kostnader 
iii Den usikre variabel her vil være husleien. For- og detaljprosjektering vil gi et mer nøyaktig 

estimat, og endelig kostnadsramme vil bli avdekket ved anbudskonkurransen. Dette vil derimot 

ikke foreligge før høsten 2020. Skal nåværende leieavtale sies opp, må dette skje før juni 2020. 
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 Aktivitetstilbudet vil videreføres i et slikt samarbeid som alternativ 3 beskriver for de 

som ikke kvalifiserer til varig tilrettelagt arbeid. 

 De ansatte ved Aurora vil kunne trekke større veksler på et større fagmiljø med 

bredere kompetanse. Ved etablering av felles faglige ressurser/veiledere og fag- og 

næringslivsansvarlige, vil både ansatte og brukere få større mulighet og tilgang til 

individuell veiledning i daglig arbeid. Dette vil bidra til utvikling og muliggjøre 

overgang til varig tilrettelagt arbeid for flere. 

 Samkjøring av transport vil bli lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. Selv om Kilemoen ikke ligger sentrumsnært, har Menova AS allerede 

etablert gode transportordninger til Kilemoen, mens transportgrunnlaget til 

Hensmoen har blitt tilsvarende redusert. 

 

Avtalemessige forhold 

Rådmannen har fått utarbeidet et forslag til intensjonsavtale som overordnet vil regulere 

samarbeidsavtalen mellom Menova as og Aurora. Denne følger som vedlegg.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunestyrets vedtak i sak 19/95 ga rådmannen i oppgave å foreta nærmere 

vurdering/konkretisering muligheter for samlokalisering av Aurora og Menova as til utbygd 

fellesanlegg på Kilemoen. Det ble forutsatt gjennomført i en prosess mellom Menova as og 

Ringerike kommune basert på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av 

arbeidsmarkedsbedriften og for bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer 

med utviklingshemming. (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje som utgangspunkt). Vedtaket la 

også klare føringer for et løsningsorientert samarbeid basert på tillit og respekt, hvor 

hovedfokus skal være å ivareta ulike grupper og enkelt personers behov på best mulige måte. 

Vurderinger og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, nærmere utredning av de 

økonomiske forhold og konkrete forslag til organisering skulle fremlegges for vedtak i 

kommunestyret. Det ble også lagt til grunn at de kommunale eierne, sammen med NAV og 

Menova as skulle samarbeide om å skape et «kraft – og kompetansesenter» på Kilemoen hvor 

enkeltindividets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

Det er viktig at psykisk utviklingshemmede på lik linje med andre får gjennomført en grundig 

arbeidsevnevurdering og valg av arbeidsønsker. En slik vurdering må gjøres ut i fra diagnoser 

og helsemessige begrensninger i tillegg til den enkeltes ressurser og muligheter for arbeid. 

Dette er arbeidsmarkedsbedriftens arena i samarbeid med NAV, og for å vri utviklingen i riktig 

retning, må de psykisk utviklingshemmede vurderes med flere av de tiltak som i dag ligger 

under arbeidsmarkedsbedriftens ansvarsområde. 

Ved å samlokalisere Aurora og Menova as, samt å formalisere samarbeidet, vil dette kunne gi 

en effektiv og helhetlig løsning med flere valg for brukerne. Felles lokalisering og organisering 

under en ledelse, vil gi muligheter for å samle tverrfaglig kompetanse og ressurser hos en 

arbeidsgiver.  

En samlokalisering og formalisering av samarbeidet vil gi kommunen muligheter for å gjøre 

noe aktivt med de forhold som er avdekket i prosessen og de utfordringer som 

Rettighetsutvalget belyser. Faglig sett oppfattes dette som helt nødvendig. Likeens vil 

samlokaliseringen gi muligheter for å finansiere og designe et «Karriere- og 

livsmestringsverksted» som har et potensiale som strekker seg langt videre enn til bare psykisk 
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utviklingshemmede. Dette som svar på kommunestyrets vedtak om å skape et «kraft – og 

kompetansesenter» på Kilemoen. 

Prosjektgruppens anbefalte løsning (alternativ 3) gir også positive synergieffekter som vil 

muliggjøre etableringen av et rådgivende utvalg bestående av Menova as, Adaptor as, NAV, 

Ringerike kommune og videregående skole, for å sikre alle mennesker med en 

utviklingshemming en reell avklaring og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet 

for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. 

Rådmannen mener det er av avgjørende betydning at det etableres en felles ledelse og for 

«Aurora» og Menova as. Dette vil være nødvendig ikke bare for å finansiere tilbud som i dag 

mangler, men også for å utløse positive synergier som: 

 Utvikling og samkjøring av Industrivaskeriet og Husflid, herunder felles utvikling og 

konsepter, innsalg/kontakt med oppdragsgivere/kunder og samarbeid innen pakking 

og søm.  

 Utvikling og samkjøring av Monteringsvirksomheten, herunder, innsalg/kontakt med 

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag. 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige.  

 Økte ressurser til å gjennomføre endring og omstilling. 

 Økte ressurser og kompetanse innen kommersiell drift og salg.  

 Tilgang på bedre nettverk, herunder NHO, Arbeid og Inkludering, ASVL, HR Norge og 

andre kontakter. 

 Det etableres likeledes en deling av veilederstillinger/funksjoner/oppgaver. De som 

arbeider i produksjon som har ansvaret for kvalitet og leveranser, og har ansvaret for 

en gruppe kalles arbeidsledere, men de som arbeider med oppgavene under kalles 

veiledere. Alle må jobbe i produksjon om nødvendig. Dette vil gi positive synergier 

ved:   

o Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og 

opplæringskontor. Gjennomføre forhåndsomtaler og 

velkomst/introduksjonsprogram. 

o Karriereveilelening for å finne hvilket tilbud, og lage plan som er best for 

bruker, men samtidig realistisk. 

o Oppfølging av VTAO (om oppfølgingen fra NAV ønskes supplert), VTA 

«ekstern» og deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære 

bedrifter. 

o Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

o Støtte og bistå i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- 

aktiviteter på tvers. 
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o Gjennomføre kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet.    

o Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening. 

Felles funksjoner innen ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, 

kompetanseutvikling, IKT og markedsføring/digitale kanaler, vil bidra til at felles drift blir en 

mer avgrenset og målrettet strategiprosess, som igjen blir en del av input, refleksjon og 

utvikling innen arbeidsinkluderingsfaglige spørsmål. Det vil også ligge til rette for en mer 

detaljert økonomistyring og oppfølging, samt ressurser til å gjennomføre personaltiltak, 

herunder sykefraværs oppfølging og markeringer. Kompetansetiltak kan samkjøres og det vil 

være tilgang på ressurser til å utføre oppgaver innen markedsføring og i forhold til digitale 

kanaler. 

Det vil også bli opprettet et rådgivende utvalg mellom Menova as, Adaptor as, NAV, 

Ringerike kommune og videregående skole for å sikre alle mennesker med en 

utviklingshemming en reell avklaring og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet 

for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. Ringerike kommune skal ta et selvstendig ansvar i å 

opprette arbeids/praksisplasser som kan benyttes som VTAO-plasser i egen virksomhet.   

Rådmannen vil derfor anbefale kommunestyre å slutte seg til prosjektgruppens anbefaling i 

alternativ 3 for samlokalisering og formalisering av samarbeidet mellom Menova as og Aurora, 

men med den endring at ordningen med at kommunalt ansatte på Aurora ikke videreføres ut 

over den periode dagens ansatte innehar stillingene. Stillingene bør ved ledighet overføres 

Menova sin stillingsportefølje.  

Rådmannen er kjent med at Fagforbundet har oversendt følgende uttalelse i saken: 

Fagforbundet Ringerike er positive til et samarbeid, og en samlokalisering av 

Aurora/Menova. 

Vi ønsker kommunal nærledelse for Auroras ansatte, på lik linje med andre ansatte i 

kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være kommunal leder 

innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på Aurora. 

Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen i alt. 3, 

om at nyansettelse i aktivitetssenterdelen skal lyses ut som kommunale stillinger  

De endringer som nå foreslåes vil ha enkelte konsekvenser for dagens ansatte, og rådmannen 

har i sitt forslag hatt fokus på at deres rettigheter og ønsker imøtekommes. Det er etter 

rådmannens syn også viktig at selv om arbeidsgiveransvaret for dagens ansatte ivaretas av 

Ringerike kommune, så må arbeidsledelsen ivaretas av Menova as. Selv om ledelsen er ansatt i 

Menova as, er dette tross alt en bedrift som er kommunalt eid. Så lenge Ringerike kommune 

har ansatte som arbeider på Aurora, vil disse være tilknyttet en enhetsleder i Ringerike 

kommune. Når det gjelder «styringsretten» er denne knyttet opp imot arbeidsgiverrollen, og vil 

bli behandlet spesifikt i de framtidige avtaleforhandlinger. 

Rådmannen har rettet en henvendelse til husbanken for å avklare om et slikt prosjekt kan få 

investeringstilskudd dersom kommunen står som eier av aktivitetslokalene. Spørsmålet har 

vakt en del usikkerhet i husbanken, og kommunen vil motta et svar på et senere tidspunkt. 
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Vedlegg 

 Prosjektgruppens anbefaling m/tegninger til nye lokaler 

 Forslag til intensjonsavtale 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme 
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Arkivsaksnr.: 20/53-1   Arkiv: 033  

 

Politirådsavtale 2019-2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

17/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd 

vedtas. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 
Videreføring av Politirådet sin samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Hole kommune og 

Jevnaker kommune og Sør-Øst politidistrikt for politiråd.  

Formålet med avtalen er å formalisere og tydeliggjøre formål, organisering og mål for politirådets 

arbeid. Avtalen vedtas for en periode 2019-2021, hvoretter samarbeidsformen og avtalen skal 

evalueres for eventuell videreføring.  

Avtalen omfatter og klargjør følgende: - Politirådets formål - Deltakere i politirådet fra Ringerike, 

Jevnaker, Hole kommunes og Sør-Øst politidistrikts side - Andre kontaktpersoner - Ledelse, 

sekretariatsfunksjon og arbeidsform - Lokale mål, satsningsområder og oppfølging.  

Avtalen foreslår at det tas sikte på å avholde politirådsmøte 3 ganger i året, eller når det er 

hensiktsmessig. Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 

samfunnssikkerhet. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal 

politirådet bidra til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, 

frivillighetssektoren samt politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og 

samfunnssikkerhet.  

Videre foreslås følgende prioriterte satsningsområder for oppfølging i avtaleperioden:  
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Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Fellesprosjektet, vei og bane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Regjeringen har besluttet at Ringeriksbanen og ny E16 fra Høgkastet til Hønefoss, skal 

planlegges og gjennomføres som et felles prosjekt. Prosjektet, som er et samarbeid mellom 

Bane NOR og Statens vegvesen omtales som FRE16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Det er startet utbygging av E16 Nymoen- Eggemoen- Olum. Strekning er delt inn i to 

delstrekninger: Nymoen- Eggemoen og Eggemoen- Olum. 

 Arbeidslivskriminalitet (a-krim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A-krim er definert i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som «handlinger som 

bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne 

utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurranse-vridende og 

undergraver samfunnsstrukturen». Arbeidslivskriminalitet er et raskt økende og alvorlig 

samfunnsproblem som må forhindres dersom ikke samfunnsstrukturer over tid skal bryte 

sammen. Kommunens anskaffelser anses som det mest effektive virkemidlet i bekjempelse 

av denne formen for kriminalitet, og fra politikerens side er det et område med høy prioritet. 

 Beredskapsråd                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunene skal utvikle 

trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen 

og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Denne rollen er tydeliggjort gjennom 

bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. I tråd med bestemmelsene om kommunal 

beredskapsplikt skal kommunene integrere samfunnssikkerhet i daglig virksomhet og gi 

samfunnssikkerhetsoppgavene et helhetlig perspektiv. Bestemmelsene tydeliggjør også 

kommunenes rolle som lokal samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.  

 Politiråd skal sette av tid til beredskapsrådene i Politirådsmøtene. Ansvarlig; kommunene sin 

beredskapsleder. 

 

Vold i nære relasjoner 

Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra tjenesteapparatet. 

Ofte er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må involveres. I dag opplever 

mange voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og tjenester. Dette er en unødvendig 

belastning for voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse. All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar 

for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt 

for dette. Det er viktig at kommunene jobber med å øke bevissthet og kunnskap om vold i nære 

relasjoner.  Volds- og rusproblemene der de opptrer samtidig må ikke bagatelliseres eller 

undervurderes, men tydeliggjøres på flere arenaer. 

 Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) og rus relatert vold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AAH handler om å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold. Det handler 

også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Mye 

kriminalitet blir begått i ruspåvirket tilstand, og særlig er det en sterk sammenheng 

mellom voldskriminalitet og alkohol- og narkotikabruk. Hønefoss sentrum er vold og 

ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet i helgene tidvis et problem, og politiet 

bruker til dels store ressurser for å håndtere situasjonen. Helsedirektoratet og 

Politidirektoratet har bedt kommune, politi og utelivsbransje om å samarbeide om 

Ansvarlig alkoholhåndtering. Dette for å redusere og forebygge overskjenking, skjenking 
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til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. 

Ansvarlig alkoholhåndtering er etablert som et strukturert samarbeid mellom kommune, 

politi og bransje, opplæring og ansvarliggjøring av utelivsbransjen. Håndheving av et 

effektivt kontroll- og sanksjonssystem ved brudd på alkohollovgivningen er på plass.  

Trygge oppvekstsvilkår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trygghet i hverdagen er kanskje den viktigste verdien for oss alle. For de fleste henger 

trygghet tett sammen med frihet. Mangel på tilhørighet kan gjøre oss utrygge og usikre. Da 

kan dessverre noen velge å søke trygghet i kriminelle eller ekstreme miljøer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Forebygge rus, vold og kriminalitet. I det Forebyggendearbeidet/SLT-samarbeidet 

handler det om å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge 

for tidlig hjelp og støtte, som vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og 

kriminalitet. Kommunene skal i 2020 gjennomføre Ungdata-undersøkelse og vil da få ny 

sikker informasjon om utfordringene til ungdommene. 

 Forebygge radikalisering og ekstremisme med fokus på utenforskap.                                                                                                                                                                                                                                                                

Veien mot voldelig ekstremisme kan ofte starte som en søken etter et miljø å høre 

hjemme i. Da må vi sende et tydelig signal om at alle innbyggere, uansett bakgrunn, 

hører hjemme i Ringeriksregionen. Forebygging begynner i det daglige, ute i kommune. 

Ansatte i kommunene og politiet er ofte i første linje i møte med sårbare mennesker. 

Frivillig sektor og tros- og livssynssamfunn treffer også mange som står i utfordrende 

situasjoner. Ingen skal være alene om dette samfunnsoppdraget. Derfor er det viktig å 

styrke det tidlige forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme med mer kunnskap, 

tettere samarbeid og bedre koordinering av arbeidet på området. Vi ønsker å styrke 

innsatsen på tvers av samfunnssektorer her i Ringeriksregionen. 70 000 unge under 30 år 

står utenfor arbeid og skole ifølge NAV. Noen faller ut av videregående opplæring og 

antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. 

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i samfunnet. Omkostningene er store 

både for samfunnet og for de unge det gjelder.  

Formålet med satsningsområdene/tiltakene er å bidra til å sikre en helhetlig forebyggende 
tilnærming til håndtering av kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.   
 

 

Bakgrunn 
Nærpolitireformen trådte i kraft 01.01.16, der målet med reformen var et politi som er operativt, 

synlig og tilgjengelig, og som har både kompetanse og kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale 

kriminelle handlinger. Forebyggende arbeid er således et viktig satsingsområde og en forpliktende 

samarbeidsavtale mellom lokalt politi og kommune skal sikre ovennevnte mål. Samarbeidsavtalen 

mellom Ringerike kommune og Sør- Øst politidistrikt er en gjensidig forpliktende avtale om 

tjenestetilbud, politikontakt, etablering av politiråd og SLTkoordinator. Formålet med avtalen er en 

videreutvikling av forebyggende arbeid og regulerer arbeidet på både operativt og strategisk nivå. 

Gjennom samarbeidsavtalen søkes en felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, 

samt igangsettelse av målrettede og forebyggende tiltak. Samarbeidsavtalen utpeker felles 

satsingsområder. Det ble på nasjonalt nivå besluttet i 2007 at det skulle etableres et mer formalisert 
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samarbeid mellom politidistriktene og kommunene gjennom politiråd (St.prp. nr. 1 (2006-2007):92). 

Formålet med opprettelse av lokale politiråd gjennom en slik modell er at kommune- og politiledelse 

arbeider felles i et strategisk organ med kriminalitetsforebygging på en arena der kunnskap om 

lokale problemer omsettes til en samordnet innsats ved koordinering av innsats og tiltak lokalt. 

Samarbeidet i politirådet skal medføre at partene utveksler informasjon, etablerer felles 

problemforståelse og styrker utvekslingen av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. 

Organiseringen av politirådet gjennomføres slik at det er et beslutningsdyktig overordnet organ som 

direkte håndterer strategiske problemstillinger.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer at denne samarbeidsavtale vil sikre mer tilgjengelig informasjon om lokale 

forhold som er viktig for innbyggere og som krever kommunal innsats. Politirådet er ment å bidra til 

å styrke utvekslingen av kunnskap og erfaringer mellom politi og kommune slik at arbeidet utføres 

mer koordinert og effektivt i forhold til felles utfordringer. Således anses arbeidet gjennom 

politirådet som en gjensidig mulighet til å påvirke begge parters prioriteringer. Samarbeidsavtalen 

fastsetter blant annet politirådets organisering, møtestruktur samt representasjon. Rådmannen 

anser at vedtakelse av en samarbeidsavtale vil medvirke til en helhetlig samhandling ved de enkelte 

mål og påfølgende tiltak mellom kommune og politi innen og på tvers av forvaltningsnivåer og 

anbefaler at forslaget til samarbeidsavtalen vedtas. 

Vedlegg 

- «Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Jevnaker kommune, Hole kommune og Sør-Øst 

politidistrikt».  

-Avtale om «Tjenestetilbud i Hønefoss politistasjonsdistrikt» 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 19/3425-4   Arkiv: 026 &10  

 

Representasjon og deltakelse i organisasjonen Utmarkskommunenes 

sammenslutning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune foreslår ……………….. som kandidat til representant i Landsstyret i 

Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). 

 

 

  

Bakgrunn 

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte den 05.09.2019; 

 

«Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemskapet, på kr. 45.000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020.01.09. 

Representanter velges etter at nytt kommunestyre er konstituert.» 

 

Dette saksframlegget er ment å belyse kommunens representasjon og deltakelse i 

organisasjonen utmarkkommunenes sammenslutning (heretter omtalt som USS), samt å velge 

en kandidat til valg som representant i Landsstyret i USS. Det er fylkesmøtet som til 

medlemskommunene som velger hvem som skal være fylkets representanter i landsstyret. 

Ringerike kommune kan vedta at ordfører skal fremme et kandidatur til valg.  

Valgbare til landsstyret er de personer som bekler sentrale politiske verv eller sentrale 

kommunale stillinger i en medlemskommune, jfr. vedtektene § 3. nr. 2. (5)  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunens medlemskap i USS gjør det hensiktsmessig at kommunen og kommunestyret er 

godt kjent med organiseringen av USS. Organisasjonen består av følgende organ:  

 

- landsmøte 

- landsstyret 

- fylkesmøte 
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- arbeidsutvalget 

- valgkomite 

 

 

Landsmøte 

 

- Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og avholdes årlig. På dette møtet så har 

alle medlemskommuner rett til å delta og har en stemme, mens samtlige delegater har 

tale- og forslagsrett  

  

- På landsmøtet så velges: 

o leder av landsstyret (leder velges for to år) og  

o medlemmer til valgkomiteen (tre stk.).  

 

Landsstyret  

 

- Det er landsstyret som leder organisasjonen mellom landsmøtene, som bl.a. innebærer å 

utarbeide regnskap og forslag til budsjett til landsmøte, avgi uttalelser på 

organisasjonens vegne, utarbeide årsmelding, nedsette underutvalg som får mandat til å 

arbeide med særskilte saker.  

- Landsstyret består av leder og to representanter (en mann og en kvinne) fra hvert fylke.  

 

Fylkesmøte  

 

- Årlig avholdes det fylkesmøte. Fylkesmøtet avholdes samtidig med landsmøtet.  

- På dette fylkesmøtet så velger medlemskommunene hvem som skal være fylkets 

representanter i landsstyret. Fra hvert fylke skal det nå velges to representanter (en 

mann og en kvinne), og det skal også være tre varamedlemmer fra hvert fylke. 

- De som er valgbare til landsstyret, og som kan foreslås som kandidater til 

valgkomiteen, er de som bekler sentrale politiske verv eller sentrale kommunale 

stillinger i en medlemskommune. 

 

Arbeidsutvalget  

 

- Landsstyret velger blant sine medlemmer at arbeidsutvalg, som består av leder og fire 

representanter fra landsstyret.  

- Arbeidsutvalget skal kalle inn til landsstyremøte, foreslå dagsorden og utføre oppgaver 

som de blir pålagt av landsstyret.  

- Arbeidsutvalget skal ha medlemmer av begge kjønn, fra ulike landsdeler, og bør ha bred 

partipolitisk representasjon. 

 

Valgkomite  

 

- Det er valgkomiteen som skal samordne valg på landsstyremedlem i de enkelte fylker, 

slik at det nye landsstyret sikres en bred partipolitisk representasjon 

- Valgkomiteen skal på landsmøtet fremme forslag på valg av leder, godtgjørelser til 

landsstyremedlemmer, forslag til valg til valgkomite, forslag til medlemmer i 

arbeidsutvalg. 
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I tillegg til disse organene, finnes det også et sekretariat som forestår det praktiske arbeidet for 

organisasjonen. For utfyllende informasjon om organisering av arbeidet vises det til vedtekter 

for Utmarkkommunenes sammenslutning (vedlagt). 

 

Kommunens representasjon og deltakelse 

 

Det følger av gjeldende delegeringsreglement pkt. 1.2 at Ordfører har myndighet til å utøve 

eierrettigheter i selskaper der kommunen er eneeier eller medeier og myndighet til å 

representere kommunen i slike selskapers generalforsamling. 

 

Det er kommuneadvokatens oppfatning at bestemmelsen legger til ordfører, eller den ordfører 

utpeker, å representere Ringerike kommune i besluttende organer der kommunen har 

interesser. Herunder at det er ordfører, eller den hun utpeker, som representerer kommunen og 

avgir stemme på kommunens vegne i fylkesmøtet og landsmøtet til USS. For ordens skyld 

meddeles at kommunen an sende så mange delegater til Landsmøte som man ønsker.  

 

Dersom Ringerike kommune ønsker å være en aktiv pådriver i utmarkskommunenes 

sammenslutning, kan kommunen arbeide for å få en representant fra kommunen inn i 

landsstyret, ved å fremme kandidater på valg i fylkesmøtet. Fra Viken fylke vil det være 

representanter som kan velges inn i landsstyret. Ordfører vil i så fall fremme det kandidatur 

som kommunestyret bestemmer. 

 

Landsmøtet i USS for 2020 avholdes 23. – 24. april i Stjørdal. Fylkesmøtene med valg eller 

suppleringsvalg er berammet til 23. april 2020 kl. 1645 – 1700. 

https://utmark.no/nyheter/invitasjon_til_landsmote_i_utmarkskommunenes_sammenslutning_2

3_og_24_april_2020_i_stjordal 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser positivt på at kommunen tar en rolle som aktiv pådriver i organisasjonen, og 

anbefaler kommunestyret å fremme en kandidat til valg i fylkesmøtet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler:  Rune Erstad 

   Heidi Skagnæs 
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Arkivsaksnr.: 19/5244-9   Arkiv: U63 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Coop Øst SA Extra Nes i Ådal  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/20 Formannskapet 18.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA, org.nr. 948 432 617, gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gis for avdeling Extra Nes i Ådal, Ådalsveien 1169, 3524 Nes i Ådal. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30.09.2020. 

 Vegard Brekken Huus, f. 03.01.1996, godkjennes som styrer for bevillingen og Monica 

Leinan Knestang, f. 15.09.1983, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig drikk 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. 

 

 Sammendrag 

 

Coop Øst SA har allerede salgsbevilling for avdeling 2107 Coop Prix Nes i Ådal som legges 

ned ca. 28.02.2020. Det søkes nå om salgsbevilling for ny butikk, avdeling 2665 Extra Nes i 

Ådal, som skal åpne 26.03.2020. Søknaden er sendt høringsinstanser, og det er ikke 

fremkommet negative merknader. 

 

Forholdet til overordnede planer 

  

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

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt høringsinstanser for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatorisk kunnskapsprøve i alkoholloven. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Coop Øst SA har allerede salgsbevilling for Coop Prix Nes i Ådal. Denne butikken legges nå 

ned og flyttes til Ådalsveien 1169, 3524 Nes i Ådal, hvor Coop Extra åpnes i mars 2020. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om salgsbevilling, mottatt 19.11.2019 

Brev til høringsinstaser, datert 28.11.2019 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 28.11.2019 

Uttalelse fra Skatteetaten, mottatt 09.12.2019 

Uttalelse fra Politiet, mottatt 20.01.2020 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 27.01.2020 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 
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Arkivsaksnr.: 19/5395-12   Arkiv: U63  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Santorini  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Formannskapet 18.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Afrin AS, org.nr. 921 342 993, gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Santorini, Søndre Torv 2 B, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingene gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Sido Haji-Ahmad, f. 10.01.1998, godkjennes som styrer av bevillingene.  

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingene.  

 Bevillingene gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 Sammendrag 

 

Det er søkt om serverings- og skjenkebevilling for lokalene til Santorini på Søndre torv i 

Hønefoss sentrum. Personen som søkes godkjent som styrer for bevillingene har avlagt og 

bestått obligatoriske prøver. Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av 

bevillingene. Søknaden er sendt høringsinstanser, og det er ikke fremkommet negative 

merknader.  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Santorini er et serveringssted beliggende på Søndre torv i Hønefoss sentrum. Afrin AS, org.nr. 

921 342 993, ble gitt skjenkebevilling for lokalet 23.04.2019. Aksjene i Afrin AS er overdratt 

til nye eiere, og på grunn av eierskiftet søkes det nå om ny bevilling. 

 

Beskrivelse av saken 

Santorini har ca 30 kvm skjenkeareal inne og tilsvarende stort skjenkeareal ute. Det er 24 

sitteplasser innendørs og 42 utendørs.  

 

I medhold av alkohollovens § 1-7 og serveringslovens § 9 ble det bedt om uttalelse på Afrin 

AS og styrer av bevillingene den 12.12.2019. Ingen av høringsinstansene har merknader til 

søknaden. Av søknaden fremkommer det at Samer Wardeh eier 50 % av virksomheten. Iht. 
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alkoholloven § 1-7 b må også personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten ha utvist 

uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som 

har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 

Det ble bedt om uttalelse på medeier 03.02.2020. I svar fra høringsinstansene samme dag 

fremkommer det ingen negative merknader.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke imot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for 

Ringerike kommune.  

 

Juridiske forhold  

 

Personen som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i 

serveringsloven og alkoholloven. Virksomheten er relativt liten og kravet om stedfortreder jf. 

alkoholloven § 1-7c virker urimelig tyngende. Det bør derfor gis fritak om krav til 

stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 

Det foreligger ingen merknader på noen av søkerne. Både bevillingshaver og medeier 

tilfredstiller kravene til uklanderlig vandel i alkohollovens § 1-7b og serveringsloven § 6 første 

ledd, og anses som egnet til å ha bevilling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Afrin AS ble gitt serverings- og skjenkebevilling for lokalet 23.04.2019. Det søkes om ny 

serverings- og skjenkebevilling på grunn av eierskifte. Ny eier overtok virksomheten 

01.10.2019. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at Afrin AS, org.nr. 921 342 993, gis alminnelig serverings- og 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Santorini, Søndre torv 2 B, 3510 Hønefoss. 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden og og søker anses som egnet til å ha 

bevilling. 
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Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 05.12.2019. 

Brev til høringsinstanser, datert 12.12.2019. 

Uttalelse fra Skatteetaten, 18.12.2019 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 09.01.2020. 

Uttalelse fra Politiet, mottatt 22.01.2020. 

Vedlegg til søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 27.01.2020. 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 31.01.2020. 

Brev til høringsinstanser, datert 03.02.2020. 

Uttalelse fra Skatteetaten, mottatt 03.02.2020. 

Uttalelse fra skatteoppkrever i Trysil kommune, mottatt 03.02.2020. 

Uttalelse fra Politiet, mottatt 03.02.2020. 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 
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Arkivsaksnr.: 17/693-34   Arkiv: K23  

 

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Eldrerådet 27.01.2020 

2/20 Råd for funksjonshemmede 28.01.2020 

4/20 Ungdomsrådet 28.01.2020 

19/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

7/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

1/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

21/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

  

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  
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Måleresultatene viste nivåer under grenseverdieneiv eller alarmtersklenev i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingstersklenevi på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  
12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 
Nitrogendioksid, NO2vii 
Svevestøv PM2,5viii og PM10ix 
Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, 
vind) 

Prøvetaking:  
Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

                                                
iv Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt 

tidsfrist, jf. forurensningsforskriftens § 7-6. 
v Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 
vi Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til 

målenettverk og tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved 

overskridelse av øvre vurderingsterskel. Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres 

kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det ikke være behov for målinger. 

Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
vii Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 
viii Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og 

langtransportert, luftforurensning 
ix Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 
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Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til onlineresultatene 

fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 
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Prøvetakerne for NO2, ble plassert langs sterkt traffikerte hovedgater nært opp til barnehager 

og skoler og langs skoleveier. Prøvetakingen ble utført med 12 prøver av en ukes varighet hver 

måned i et år. 

Kart over målestasjoner og prøvetaking Rød stjerne = Målestasjon. Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking 

 

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 

Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   
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179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 

Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  
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461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 

 

 

NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   
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«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss

 

Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når luftkvaliteten 

overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode resultater er 

det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative helseeffekter som 

følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 



  Sak 21/20 

 

 Side 68 av 71   

 

 lavutslippssoner 

 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-2019 

i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å overvåke 

luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og innarbeide 

tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  
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Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Arkivsaksnr.: 20/461-1   Arkiv: 431  

 

Vårkonferansen 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

20/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

12/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

22/20 Formannskapet 18.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vårkonferansen gjennomføres hvert år i april måned. 

Målet med konferansen er å inspirerer, dele og bli kjent med oppgaver og kollegaer på tvers i 

organisasjonen. 

Målgruppen er: Ansatte i Ringerike kommune fra alle sektorer. Folkevalgte er velkomne til å delta på 

konferansen, -  påmelding til sekretariatet. 

 

Tema på årets konferanse: Folkehelse – Gi rom 

Tid/sted: Onsdag 22. april 2020 kl. 08.30 – 15.00 i Ringerike kultursenter – byscenen 

 

Hovedforedragsholder er Hannah Wozene Kvam, rådgiver for kultur og mangfold Viken 

fylkeskommune. Hun har i 25 år arbeidet som artist, skribent og formidler og er brennende opptatt av 

mangfoldsfeltet. 

Hun vil ta opp hvordan de synlige og usynlige strukturene fungerer på arbeidsplassen og generelt i 

samfunnet. Hvem treffer beslutninger, og hvilke perspektiv er det som fremmes. Hvem deltar og hva 

skjer når deltakelsen uteblir? 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 20/674-1   Arkiv: 151  

 

Årsregnskap 2019 for Ringerike kommune - muntlig presentasjon  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet tar presentasjonen til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Rådmannen presenterer regnskap 2019 som ble overlevert revisjonen 14. februar 2020. 

 

Vedlegg 

 

Legges ved protokollen. 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Arkivsaksnr.: 20/26-1   Arkiv: 256  

 

Retningslinjer for kommunal garanti for Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Saksprotokollen fra kommunestyresak 80/19 - Søknad om økonomisk garanti - Haugsbygd 

Arena – har følgende vedtak: 
Saken utsettes. 

Ringerike kommune har mottatt flere prosjekter fra organisasjoner med anmodning om 

lånegaranti fra kommunen. Dette utløser behov for nærmere prinsipiell avklaring om 

anvendelse av lånegarantier og om kommunens handlingsrom til å påta seg slik forpliktelse/ 

risiko. 

 

Prosjektene har blitt avslått med henvisning til kommunens samlede økonomiske/finansielle 

stilling, som er utfordrende, preget av omfattende låneopptak og driftsmessige utfordringer. 

Konkret omfatter dette kommunens handlingsrom til å ta på seg økonomiske forpliktelser ut 

over det som ligger i kommunens egne planer og egne prosjekter. 

 

Ringerike arbeiderparti ber ut fra det nevnte Rådmannen å utrede relevante forhold som 

knytter seg til praktisering av lånegarantier samt fremkomme med konkret forslag til regler 

som ivaretar likebehandlingsprinsippet. 

 

Videre anmodes rådmannen om å gå gjennom alle mottatte prosjekter med sikte på konkret 

helhetlig vurdering. Herunder å fremkomme med en prioritert oversikt over hva gjelder 

prosjekter i forhold til garantiordning med utgangspunkt i helhetlige betraktninger og 

kommunens handlingsrom. 

 

I denne saken legges det fram retningslinjer som skal ivareta likebehandlingsprinsippet, samt 

beskrive hva som skal legges til grunn for vurdering av kommunens økonomiske forpliktelser i 

forbindelse med behandling av garantisøknader. 

 

Beskrivelse av saken 

 



- 

Kommunestyret har vedtatt to garantier til lag og foreninger til kultur og idrett, Hønefoss 

Arena AS som er ett interkommunalt anlegg, og til Tyristubben. Totalt er diss to garantiene på 

31,45 millioner kroner per 31.12.2019, og begge er selvskyldnergarantier. 

Øvrige garantier er gitt til borettslag og private barnehager, samt til interkommunalt arkiv på 

Kongsberg – totalbeløpet for innvilgede garantier er på 70 354 583 kroner. 

 

Garanti gitt til: Garantibeløp Garantien utløper 

IKA Kongsberg - interkommunalt arkiv 5 850 411   

Elvegata Borettslag 6 000 040 03.01.2028 

Hov Gård Borettslag 12 377 400 01.07.2030 

Småbarnsforeldrenes BH Hønefoss (Dalsbråten bh) 700 050 01.02.2022 

Småbarnsforeldrenes BH Ringerike BA (Smeden bh) 1 296 000 01.04.2024 

Hønefoss Foreldrelagsbarnehage BA (Blåbærskogen bh) 4 558 645 01.02.2034 

Tolpinrud barnehage BA 8 122 037 01.03.2038 

Hønefoss Arena AS (spillemidler) 25 350 000 01.01.2035 

Idrettsforeningen Tyristubben 6 100 000 05.01.2037 

Sum 70 354 583   

 

I de vedlagte forslag til retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet bygger på kommunelovens 14-19 med tilhørende forskrift om garantier og finans- og 

gjeldsforvaltning. 

 

Rådmannen foreslår at retningslinjene trer i kraft fra kommunestyret vedtar dem, og at 

retningslinjene også skal gjelde for allerede mottatte, ikke behandlede søknader om garanti.  

 

Ved behandling av allerede motatte søknader, kan det være at alle punkter om dokumentasjon 

er oppfylt, men søknadene behandles likevel ut fra helheten i søknaden. 

 

Garantiene gis som selvskyldnergarantier.  

 
Garantisten under en selvskyldnergaranti er forpliktet til å betale straks debitor misligholder 

sin betalingsforpliktelse og uavhengig av om misligholdet skyldes manglende betalingsevne 

eller manglende betalingsvilje.  

 

Det betyr at kommunen trer inn i låneavtalen, og med det også eierskapet til anlegget. 

 

Garantiens lengde er satt til 20 år. Dette for å unngå for lang tilbakebetalingstid på garanti på 

lån. 

 

I punkt 6 av de generelle forutsetningene beskrives hvilke vurderinger som skal gjøres ved 

saksbehandling av garanti-søknadene. 

 

Rådmannens vurdering 

Ved å utforme retningslinjer for kommunale garantier, sikrer kommunen at søknadene har god 

dokumentasjon, og ut fra kriteriene vil de kunne behandles likeverdig. 

 



- 

Det framkommer tydelig av retningslinjene hva som skal vurderes for å fastslå hvilken risiko 

kommunen tar ved å gi garantien, og garantisummene sees i sammenheng med kommunens 

økonomi som helhet. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 

 

 



Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet

Formål
Retningslinjene skal bidra til at kommunen yter velvillig støtte ved å gi garan ti for tippemidler og
garanti for banklån for forskottering av spillemidler og investeringstilskudd, samt garanti for banklån
til søkers egenfinansiering av investeringsprosjekter. På denne måten inngås gode betingelser, som
igjen bidrar til økt aktivitet blant kommunens innbyggere.

Hjemmel

Retningslinjene er hjemlet i «Lov om komm uner og fylkeskommuner (kommuneloven)» av 21. juni
2019 §14 - 19.

Kommuner og fylkeskommuner kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som
drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis garantien innebærer en vesentli g økonomisk
risiko eller er stilt for næringsvirksomhet. Et tilsagn om kausjon eller annen økonomisk garanti som en kommune
eller fylkeskommune stiller for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, er
bare gyldig hvis vedtaket om å stille garantien er godkjent av departementet. Ved godkjenningen skal
departementet bare vurdere om garantien er i strid med første ledd eller forskrift gitt i medhold av denne
paragrafen. Departementet kan ikke godkjenne garantier i strid med første ledd eller forskrift gitt i medhold av
denne paragrafen. Er garantien godkjent av departementet, regnes den ikke som ugyldig, selv om den er i strid
med første ledd eller forskrift gitt i medhold av denne paragrafen.

Garantier for små beløp er unntatt fra kravet om godkjenning. Et garantitilsagn for små beløp er ikke gyldig
hvis mottakeren av garantien forsto eller burde ha forstått at garantien er i strid med første ledd.

Departementet kan gi forskrift om garantiers varighet, krav til innholdet i garantive dtak og grensen for
garantier for små beløp.

I tillegg til lovhjemmelen er det utarbeidet «Forskrift om garantier og finans – og gjeldsforvaltning i
kommuner og fylkeskommuner» som trådte i kraft 1. januar 2020.

§ 1.Saklig virkeområde

Bestemmelsene i kapi ttel 1 gjelder for kausjoner og annen økonomisk garanti som kommuner eller
fylkeskommuner stiller for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.

§ 2.Krav til innholdet i vedtak om garantier

Et garantivedtak skal angi

a. hvem gar antien er stilt for

b. hvilket formål garantien gjelder

c. hvilken type garanti som er stilt

d. det maksimale beløpet som det garanteres for og hvordan beløpet eventuelt reduseres i garantiperioden

e. hvilket tidspunkt garantien gjelder fra og når den opph ører

f. om vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14 - 19.



Hvis det kausjoneres for lån, skal garantivedtaket også angi lånets hovedstol og hvilket tillegg for renter og
omkostninger som det garanteres for.

Hvis kommunen eller fylkeskommunen tar forbehold som har betydning for kommunens eller fylkeskommunens
garantiansvar, skal forbeholdene komme fram av garantivedtaket.

Hvis kommunen eller fylkeskommunen skal ha rettigheter som skal dekke utgiftene ved en eventuell innfrielse a v
garantien, skal rettighetene komme fram av garantivedtaket.

Hvis garantien er gitt for små beløp og ikke skal være gjenstand for godkjenning av departementet, jf.
kommuneloven § 14 - 19 andre ledd første punktum, skal garantivedtaket også angi at garantien er ugyldig hvis
mottakeren av garantien forsto eller burde ha forstått at den er i strid med kommuneloven § 14 - 19 første ledd
første punktum.

§ 3.Begrensninger i garantiens varighet

Garantier for finansiering av investeringer, kan ikke gis utover invester ingens levetid og uansett ikke for mer enn
40 år.

Garantier for andre formål, kan ikke gis for mer enn fem år.

Kausjoner kan ikke gjelde for mer enn to år fra det tidspunktet som fordringen mot hoveddebitor forfaller.

§ 4.Kommunale garantier for små beløp

Et garantivedtak som er truffet av en kommune skal ikke være gjenstand for godkjenning av departementet, jf.
kommuneloven § 14 - 19 andre ledd første punktum, hvis beløpet som kommunen garanterer for er lavere enn eller
lik den beløpsgrensen som gjelder for kommunen etter andre ledd.

Beløpsgrensen for kommuner som

a. ikke har over 3 000 innbyggere, er 800 000 kroner

b. har over 3 000, men ikke over 10 000 innbyggere, er 2 000 000 kroner

c. har over 10 000, men ikke over 30 000 innbyggere, er 4 000 000 kroner

d. har over 30 000, men ikke over 100 000 innbyggere, er 7 000 000 kroner

e. har over 100 000 innbyggere, er 10 000 000 kroner.

Det er innbyggertallet i kommunen 1. januar i året før garantivedtaket som avgjør hva som er beløpsgrensen for
kommunen.

Iverkse ttelse
Retningslinjene nedenfor gjelder med virkning for alle nye søknader om garantier mottatt etter
kommunestyrets vedtaksdato – det vil si fra 3. mars 2020. I tillegg kommer mottatte, men ikke
ferdigbehandlede søknader.



Garanti for søknad om spillemid ler
1. I tråd med retningslinjer fra kulturdepartementet må kommunen (der anlegget ligger)

garantere for søknader om spillemidler, når andre enn kommunen står som søker.
Kommunen må da garantere for tilbakebetaling av tildelte og utbetalte spillemidler ved
ti lskuddsmottakers eventuelle mislighold.

2. Garantien nevnt i punkt 1 gjelder når samlet tilskudd til nybygg og/eller rehabilitering av
anlegg overstiger 5 millioner kroner. Med samlet tilskudd menes alle tilskudd med unntak av
programsatsningsmidler og særski lte tilskudd (for eksempel tilskudd ved større
interkommunal idrettsanlegg). Dersom anlegget tidligere har mottatt spillemidler, så medtas
tildelte tilskuddsbeløp i løpet av de siste 5 årene i beregningsgrunnlaget for samlet tilskudd.

3. Kravet om kommunal ga ranti gjelder kun for anleggstyper som er nevnt i «bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» fra kulturdepartementet.

4. Garantien gis som selvskyldnerkausjon
5. Garantiens varighet er 20 år.
6. Garantien skal være stille t ved søknad om tilskudd og utskrift av garantien skal følge

søknaden.
7. Garantiansvar for spillemidler skal godkjennes av Fylkesmannen.



Garanti for lån til forskottering av spillemidler og egenfinansiering av anleggskostnader

1. Når spillemidler er fastsatt gjennom forhåndsgodkjenning kan Ringerike kommune gi garanti
for lån til forskottering av disse midlene. Fylkesmannen skal deretter godkjenne
garantivedtaket dersom garantibeløpet er over 7 millioner kroner jamfør garanti - forskriften
§4.

2. I tillegg til lån egaranti til forskuttering av spillemidler kan Ringerike kommune gi garanti for
lån til helt eller delvis finansiering av lag og foreningers egenfinansiering av
anleggskostnadene. Fylkesmannen må godkjenne garantivedtaket dersom garantibeløpet er
over 7 mi llioner kroner jamfør garanti - forskriften §4.

3. Søker kan også slå sammen søknad om kommunal garanti i henhold til punkt 1 og 2 ovenfor i
en s a mlet søknad.

4. Garantien for lån til forskuttering av spillemidler og lån til egenfinansiering av
anleggskostnader gi s om selvskyldnerkausjon – jamfør garanti - forskriften §2.

5. Garantien gjelder for lånets hovedstol + inntil 10% til dekning av påløpte renter og
omkostninger.

6. G arantiansvaret reduseres i takt med mottak av spillemidler, merverdiavgiftskompensasjon/ -
refusjon til formålet, og ordinær nedbetaling. Lånet skal ha en maksimal varighet på inntil 20
år (inkludert år med avdragsfrihet – se punkt 8), med tillegg av inntil 2 år etter forfall –
jamfør garantiforskriftens §3 siste ledd.

7. Det tillates inntil 5 års avdragsfrihet. Viser til punkt 6 ovenfor.
8. Unntak fra bestemmelsen i punkt 7 ovenfor om beløpsbegrensning er hvis anlegget er

definert som et interkommunalt anlegg ell er riksanlegg. Da vil prosjektet bli underlagt en
særskilt vurdering i hvert enkelt tilfelle.



Generelle forutsetninger for kommunal garanti for lån til frivillige lag og
foreninger, inklusive tilsvarende garantier til opprettede AS til anleggsformål

1. For å få lånegaranti fra Ringerike kommune til lag og foreningers egenfinansiering av
anleggskostnader s å må det dokumenteres tilbakebetalingsevne i minimum 3 påfølgende
driftsår etter ferdigstillelse av anlegget – aller helst 5 år eller flere. Dette kravet gjelder både
om det er lag eller foreningen selv som søker eller om det er søknad fra opprettet
aksjes elskap (AS) for anlegget.

2. I tillegg til selve søknaden stilles det krav om at følgende vedlegg følger med:
a. Kort beskrivelse av lagets eller foreningens aktivitet og historie. Her tas det også med

bakgrunnen for prosjektet og om hvorfor eventuelt AS er valg t som prosjektløsning.
b. Kopi av årsmøtevedtak/ generalforsamlingsvedtak/ representantskapsvedtak som

godkjenner søknad(er) om kommunal garanti for opptak av lån. Det må være
samsvar mellom søknad og vedtak.

c. Kopi av årsmøtevedtak som bekrefter eventuell ove rføring av midler fra lag eller
forening til opprettet selskap for prosjektet. Dette gjelder både for finansiering av
anleggskostnader og for løpende overføring til drift av anlegget etter ferdigstillelse.

d. Søkers revisorgodkjente regnskap (på konsernnivå) for de siste 3 årene.
e. Siste årsmelding/ årsrapport.
f. Årsmøtegodkjent budsjett for søknadsåret og økonomiplan for minimum 3 år (helst 5

eller flere) som viser hvordan renter og avdrag er tenkt dekket.
g. Kostnads - og finansieringsplan for prosjektet.
h. Overs ikt over eventuelle søknader om tilskudd til prosjektet og allerede bekreftede

tilskudd.
i. Dokumentasjon på prosjektets levetid som det søkes kommunal garanti for.
j. Kopi av kommunal byggetillatelse med tegning(er) og situasjonskart.

3. I saksframlegget for po litisk behandling skal saksbehandler vurdere om kommunen påtar seg
vesentlig finansiell risiko ved å gi tilsagn om lånegaranti til prosjektet. Her inngår vurdering
om oppgitte inntekter og utgifter i prosjektet er realistiske og hvor konjunkturavhengig
inn tektene er (som for eksempel andel sponsormidler og reklameinntekter).

Videre skal det ses på kommunens samlede gjeldsgrad og garantiforpliktelser opp mot
kommunens brutto driftsinntekter og disposisjonsfond .



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2386-3   Arkiv: 243 D10  

 

 

Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb – Ny behandling 

 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,05 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 12,05 millioner kroner med tillegg av 

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

 

  

 

Sammendrag 

Hønefoss Tennisklubb bygger en ny og større tennishall til erstatning for den som raste 

sammen sist vinter. Klubben søker Ringerike kommune om en selvskyldnergaranti for lån på 

inn til 12,05 millioner kroner pluss 10 prosent, for å sikre en god finansiering av prosjektet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hønefoss tennishall raste sammen 8. mars 2019. Tennisklubben bygger nå opp igjen hallen i 

samarbeid med forsikringsselskapet. Hallen er eid av Hønefoss Tennisklubb og er oppført på en 

tomt som er bygslet fra Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

I samarbeid med forsikringsselskapet bygger klubben nå et vesentlig oppgradert og utvidet 

anlegg. 

 

Det nye anlegget består av  

- et service-bygg i 3 etasjer 

- en tennishall med 3 baner (2 baner i den tidligere hallen) 

- 3 utebaner på taket 

- utebod til redskap og et oppgradert uteområde 

 

Ringerike idrettsråd støtter både prosjektet og søknaden om garanti. Det er og gitt 

idrettsfunksjonell godkjenning av den nye hallen og byggesaksavdelingen i Ringerike kommune 

ga rammetillatelse til oppføring. 



 

Prosjektet har en kalkyle på 36,05 millioner kroner (oppdaterte tall fra tennisklubben). 

 

Kostnadsestimatene er laget av Norges Tennisforbund og rådgivende ingeniører. 

Driftsbudsjettet er lagt opp med et årlig netto driftsresultat fra 2020 på 325 000 kroner. 

Budsjettet baserer deg på en moderat vekst i medlemsmassen. Grunnlaget for dette er at 

kapasiteten i den gamle hallen var sprengt, og at en ny ekstra bane vil gi muligheter for vekst 

og økt inntjening på kurs og utleie av baner. 

 

Når det gjelder økonomi, så viser klubben til erfaringene med driften av den gamle hallen fra 

1991. Den hadde, ifølge klubben, i alle år en sunn økonomi.  Regnskap for de siste årene og 

budsjett for de kommende inngår i søknaden. 

Med søknaden følger fastsatt mulig tilskuddsbeløp av spillemidler. Ringerike kommune har gitt 

byggetillatelse, og hallen er under oppføring. Søker opplyser at den ferdigstilles i løpet av 1. 

halvår i 2020 innenfor budsjett. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Tennishallen er et anlegg som har bestått siden 1991, og gjenoppbygging påvirker ikke den 

pågående revisjon av kommunedelplan for idretts- og friluftsliv.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret utsatte saken i juni 2019: «Saken utsettes og ses i sammenheng med 

Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19.» (K-86/19) 

I  sak K-80/19  ba kommunestyret om en prinsipiell avklaring om anvendelse av lånegarantier. 

Saken fremmes derfor på nytt og kan behandles dersom kommunestyret vedtar retningslinjer 

for lånegarantier og finner søknaden i tråd med disse. 

 

Økonomiske forhold 

Hønefoss Tennisklubb har denne finansieringsplanen for ny hall (oppdaterte tall fra 

tennisklubben per 6.2.2020): 

 

Forsikringsoppgjør             24,00 millioner kroner 

Spillemidler    4,55 millioner kroner 

Momsrefusjon    3,50 millioner kroner  

Lån     4,00 millioner kroner 

SUM              36,05 millioner kroner 

 

 

Garantien gjelder for et kortsiktig lån fram til spillemidlene kommer og moms blir refundert. 

I tillegg til gjelder garantien et langsiktig lån på 4 millioner kroner. 

Ved å stille selvskyldnergaranti for lån som Hønefoss Tennisklubb tar opp, sikres det at 

klubben får lavest mulig rente.  Dersom lånet likevel skulle misligholdes, betyr en 

selvskyldnergaranti at kommunen trer inn som låntager, og da også som eier eller deleier av 

hallen. Kommunale garantier må godkjennes av Fylkesmannen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på gjenoppbygging av tennishallen i Hovsmarka og på klubbens vilje 

og evne til å gjennomføre prosjektet. 



Tennishallen ligger svært nær kommunens egen virksomhet med den midlertidige Ullerål skole 

og Ringerikshallen på samme området. Det har vært en forutsetning at bygging av ny hall skjer 

i forståelse og i samarbeid med disse, og det har vært fokus på sikkerheten til elever og andre 

som har sin daglige skolegang blir ivaretatt.   

Tennisklubben har lang erfaring med drift av tennishall. Det er ikke søkt om kommunalt 

tilskudd til investeringene eller til drift av hallen videre. 

Søknaden er i vurdert og ut fra de foreslåtte kriterier for kommunale garantier, selv om den er 

utarbeidet før disse forelå. Søknaden oppfyller de fleste av momentene, slik saksframlegget 

viser.  

Det er rådmannens vurdering at kommunen ikke påtar seg noen vesentlig finansiell risiko ved 

prosjektet.  Ut fra en helhetsvurdering, der garantiansvaret ut over spillemidler og 

momsrefusjon er relativt liten, finner rådmannen å kunne tilrå garantisøknaden. 

 

Vedlegg 

Søknad om kommunal garanti, Hønefoss Tennisklubb (10.5.2019) 

Vedr. søknad om kommunal garanti (15.01.2020) 

Kopmmunestyrevedtak (K-86/19) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2386-5  Arkiv: 243 D10  

 

Sak: 86/19 

 

Saksprotokoll - Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes og ses i sammenheng med Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

 

Saken utsettes og ses i sammenheng med Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

K. Orebåtens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 







































 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3542-11   Arkiv: 243 C20  

 

 

Søknad om garanti til fotballhall i Heradsbygda 
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 8,8 millioner 

kroner som Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 8,8 millioner kroner med tillegg av 10 

% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (8,8 millioner 

kroner + 10%). 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Heradsbygda idrettslag ønsker lånegaranti for å bygge en fotballhall i Heradsbygda. Prosjektet 

har en ramme på 14,3 millioner kroner. Klubben har søkt tilskudd fra Ringerike kommune på 

3,5 millioner kroner og en garanti for lån på inn til 8,8 millioner kroner. Tilskudd er innvilget 

som en del av kommunens budsjett for 2020.  Klubben er avhengig av en garanti for å få lån og 

realisere prosjektet. 

 

Beskrivelse av saken 

Det planlegges en «isolert thermohall» med garantert levetid på 30 år. Ballflaten er på 60 x 40 

meter. Dette tilsvarer en god 7-erbane tilstrekkelig for trening og innendørskamper om 

vinteren.  Hallen er plassert på kommunal grunn på eksisterende grusbane sørøst for dagens 

kunstgressbane. Garderobeanlegget i klubbhuset vil benyttes. 

 

Det er gitt nødvendige godkjenninger. Avtale med kommunen som grunneier om bruk av 

arealet er inngått. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning har gitt rammetillatelse til 

oppføring av fotballhallen i møte (HMA-403/18). 

 

Kulturdepartementet har gitt en Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av prosjektet og 

bekreftet at prosjektet kan få inn til 2,5 millioner kroner i spillemidler. Det søkes om 

spillemidler i 2020. Hallen bygges i henhold til de krav som stilles i denne godkjenningen. 



- 

 

Ringerike idrettsråd støtter prosjektet, og har prioritert hallen som nr. 2 på liste over hvilke 

anlegg som bør realiseres på kort sikt i Ringerike. Det er stort behov for og underskudd på 

treningsflater i vinterhalvåret for fotballen i Ringerike.  Klubben planlegger å drifte hallen selv 

og søker ikke om tilskudd til dette. 

 

Heradsbygda idrettslag er et aktivt idrettslag, med 450 medlemmer og aktiviteter innen ski og 

fotball. De har fotballag i de alle fleste aldersbestemte klasser og et seniorlag for herrer.  

Klubben har siden 2017 arbeidet for å bygge en fotballhall ved siden av kunstgressbanen i  

Heradsbygda. Dette framgår og av klubbens årsberetninger. 

Klubben har over tid vist stor gjennomføringsevne, ved utbygging og drift av kunstgressbane 

og senere garasje. Idrettslaget har en ryddig økonomi med et driftsbudsjett på om lag 1,2 

millioner kroner. Klubbens budsjett, regnskap og årsberetninger er mottatt. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Fotballhallen i Heradsbygda er prioritert høyt av idretten på Ringerike og blir innarbeidet i 

kommunedelplan for idrett og friluftsliv som nå er under revisjon. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknaden ble første gang behandlet i kommunestyret i 2018. Da ble idrettsrådet bedt om å 

«sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg. Investeringer i nye idrettsanlegg 

blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019» (K-sak 77/18) 

I budsjett 2019 ble det foreslått å gi støtte til fotballhall i Heradsbygda med 3,5 millioner 

kroner i 2020.   

I handlingsprogram 2020 heter det at «I budsjettet for 2020 brukes disposisjonsfondet til å 

finansiere …støtte til fotballhall i Heradsbygda, 3,5 millioner kroner (s.37) (K-sak 192/19) 

 

Økonomiske forhold 

Klubben planlegger å være byggherre selv, og har denne finansieringsplanen: 

(Klubben har kommet med oppdaterte og prisjustert tall i januar 2020): 

 

Spillemidler:         2,5 millioner kroner  

Tilskudd kommune:        3,5 millioner kroner 

Gave Sparebankstiftelsen:       2,0 millioner kroner  

Kompensasjon MVA:        2,9 millioner kroner 

Lån bank (langsiktig):        3,4 millioner kroner  

Sum:        14,3 millioner kroner 

 

Ved å stille selvskyldnergaranti kan Heradsbygda idrettslag få lån i Kommunalbanken med 

lavest mulig rente. Klubben låner totalt 8,8 millioner kroner, et kortsiktig lån på 5,4 millioner 

kroner som nedbetales av momsrefusjon og spillemidler, og et langsiktig lån på 3,4 millioner 

kroner. Dersom lånet misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti at kommunen trer inn som 

låntager, og da også som eier eller deleier av hallen. 

 

Kommunal garanti må godkjennes av Fylkesmannen. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen ser positivt på initiativet til å bygge en innendørs fotballhall i Heradsbygda og på 

klubbens vilje til å gjennomføre dette prosjektet på egen hånd. Klubben har jobbet med 

prosjektet over flere år og har hatt dialog med Ringerike kommune i denne perioden. 

Prosjektet er godt gjennomarbeidet, dekker et behov og har støtte fra idrettsrådet og aktuelle 

klubber i regionen. Hallen vil være et nyttig og etterlengtet supplement for fotballen i Ringerike 

i vinterhalvåret.  

 

Garantisøknaden er og vurdert ut fra de forslag til kriterier som er fremmet for kommunestyret. 

Den har en ryddig økonomi og bygging av hall inngår i årsberetningene. 

Klubben opplyser at den ikke får lånetilsagn uten kommunal garanti. 

Det foreligger byggetillatelse og idrettsfunksjonell godkjenning. Det er gitt tilskudd fra 

Sparebankstiftelsen og kommunen.  

Av total garantisum på 8,8 millioner kroner er 5,4 millioner kroner et kortsiktig lån til 

spillemidler utbetales og moms refunderes. Kommunens risiko for det langsiktige lånet på 3,4 

millioner kroner vurderes som liten ut fra klubbens økonomi og driftsbudsjett for hallen. Ved 

evt. mislighold vil og hallen tilfalle kommunen helt eller delvis. 

 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll (K-sak 77/18) 

Søknad om støtte til bygging av fotballhall i Heradsbygda (K-sak 77/18) 

Fotballhall i Heradsbygda - Prosjektskisse  

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

Rammetillatelse til bygging (HMA-61/18)  

Regnskap, budsjett og årsberetninger fra 2017-2019 fra Heradsbygda idrettslag er mottatt, men 

ikke vedlagt. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Fivesdal Brørby 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3542-9  Arkiv: 243 C20  

 

Sak: 77/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23. 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 28.06.2018: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet Rådmannens forslag: 

«1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 6 000 000 som 

Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall.  

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 6 000 000 med tillegg av 10 % av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (kr 6 000 000 + 10%).  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med 

tillegg av inntil 2 år.  

4. Heradsbygda idrettslag innvilges kr 3 500 000 i tilskudd i 2018. Inndekning av tilskuddet 

foretas i 1. tertial 2018». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag fremmet av Aasen (SP) og 

Formannskapets innstilling ble Formannskapets innstilling vedtatt mot 13 stemmer. 

 

 

 
 













































 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1859-11  Arkiv: GNR 55/20  

 

Sak: 61/18 

 

Saksprotokoll - Rammetillatelse for idrettshall Gnr/bnr 55/20 - Velsalbakken 2 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-4 ikke blir vesentlig 

tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 

ulempene. Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 

19-2 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at etablering av idrettshall 

er innenfor rammen av hva som kan tillates etter 

reguleringsplanbestemmelsene § 2 bokstav a. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1680-14   Arkiv: 243 D10  

 

 

Snøproduksjon på Ringkollen - Kommunal garanti  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 2 800 000 kroner som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 prosent. 

Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Skiforeningen ønsker å bygge et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen for så sikre snø i 

lekeland, på stadion og i deler av lysløypa. Prosjektet er kostnadsregnet til 13,5 millioner 

kroner. Foreningen er tildelt 3 millioner kr i kommunal støtte i 2020, men har og søkt om 

kommunal garanti på 2,8 millioner kroner fram til spillemidlene det er gitt tilsagn om, utbetales. 

 

Innledning / bakgrunn 

Skiforeningen ser på Ringkollen som en viktig destinasjon for vinteridrett og friluftsliv. 

Området brukes årlig av flere tusen barn og unge til lek og aktivitet, og skisport står sentralt. 

I tillegg har mange lag, foreninger, skoler og andre, aktiviteter i området. 

Skiforeningen ser at snøproduksjon er viktig for å opprettholde både organisert og 

egenorganisert aktivitet, og ønsker å realisere et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Bak 

prosjektet står i tillegg til Skiforeningen en frivillig gruppe fra ulike idrettslag i regionen som 

sammen med Ringerike idrettsråd støtter prosjektet.  

Søkeren mener at et slikt anlegg vil underbygge kommunens mål om å være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Anlegget er i bruk 7 dager i uken i vintersesongen og 

tilrettelegging med et snøproduksjonsanlegg vil sikre en framtidig destinasjon i regionen for 

skiinteresserte i alle aldre.   

 

Beskrivelse av saken 

Det er i dag et snøproduksjonsanlegg som leverer snø til slalåmbakken Ringkoll-parken. Dette 

anlegget har ikke kapasitet til å forsyne resten av skianlegget med kunstsnø.  Planen er nå å 



- 

lage er nytt snøproduksjonsanlegg som kan sikre snø i Ringkollens ake- og lekeland, 

stadionområdet, samt 2,5 km av lysløypenettet, og samtidig ha en reservekapasitet for resten 

av lysløypa og for hoppanlegget. 

 

Det nye anlegget består av følgende elementer 

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern 

2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen 

3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua 

4. Spredenett med vannledninger og trykkluft rundt i løypenettet 

5. Nybygg ved maskinstall (cirka 100 kvm for utstyr og ledninger) 

 

Skiforeningen vil i regi av sin rolle som tilrettelegger, påta seg rollen som eier og drifter av 

anlegget i samarbeid med lokale idrettslag. 

 

Skiforeningen opplyser i epost 4.april 2019 følgende om status for planprosessen: 

 

1. «Grunneieravtaler:  

a. Grunneieravtaler med berørte private grunneier er signert og tinglyst 

b. Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg positivt vedr. dispensasjon fra 

byggeforbudet i markaloven samt tillatelse til bruk av statlig sikra 

friluftsområde, gnr/bnr 134/125. Formell avtale med Ringerike kommune skal 

inngås iht. vilkår fra fylkesmannen. 

2. Konsesjon fra NVE er innvilget. Tiltakshaver vil etablere målestasjon som ivaretar 

minstevannføring og –kote. 

3. Budsjett verifisert: Prosjektgruppen har startet innhenting av anbud fra både 

utstyrsleverandør og grunnentreprenør som verifiserer budsjettrammen. Det forventes 

at en evt. utsettelse grunnet manglende fullfinansiering, kan medføre en risiko for 

prisstigning/valutarisiko/økte prosjektkostnader (estimert til 0,5 – 1 millioner kr)» 

 

Skiforeningen opplyser i en e-post 28. januar 2020 at de nå er «i en prosess for å kvalitetssikre 

budsjettet og anbudspapirer med tanke på byggestart til sommeren/tidlig høst. Det er klart at 

en garanti for spillemidlene vil være viktig i det videre arbeidet med å sikre budsjettet og 

gjennomføringsevnen.» 

 

Skiforeningen opplyser i søknaden det er en av landets største og eldste friluftsorganisasjoner 

med rundt 73 000 medlemmer. I regionen er Skiforeningen representert med et lokalutvalg, to 

årsverk, deltidsansatte/avløsere og en engasjert dugnadsgjeng. Et årsverk og to deltidsansatte 

har base på Ringkollen. Skiforeningen er ansvarlig for vedlikehold, rydding, merking og 

preparering av regionens omfattende løypenett og anlegget på Ringkollen. Skiforeningen har til 

sammen 50 ansatte og årsberetninger og regnskap er tilgjengelige på foreningens nettsider. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Anlegget er i tråd med kommunale målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og 

kommunedelplan for idrettsanlegg. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet i formannskapet (F-89/18):  



- 

«Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg. 

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23.» 

Idrettsrådets har utarbeidet en prioriteringsliste der snøproduksjonsanlegget er prioritert som 

nummer en. 

Saken ble neste gang behandlet i 2019. Forslag om støtte og garanti fikk ikke flertall i 

kommunestyret. (K-47/19) 

I kommunens vedtatte handlingsprogram for 2020-2024 er det gitt støtte til 

snøproduksjonsanlegg på Ringkollen i 2020 med 3 millioner kroner. Tilskuddet finansieres fra 

disposisjonsfond. (K-sak 192/19) 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Totale anleggskostnader for etablering av nytt anlegg er beregnet til 13,5 millioner kroner. 

Dette er finansiert slik: 

 Sparebankstiftelsen    4 500 000 kr 

 Egenkapital inkl. momskompensasjon 3 200 000 kr 

 Forhåndstilsagn spillemidler   2 800 000 kr 

 Kommunal støtte    3 000 000 kr 

 TOTALT              13 500 000 kr 

 

Driftskostnadene forventes i hovedsak dekket av Skiforeningen og lokale idrettslag og er 

beregnet til 625 000 kroner per år. 

Garantisøknaden gjelder garanti fram til spillemidlene utbetales. Det tar noen år fra tilsagn gis 

til de utbetales. Skiforeningen lånefinansierer disse pengene, og en kommunal garanti gir 

låntaker muligheter for både å få lån, og en gunstig rente. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på videre utvikling av skianlegget på Ringkollen. Det har vært mange 

snøfattige vintre på Østlandet og tilsvarende korte skisesonger for de skiinteresserte.  En 

investering i snøproduksjonsanlegg vil sikre området og innbyggerne sine muligheter for å gå 

på ski også i kommende dårligere vintre. Det er og positivt at anlegget kan utvikles til også å 

dekke hoppbakkeområdet. Rådmannen mener dette anlegget vil være et godt supplement til de 

arenaer som finnes i kommunen for ulike idretter. Søknaden beskriver en stor interesse for 

tiltaket både hos organiserte og ikke organiserte skiinteresserte. Rådmannen støtter søkers 

vurdering om at dette er et tiltak i tråd med kommunens planverk og vil være et godt 

omdømmeskapende tiltak. 

Søknaden er utformet før forslag til kriterier for kommunale garantier ble utarbeidet. Den er 

likevel i all hovedsak i tråd med disse. Det er innenfor den økonomiske rammen, det er gitt 

idrettsfunksjonell godkjenning, grunneieravtaler er inngått og konsesjon er gitt. Garantibeløpet 

er på 2,8 millioner kroner, og vurderingen er at kommunen ikke påtar seg en vesentlig 

finansiell risiko ved å gi denne garantien. 

 

Vedlegg 

Søknad om finansieringsstøtte og kommunal garanti 

Protokoll fra 1. gangs behandling i formannskapet F-89/18  

Protokoll fra 2. gangs behandling i kommunestyret K-47/19 

Støtteerklæringer fra idretten 



- 

Ringerike idrettsråd sin prioritering på anlegg 

Årsmeldinger og regnskap er ikke vedlagt, men tilgjengelig på Skiforeningen.no 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Fivelsdal Brørby 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1680-10  Arkiv: 243 D10  

 

Sak: 44/19 

 

Saksprotokoll - Snøproduksjon på Ringkollen - Finansieringsstøtte og kommunal 

garanti - Ny behandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens forslag oppnådde ikke flertall og falt mot 1 stemme (Frp), dette som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 

Behandling i Formannskapet 23.04.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag oppnådde ikke flertall og falt mot 1 stemme (Frp), dette som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1680-3  Arkiv: 243 D10  

 

Sak: 89/18 

 

Saksprotokoll - Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Snøproduksjon på 

Ringkollen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23. 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.06.2018: 

 

Kirsten Orbråten fremmet p.v.a H, Uavh, AP følgende forslag: 

«Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Kirsten Orebråtens (AP) forslag 

p.v.a H, Uavh og AP, ble Orebråtens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp) som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



Skiforeningen
Att. Anette Bjerke Kolderup
Kongeveien 5, 0787, Oslo
Telefon (+47) 97 19 18 60
abk@skiforeningen.no
www.skiforeningen.no
NO 946 175 986 MVA
B ankkonton r.: 5005.06.23421

Til: Ringerike Kommune v/ra  dmann Tore Isaksen

Ra  dhuset, Osloveien 1, Hønefoss
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 2 7 .0 4 .2018

Søknad om finansiering sstøtte og kommunal garanti : E tablering av
snøproduksjonsanlegg på Ringkollen , Ringerike kommune

SAMMENDRAG
Ringkollen er et identifisert satsningsomra  de for Ringerike Kommune og en destinasjon for
vinteridrett og friluftsliv. Hvert a  r bruker flere tusen barn og unge Ringkollen til lek og aktivitet, og
skisporten sta  r sentralt. Snøproduksjon er viktig for a   oppr ettholde ba  de organisert og
egenorganisert aktivitet, og med støtte fra Ringerike Idrettsra  d jobber Skiforeningen og en frivillig
prosjektgruppe for a   realisere et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen. Det planlagte
snøproduksjonsanlegget skal sikre snø i Ringkollens ake - og lekeland, stadionomra  det samt 2,5 km
av lysløypenettet. Skiforeningen vil i regi av sin rolle som tilrettelegger, pa  ta seg rollen som eier og
drifter av anlegget i samarbeid med lokale idrettslag . Se signert e støtte erklæringer vedlag t .

Totale anleggskostnader for etablering av nytt snøproduksjonsanlegg er beregnet til 1 3,5 MNOK :
• 4,5 MNOK er bevilget av Sparebankstiftelsen Ringerike . Spare bankstiftelsen viser med gaven at

prosjektet vurderes som et viktig bidrag til regionen
• 3,2 MNOK forventes finansier t av egenkapital fra Skiforeningen, lokale idrettslag, næringslivet ,

dugnad sarbeid og gjennom momskompensasjon
• 2,8 MNOK er gitt i et forha  ndstilsagn o m spillemidler . Spillemidler gis til allmennyttige forma  l
• Skiforeningen søker Ringerike Kommune om finansieringsstøtte på resterende 3 MNOK.

Skiforeningen søker videre om en kommunal garanti på et fremtidig lån grunnet
forventet lang utbetalingstid av spillemidle r

Den økonomiske støtten og en kommunal garanti vil bidra til at Skiforeningen kan utvikle sin
tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune, til glede og nytte for kommunens befolkning.

Behovsvurdering og foresla  tte tiltak redegjøres for i denne søknaden. Ved behov for ytterligere
opplysninger sta  r vi til tjeneste.
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1 OM SØKER
1.1 SKIFORENINGEN
Foreningen til Ski - Idrettens Fremme – Skiforeningen – er en av landets største og eldste
friluftsorganisasjoner med rundt 73.000 medlemmer. Foreningen er a  pen for alle .

I Ringeriksregionen er t ilrettelegging for lek i snøen , eller til de som vil gli i nypreparerte løyper
gjennom marka, Skiforeningens viktigste bidrag. I regionen er Skiforeningen representert med et
l okalutvalg , to a  rsverk, deltidsansatte/avløsere og en engasjert dugnadsgjeng. Et a  rsverk og to
deltidsansatte har base pa   Ringkollen . Skiforeningen er ansvar lig for vedlikehold, rydd ing , merk ing
og preparer ing av regionens omfattende løypenett og anlegget pa   Ringkolle n . Videre , ansvar lige
for a   sikkerstille avtaler og relasjoner med berørte grunneiere. Skiforeningen arrangerer
aktiviteter tilpasset alle aldre og ferdighetsniva  er, som Barnas Skiskole og voksenkurs , vi drifter
markastua Vambua og Løvlia og arrangerer ski - og sykkelbusser for mange tusen tilreisende hvert
a  r. Na   ønsker Skiforeningen og utvikle sin tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune ved a  
etablere snøproduksjon i og rundt stadionomra  det , til glede og nytte for kommunens befolkning.

Skiforeningen vil rette en takk til kommunen for et godt samarbeid og mottatt driftstilskudd som gjør
tilretteleggingsarbeidet mulig. Mottatt driftstilskudd for 2017 var 350kNOK . S ammen
medlemsavgiften fra lokale medlemmer på tilsvarende 350kNOK , utgjør dette halvparten av
Skiforeningens utgifter i kommunen . Utgiftene b eløper seg til 1,4 MNOK . R esterende 700kNOK er
dekket av Skiforeningens øvrige medlemsbase. Skiforeningen vil bemerke at tilskuddet fra kommunen
har vært uendret og ikke indeksr egulert siden 2004.

1.2 PROSJEKTGRUPPEN
Snøproduksjon er et satsningsomra  de for Skiforeningen , og Skiforeningen drifter i dag
snøproduksjon ved flere næranlegg i samarbeid med lokale idrettslag.

Med støtte fra Ringerike Idrettsra  d, har Skiforeningen nedsatt en lokal , frivillig arbeidsgruppe som
arbeider for a   realisere et snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen. Arbeidsgruppen besta  r av
representanter fra skiklubber i Ringeriksregionen og har som ma  lsetting anlegget skal være klart
for a   produsere snø vint eren 2018/2019.

Arbeidsgruppen besta  r av:
• Anette Bjerke Kolderup, Skiforeningen
• Stig Rongved, Ringkollen Skiklubb
• Ellen Grønlund, Ringkollen Skiklubb
• Dagfinn Augdal, Haugsbygd Idrettslag
• Christine Næss Mathiesen, Ringkollen Skiklubb
• Pelle Gangskar, Ringerike Utvikling
• Dordi Skjevling, Hønefoss Skiskytterklubb
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Arbeidsgruppen har p er dags dato nedlagt et vesentlig antall dugnads timer og jobbet frem
tekniske beskrivelser, kostnadsoverslag og nødvendige søknader til kommune og fylke som :

• Prosjektering inkl. budsjett og plan for anleggsfinansiering og drift
• Dialogmøter med berørte grunneiere. Det arbeides videre med avtaler og anleggets

konkrete plassering
• Søknad sendt til NVE for konsesjon til vannuttak fra Store Røstjern . Søknaden er

off entliggjort og ute pa   høring. Høringsfrist er 1.6.2018
• Søknad sendt om bruk av omra  det - 30.5.17
• Søknad sendt om dispensasjon fra Markaloven for a   etablere anlegget – 30.5.17
• Innvilget forha  ndstilsagn om spillemidler 22.3.2018 – revidert s øknad om

idrettsfunksjonell godkjenning er under utarbeidelse
• Innvilget finansieringsstøtte fra Sparebankstiftelsen – 29.10.2017
• Innhentet leverandør tilbud og gjennomført befaring pa   omra  det – 1.5.17 / 5.3.2018
• Gjennomført presentasjon hos Ringerike Idrettsra  d – 12.2 .18
• Dialog med idrettslag og signering av støtteerklæring

M ed støtte fra Ringerike Idrettsråd ,
jobber Skiforeningen og en frivillig
prosjektgruppe for å realisere et nytt
snøproduksjonsanlegg på Ringkollen –
til glede og nytte for kommunens
befolkning .

Bilde 1 : « Det er gø y å gå på ski »
Ringerikes Blad 20.1.2015
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2 BEGRUNNELSE FOR TILTAKET

2 .1 HVORFOR RINGKOLLEN?
Ringerike Kommune har i kommuneplanen s samfunnsdel for 2015 - 2030, vedtatt 30.4.2015 ,
nedsatt en visjon om a t : « Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet » .
Visjonen underbygges av ma  lsettingen om a   være en «( …) attraktiv bokommune, spesielt for unge
og familier i etableringsfasen » . Helseperspektivet skal være sentralt i alle tiltak , noe som ogsa  
kommer til uttrykk i Kommunedelplan for idretts - og friluftsanlegg 2014 - 2026 (s. 14):
« Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for at folk kan være fysisk aktive i hverdagen. Dette
forutsetter (…) lett tilgang til natur - , lek - og rekreasjonsområder» .

Kommunedelplanen peker pa   Ringkollen som et satsningsomra  de og understreker hvordan
skisporten sta  r sentralt pa   Ringerike: « Blant vinteridrettene er ski den klart største idretten »
( Kommunedelplan for idretts - og friluftsanlegg 2014 - 2026 s. 13) . I forbinde lse med innvielse av ny
løypemaskin pa   Ringkollen i februar 2017, uttalte varaordfører i Ringerike kommune , Dag
Henhaug : « Tilbudet her er viktig for vekst og utvikling i en kommune som ønsker flere innbyggere.
Takk for innsatsen » (Ringerikes Blad 1.2.2017).

Bilde 2 : «Tilbudet her er viktig
for vekst og utvikling i en
kommune som ønsker flere
innbyggere. Takk for innsatsen»

Kilde: Ringerikes Blad 1.2.2017
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Ringkollen er en av de viktigste innfallsportene nordvest i Marka og er et varemerke for regionen.
Ringkollen og tilhørende aktivitetsanlegg er et kjent og populært omra  de for vinteridrett og
friluftsliv ba  de for innbyggere i kommunen sa   vel som tilreisend e. Ringkollen er a  pen t for alle og
tilrettelagt med stadion - og skileikomra  de, lysløype, lekeland, hoppbakker og alpinanlegg. Det er et
stort areal for parkering tilknyttet stadion samt garasje/maskinstall for løypemaskin.

Bilde 3 : Oversiktsbilde av eksi sterende
aktivitetsområder på Ringkollen.
Ringkollen er i bruk 7 dager i uka til
egenorganisert og organisert aktivitet.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

Ringerike Idrettsra  d h ar et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen som en prioritert ma  lsetting
(A  rsberetning Ringerike Idrettsra  d, 2017). Et snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen synes
hensiktsmessig ba  de for a   opprettholde eksisterende aktivitet i anlegg et , samt for a   bidra til a  
sikkerst ille omra  det som en innfallsport til marka og de mulighetene som finnes i høyereliggende
omra  der . Det er allment kjent at et økt aktivitetsniva   har et utall av positive effekter som økt
trivsel, bedret psykisk og fysisk helse, samt en positiv effekt pa   liv skvalitet og offentlige
helsebudsjetter. Med andre ord kan et snøproduksjonsanlegg bidra til a   sikkerstille aktivitet i
perioder med lite snø, og dermed gi positive konsekvenser for kommunen, allmennheten,
folkehelsa og skiidretten.

2 .2 INTERESSEN FOR SK ILEIK OG - AKTIVITET ER HØY – MEN HVA SIER PROGNOSER O M
SKIFØRET?
I Meld. St. 18 (2015 – 2016) «Klimatilpasset tilrettelegging» fremheves friluftsliv som en levende og
sentral del av norsk kulturarv og identitet. Regjeringen pa  peker hvordan « God tilrettelegging i
nærmiljøet gjør det attraktivt å drive med friluftsliv » og viktigheten av snøproduksjon for a   sikre
aktivitet i milde og snøfattige vintre ( Meld. St. 18 2015 – 2016 , kapittel 6. 10 ) .

Skiforeningen jobber for a   bidra til friluftsliv og skia ktivitet for alle og deler regjeringens syn .
Klimaet har vært og vil være en utfordring for sikkert skiføre pa   det sentrale Østlandet , samtidig
som interessen for skisporten er høy . Skiforeningen utarbeidet i 2015 en rapport som belyste
kritiske innsatsomra  der for a   sikre skileik og - aktivitet i fremtiden. Rapporten fikk navnet «Jakten
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pa   skiføret» og ble utarbeidet med bistand fra Meteorologisk institutt. Prognose r gjengitt i
rapporten viser hvordan snømengden er forventet a   bli vesentlig lavere i løpet av drøye førti a  r , og
at økt kunnskap om tilrettelegg ing i marka og i anlegg , er nødvendig for a   ta vare pa   skisporten .
Rapporten pekte blant annet pa   snøproduksjon i aktivitets anlegg som vesentlig for a   sikre aktivitet
med særlig fokus pa   barn og unge.

Bilde 4 : Graf fra meteorologisk
institutt som viser utvikling av
antall skidager ved Bjørnholt i Oslo,
1900 – 2007

Kilde: «Jakten på Skiføret», 2015,
Skiforeningen

Bilde 5 : Ringkollen skistadion etter
mildvær og regn 26.11. 2016

Foto : Rolf Storbråten, Skiforeningen

2 . 3 HVEM BRUKER RINGKOL LEN?
Fra 1. januar – 1. februar 2 018 var det registrert over 10.000 passeringer i bommen pa   vei opp til
Ringkollen . Mange fant veien ut i markas høyereliggende og snøsikre omra  der , og mange benyttet
omra  det i og rundt Ringkoll en s kiarena . S kiarena en pa   Ringkollen brukes 7 dager i uka vinteren
gjennom. S koler, barnehager, klubber, mosjonister og barnefamilier har omra  det som en av sine
viktigste leke - , trenings - og rekreasjonsomra  de .

I dette avsnittet redegjøres det kort for noen av de aktivitetene og bruker brukergruppe ne som i
dag benytter aktivitetsanlegget som innga  r i det planlagte snøproduksjonsanlegg et . Listen
fokuserer pa   aktiviteter for barn og unge og er ikke fullstendig.
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Aktiviteter for barn og familier
Skiforeningen – Barnas S kiskole og Barnas Ringkolldag
Hvert a  r arrangerer Skiforeningen lavterskelarrangement som Barnas Ringkolldag og Barnas
S kiskole . Dette er lek og aktivitet med f orma  l a   s pre skiglede til barn og ung e .

Skiskolen strekker seg over 5 uker pa   dagtid og er et tilbud til regionens barnehagebarn .
Skiforeningen tilbyr ogsa   regionens mottaksklasser gratisplasser pa   skiskolen med støtte fra
Bufdir . I nteressen for Barnas Skiskole pa   Ringkollen har vært stor og antall pa  meldte er økende. I
2015 deltok 415 barn, i 2016 435 barn , og i 2017 4 45 barn . Mangel pa   snø i lavereliggende strøk
antas a   resultere i ytterligere økt pa  melding i a  rene som kommer, men snømangel utgjør samtidig
en usikkerhet for oppstart av skiskolen og skiskolens aktivitetstilbud.

Barnas Ringkolldag er et tradisjonsrikt familie arrangement pa   Ringkollen . Arrangementet
tiltrekker seg flere hundre barn fra regionen (550 i 2018) og er i ti llegg en begivenhet som innga  r i
programmet til andre aktører i omra  det, som asylmottak, aktivitetsgrupper og frivillige nettverk
og foreninger.

Bilde 6 : Barnas Skiskole er et tilbud i
regi av Skiforeningen til barnehage -
og barneskolebarn. Antall deltakere
har vært stigende siste år og
forventes å stige ytterligere grunnet
mangel på snø i lavereliggende
strøk.

Foto: Ringerikes blad 18.1.2018

Bilde 7 : Barn a s Ringkolledag er et
populært familiearrangement på
Ringkollen. Her fra Barnas
Ringkolldag 2017 og 2018 .

Foto: Christine Mathiesen og
Ringerikes blad 14.3.2018
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Fossen Friluft SFO
Fossen Friluft som holder til pa   Ringkollstua, tilbyr SFO for barn i alderen 6 - 13 a  r. Tilbudet er
ukentlig tirsdager, onsdager og torsdager og barna blir transportert t/r i buss . Ski , aking og frilek i
snøen er viktig e aktivitet er vinterstid , og ma  let er at barna skal oppleve mestring gjennom
aktivitet .

Skilek med DNT
Barnas Turlag i DNT Ringerike har de to siste a  rene arrangerte skileik for barn mellom 2 - 12 a  r i
februar. Arrangementet er svært populært med flere hundre deltakere, og barn fa  r leke seg pa   ski i
løyper med ulik vanskelighetsgrad. Arrangementet tilrettelegges i samarbeid med Skiforeningen.

Bilde 8 : Skileik med DNT er svært populært.
Barn opplever glede og mestring gjennom lek
på ski.

Foto: Ringerikes blad 24.2.2017

Aktiviteter for unge over 13 år
Ringerike folkehøgskole
Ringerike folkehøyskole tiltrekker seg elever fra hele landet. Skolen har en egen linje for
Multisport hvor vinterlige aktiviteter som langrenn og aking innga  r i programmet . Folkehøgskolen
bruker Ringkollen vinterstid til skiturer i M arka (ca. 3 ganger a  rlig), skikurs pa   skiarenaen (ca. 3
gan g er a  rlig) og til turer for aking (c a. 3 ganger a  rlig.)

Ringerike viderega  ende skole – idrettslinjen
Ringerike viderega  ende skole har en idrettslinje med langrenn som spesialisering. Skolen benytter
Ringkollen 2 - 3 dager i uken med alt fra 10 - 12 elever (toppidrett) til 30 elever na  r hele
idrettsklassen er med.

Skolen ser lyst pa   fremtiden med et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen , og har uttalt at
tiltaket kan medføre økt søkermasse (Ringerikes Blad 1.1.2018) . Konsekvensen av et ustabilt
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skiføre pa   Ringkollen , er at elevene ma   reise mer og lenger for a   oppdrive snø. Med tildelt tid for
trening i skoletiden , er tidsfaktoren viktig og kan medføre at lokale skiløpere og - skyttere velger
andre skoler pa   steder med mer stabile skiforhold. Dette medfører risiko for at de mest ambisiøse
løp erne melder overgang til klubber utenfor regionen og at talentene – og lokale forbilder -
forsvinner fra Ringerike. Lokale talenter er forbilder og viktig e for at interessen for langrenn skal
holdes oppe lokalt, noe som igjen er viktig for a   sikre langrenn som breddeidrett.

Bilde 9 : Idrettslinja på Ringerike
videregående skole ser lyst på
fremtiden med et nytt
snøproduksjonsanlegg.

Foto: Ringerikes Blad 1.1.2018

Bilde 10 : Tilrettelegging for elever,
både mtp treningsmuligheter og
begrenset reisevei, er viktig for å lykkes.

Foto: Ringerikes Blad 20.6.2014
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Aktiviteter for e lite/aktive
I 2015 var det registrert 1946 aktive løpere fra i drettslag i kommunen, hvorav nær 1000 var under
20 a  r. I tillegg har ba  de Jevnaker og Hole kommune mange aktive langrennsløpere/ skiskyttere i
sine klubber.

Regionen har gjennom a  rene oppfostret skiløpere og - skyttere pa   nasjonalt og internasjonalt
toppniva  . For den organiserte idretten er det viktig at treningsmuligheten er forutsigbare og at
kostnadsniva  et er akseptabelt. Snøfattige vintre medfører økt kostnadsniva  et grunnet økt reisevei
og antall reisedøgn, noe som er negativt i et miljøperspektiv og kan føre til frafall. Eksempelvis
ma  tte lokale utøvere reise til Brovol l/Lygna pa   Hadeland sesongen 2016/2017 for a   trene pa   ski
før februar.

Konkurranser og renn
Skoleskistafetten pa   Ringkollen arrangeres a  rlig for barne - og ungdomsskoler i regionen. I løpet av
skisesong en , arrangerer de lokale klubbene flere skirenn av ulik størrelse pa   Ringkollen for barn,
juniorer og seniorer. Bl.a. Skikarusellen som tiltrekker seg barn opp til 12 a  r, og Ringkollstafetten
som hvert a  r avholdes 30. desember . Ringkollstafetten er populært f or deltakere i alle aldre, og har
status som det offisiel le kretsmesterskap et for Buskerud.

Bilde 1 1 : Skiskolestafetten arrangeres for barne -
og ungdomsskoleelever .

Foto: Ringerikes Blad 9.3.2 01 6

Bilde 1 2 : Ringkollstafetten trekker aktive i alle
aldre.

Foto: Ringerikes Blad 2. 1.2 017
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Snømangel har medført at Ringkollen Skiklubb i perioden 2015 - 2017 ma  tte avlyse/flytte
Ringkollstafetten til henholdsvis Liatoppen (A  L), Vikerfjell og Lygna. Flytting og avlysning er
uheldig for oppslutning en og medfører økt reisevei og tilhørende økte kostnader for ba  de utøvere,
frivillige hjelpere m.v. Pa   sikt kan det gi uheldige ringvirkninger for Ringerike og Ringkollen som
merkevare for et snøsikkert sted.

Sommerstid
For egenorganisert aktivitet, er Ringkolltoppen og den nye «grillhytta», svært populært turma  l
sommer som vinter. For den organiserte idretten, er s tadionomra  det med tilhørende anlegg ,
mindre brukt sommerstid . ROL , Ringerike O - lag , benytte r arenaen som samlingsplass for
orienteringsløp.

Det planlagte kunstsnøanlegget med tilhørende infrastruktur , er prosjektert for a   ha
minimal/ingen negativ innvirkning pa   mulighet for bruk av omra  det sommerstid. Etableringen vil
forega   i eksisterende løype nett og vil i all hovedsak plasseres i utkanten av løypene og være
nedgravd. Prosjektering av eventue l t vedlikehold av drenering av myromra  det rundt stadion er
vurdert a   gjøre omra  det mer anvendelig sommerstid, eksempelvis som arena for orientering eller
a nnen aktivitet i skogen.

Bilde 1 3 , 14 : Lysløypa
sommerstid

Foto: Ellen Grønlund

Bilde 1 5 : "Grillhytt a " på
Ringkolltoppen er et
populært turmål

Foto : Skiforeningen, Erik
Unneberg
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3 . BESKRIVELSE AV NYTT SNØPRODUKSJONSANLEGG

Det planlagte snøproduksjonsanlegget vil dekke Ringkollens ake - og lekeland, stadionomra  det
med skileikomra  det samt 2,5 km av lysløypenettet. Anlegget har reservekapasitet for utvidelse til
resterende lysløype og andre omra  der som hoppanlegget .

Snøproduksjonsanlegget dimensjoneres for a   produsere tilstrekkelig snømengde i løpet av 4 døgn
med døgn kontinuerlig drift under optimale forhold. Det er estimert et behov for 0 – 4 snølegginger
per sesong for a   sikre stabile skiforhold fra november til mars/april.

Det finnes i dag et snøproduksjon sanlegg i slala  mbakke n sør for Ringkollstua ( G.nr 134 , B.nr. 125)
med røropplegg ut pa   Ringkollen stadion . Det etablerte anlegget henter vann fra Store Røstjern
(G.nr 134, B.nr. 9 ) og produserer kunstsnø til Ringkoll - parken (slala  mbakken). Grunnet begrenset
kapasitet i anlegget , kan ikke anlegget forsyne ake - og lekeland og resterende langrenns omra  de r
pa   Ringkollen, og e ksisterende røropplegg ut pa   stadion omra  det er derfor ikke i bruk. Lekeland er
planlagt a   innga   i de t nye snøproduksjonsanleg get.

Bilde 1 6 : Ringkollenparken sør
for Ringkollstua har etablert
eget snøproduksjon s anlegg som
henter vann fra Store Røstjern

Foto: friflyt.no

Bilde 1 7 : Uttakskum for
kunstsnøproduksjon
(eksisterende på skist adion)

Foto: Ellen Grønlund
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Planlagt n ytt snøproduksjonsanlegg består av følgende hovedelementer:

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern
2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen
3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua
4. Spredenett med vannledninger og trykkluft i løypenett, totalt 2,5km
5. Nytt bygg ved maskinstall (ca. 100m2) for tørking av slanger og lagring av utstyr

Anlegget planlegges dimensjonert for a   ta  le en fremtidig utvidelse. En slik utvidelse kan være
snølegging av hele lysløypa (4 km) og i det eksisterende hoppanlegget. Ill ustrasjonen under viser
snøproduksjonsanlegget med alle hovedelementer. Mer at e ndelig forslag til trase vil bli utarbeidet
i samra  d og med samty kke fra berørte grunneiere og kan avvike fra denne illustrasjonen .

Bilde 1 8 : I l lustrasjon . Endelig trase er
ikke fastsatt og grunnei eravtaler er per i
dag ikke inngått .

Det planlagte snøproduksjonsanlegget
vil dekke Ringkollens ake - og lekeland,
stadionområdet med skileikområdet
samt 2,5 km av lysløypenettet. Anlegget
planlegges med reservekapasitet for
utvidelse til resterende lysløype og andre
områder som hoppanlegget.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern
Pumpestasjon en planlegges etabler t pa   østsiden av Store Røstjern, ned mot vannet. P umpehuset
er planlagt tilpasset omgivelsene med tilsvarende materialer som bebyggelsen forøvrig.

Vanninntaket til anlegget etableres i Røstjern , G. nr . 134, B. nr. 9. Eiendommen eies av Ringerike
kommune i henhold til matrikkel . Tiltaket er konsesjonspliktig og s øknad om konsesjon er
offentliggjort av NVE og sendt ut pa   høring (høringsfrist er 1.6.2018) .
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Bilde 1 9 : Eksempel -
i llustrasjon mulig utforming og
plassering av pumpestasjon en
ved Store Røstjern .

Foto: Erling Nygård,
Skiforeningen , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

2. Overføringsledning
Pumpeledning og tilhørende rørtrase er planlagt viderefør t fra vannet og opp til Ringkollstua , med
en total høydeforskjell pa   100m. Overføringsledningen forsøkes etablert i hovedsak i samme trase
som eksisterende rørledning i alpinbakken , og prosjektgruppen jobbe r med ulike alternativer i
dialog med berørte grunneiere . Det foreligger per i dag ingen grunneieravtaler og gjennomføring
av prosjektet forutsetter samtykke fra berørte grunneiere . Traseen vil uavhengig av alternativ,
ende inn mot eksisterende trase for snøproduksjon i alpinbakken som ligger pa   G.nr. 134, B.nr. 125
og eies av Miljødirektoratet. Det henvises til uttalelse fra Ringerike Kommune med saksnummer
17/2356 - 2 der kommunen uttaler seg positiv til tiltaket og bruk av grunn, og anbefaler
Fylkesmannen a   gi en uttalelse som ikke ga  r imot søknad om bruk av grunn .

Bilde 20 : Eksempel – illustrasjon
av trase for overføringsledning
fra Røstjern til parkeringsplass
ved Ringkollstua .

E ndelig trase for anlegget er
ikke er fastsatt og
grunneieravtaler er ikke inngått .

Foto: Google Maps , illustrasjon
ved prosjektgruppen.
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3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua
Nytt pumpehus etableres i forbindelse med parkeringsareal et ved Ringkollstua , vest for p - areal
mellom lekeland og stadion . Bygget (ca . 24 m2) planlegges oppfør t tilsvarende eksisterende
gapahuk med villmarkspanel og torvtak .

Bilde 2 1 : P lanlagt plassering av
pumpestasjon ved parkeringsplass en
ved Ringkollstua.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

Bilde 2 2 : Illustrasjon av planlagt nytt
pumpehus

Foto og i llustrasjon
v/prosjektgruppen

4. Spredenett med vannledninger og t rykkluft rundt i løypenett
Spredenett for vann og trykkluft etableres ut i lysløyp e og stadionomra  det , i første omgang totalt
2,5km. Illustrasjon pa   neste side viser spredenettet slik det kan se ut. Endelig løsning vil bli
utarbeidet i samra  d med leverandør av snøproduksjonsanlegget.

Alle vannledninger planlegges gravd ned, men det vil bli etablert uttakspunkt for
vann/trykkluft/strøm i løypetrase. Et slikt uttakspunkt vil norma lt bli etablert i en kum
(nedgravd) og/eller hydrant (over bakken) som plasseres i kanten av løypetraseen. Trase for
strømforsyning er avklart med Ringeriks Kraft.

Ved opparbeidelse av kunstsnøanlegget vil det kunne være behov for noe mindre arbeid med
d renering av stadionomra  det for a   sikre at omra  det har bæreevne for løypemaskin tidlig i
sesongen . Omra  det er tidligere drenert og eventuell drenering vil i sa   ma  te ses som vedlikehold av
tidligere drenering.
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Bilde 2 3 : Eksempel på s predenettet i
anlegge t . Endelig løsning vil bli
utarbeidet i samråd med valgt
leverandør.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

5. Nytt bygg ved løypestall (ca. 100m2) for tørking av slanger og lagring av utstyr
For oppbevaring og tørking av slanger planlegges et nytt idretts - /lagerbygg (ca . 100 m2) i
tilknytning til eksisterende maskinstall. B ygget planlegges kombinert med Skiforeningens behov
for større lager for oppbevaring/parkering av bl . a. snøscooter som b enyttes til
tilretteleggingsarbeidet i o mra  det. Nytt bygg plasseres i tilknytning til eksisterende maskinstall og
vil sa  ledes ligge tilbaketrukket i forhold til stadionomra  det og parkering. Bygget vil erstatte
eksisterende telt og utvendig lagring.

Bilde 2 4 : Planlagt plassering av
n ytt bygg ved løypestall

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

Bilde 2 5 : Eksisterende lagring ved
løypestall og i llustrasjon av det
planlagt nye bygget som vil
erstatte eksisterende telt og
utvendig lagring.

Foto: Dagfinn Augdal , illustrasjon
ved prosjektgruppen
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4 ANNLEGGSKOSTNADER

4 .1 KOSTNADSBEREGNING
Det er foretatt en kostnadsberegning av tiltakene. For spredenettet og pumpestasjonen ved
parkeringsplassen v/Ringkollstua er det innhentet tre ( 3 ) leverandør tilbud.

4 .2 FINANSIERINGSPLAN
Det prosjekterte snøproduksjon s anlegget krever en betydelig investeringskostnad . Det er lagt opp
til følgende finansieringsplan for etablering av anlegget:

Anleggsdel Kostnad
a) Egenandel Skiforeningen ( inkl. egenkapital, dugnader, rabatter,
tilskudd, sponsing , momskompensasjon )

Kr 3 2 0 0 000 , -

b) Gaver fra stiftelser Kr 4 5 00 000 , -
c) Forha  ndstilsagn s pillemidler Kr 2 8 00 000, -
d) Kommunal støtte Kr 3 000 000, -
TOTALT Kr 1 3 5 0 0 000, -

a) Egenandel
Det arbeides ma  lrettet med bidrag fra lokalt næringsliv og private. I tillegg har det , og vil det ,
legges ned et omfattende antall dugnadsarbeider . Dette , sammen med bidrag fra Skiforeningen
sentralt og en forventet momskompensasjon , er beregnet a   dekke kr 3,2 millioner av estimerte
anleggskostnader.

b) Gaver fra stiftelser
Prosjektet har mottatt en generøs gave fra Sparebankstiftelsen Ringerike pa   kr 4,5 millioner .
Sparebankstiftelsen viser ved gaven at prosjektet vurderes som et viktig bidrag til region en .

Anleggsdel Kostnad
a) Inntak og pumpestasjon Store Røstjern Kr 685 500 , -
b) Overføringsledning: g røft og rørtrase Store Røstjern – Ringkollstua Kr 3 0 00 0 00, -
c) Grøfter skistadion – lysløypa Kr 1 325 000, -
d) Tilknytning / oppgradering EL - kraft Kr 5 2 5 000, -
e) Rigg/drift risiko og prosjektering kr 1 821 150, -
DELS UM Kr 7 356 650, -
f) Teknisk utstyr snøproduksjon inkl . spredenettet og pumpestasjon Kr 5 1 00 000, -
g) Egeninnsats (inkl. prosjektering/uforutsett) Kr 1 000 000, -
AVRUNDET Kr 1 3 5 00 000 , -
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Bilde 2 6 : «Pangstart for kanonbra prosjekt. Fikk 4,5
mill i gave».

Et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen er av
Sparebankstiftelsen vurdert som et viktig tiltak i
regionen. Sparebankstiftelsen har bevilget 4,5
millioner kroner til prosjektet.

Kilde : Ringerikes Blad 9.12.2017

c) Spillemidler
Et snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen er vurdert av departementet som et allmennyttig forma  l,
og vi har fa  tt et forha  ndstilsagn om spillemidler pa   2,8 million kroner. Spillemidler er et tilskudd
fra departementet som gis til anlegg i lokalmiljøet som stimu lerer og tilfredsstiller barns behov for
fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former.

d) Kommunal støtte
I tillegg til ovensta  ende, er prosjektet avhengig av støtte fra Ringerike Kommune . R esterende
behov for kommunal støtte er estimert til 3 millioner kroner . Skiforeningen søker
Ringerike Kommune om finansieringsstøtte tilsvarende 3 millioner kroner .

Ringerike Idrettsra  d har redegjort for forventet lang utbetalingstid av spillemidler. Skiforeningen
søker videre om en kommunal garanti på et fremtidig lån grunnet forventet lang
utbetalingstid av spillemidler.

Den økonomiske støtten vil bidra til at Skiforeningen vil kunne gjennomføre og utvikle sin
tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune, til glede og nytte for kommunens befolkning.

I tillegg til økonomisk støtte, har Ringerike kommunen vært behjelpelig med administrativ bistand
knyttet til søknader for bruk og etablering av tiltak i Røstjern, tiltak pa   statlig grunn og generelt
vedrørende tiltak innenfor markagrensen , noe vi er meg et takknemlige for .
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4 . 3 DRIFTSKOSTNADER

For ordens skyld, legges ved et avsnitt om driftskostnader. Driftskostnadene forventes i hovedsak
dekket av Skiforeningen og lokale idrettslag (her gjennom dugnadsarbeid og/eller økonomisk
kompensasjon). Se støtteerklæringer fra lokale idrettslag vedlagt denne søknaden.

Forutsetninger
Som utgangspunkt for å beregne driftskostnader , er det sett på Skiforeningens
snøproduksjons anlegg i Sørkedalen , Oslo , som produserer snø til et tilnærmet likt område med
skileikområde og ca. 3 km løype . Kostnadene baseres på ca. 16 dagers døgnkontinuerlig
produksjon med to viftekanoner.

Snøproduksjonsstedet i Sørkedalen ligger på ca. 150moh. og svært kuldesikkert . M ye av
produksjonen kan normalt skje mellom - 6 og - 16 min usgrader. Grunnet lokasjonsspesifikke
forskjeller, er det forventet at produksjon på Ringkollen vil skje ved mildere temperaturer ,
normalt - 3 til - 10 grader. Ved valg av viftekanoner kan en som utgangspunkt produsere fra - 3
grader (avhengig av luftfuktighet og vind), mens lanser trenger som et utgangspunkt minst - 7 til - 8
grader. Mildere temperaturer vil øke forventet produksjonstid. Ønsket snømengde forventes å
være det samme som i Sørkedalen (3km), mens produksjon til skileikområdet forventes å være
noe mindre (75% av Sørkedalen). Forventet produksjonstid kan bli opp til 3 - 3,5 uker dersom det
ikke kommer påfyll av natursnø.

Stip ulerte driftskostnader

Stipulerte driftskostnader Driftsutgifter

a) Strømutgifter 300 000 , -
b) Reparasjon/vedlikehold 25 000 , -
c) Bemanning 300 000 , -
Sum 625 000 , -

a) Strøm utgifter forventes økt ved lengre produksjonstid og variabl e temperatur er da det påvirke r
antall timer med opp - og nedrigg.

b) Det forventes ikke vesentlige kostnader til reparasjon/vedlikehold den første sesongen , men
e rfaringsmessig må det budsjetteres e t beløp til dette .

c) Kostnad for bemanning baseres på 3 ukers drift med to løypebaser på dagtid, 1 løypebas +
frivillige på kveld/natt/helg. Kostnadene kan reduseres ved dugnad. Alle langrenns - og
skis k ytter klubber på Ringerike er kontaktet og stiller seg positive til dugnad sa rbeid ved
snølegging på Ringkollen. Se støtteerklæringer fra idrettslag vedlagt denne søknaden .
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5 AVSLUTNING

Vintrene vi ga  r i møte, er mindre forutsigbare, men vi er forberedt. Skiforeningen sammen med
kommune, lokale idrettslag og ildsjeler skal bidra til a   sikre skiføret, opplæring, lek og aktivitet -
og bidra til at ogsa   neste generasjon kan glede seg til vinteren.

Hvert a  r lærer flere tusen barn grunnleggende skiferdigheter gjennom lek pa   nærmiljøanleggene i
Oslo og omegn. I tillegg er disse arenaene viktig for den organiserte idretten. Snøproduksjon er et
viktig tiltak for a   sikre snø og er et satsningsomra  de for S kiforeningen. I dag drifter foreningen
snøproduksjon ved flere næranlegg i samarbeid med lokale idrettslag , og vi jobber na   for a  
realisere et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen .

Skiforeningens søker Ringerike kommune om en finansieringsstøtte på 3 millioner kroner
samt en kommunal garanti på lån grunnet forventet lang utbetalingstid av spillemidler.

Den økonomiske støtten vil bidra til at Skiforeningen vil kunne gjennomføre og utvikle sin
tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune, til glede og nytte for kommunens befolkning.

Va  rt bankkontonummer er 5005.06.23421.

Ved behov for ytterligere opplysninger sta  r vi til tjeneste.

Med vennlig hilsen
FORENINGEN TIL SKI - IDRETTENS FREMME

ved

ANETTE BJERKE KOLDERUP
ANLEGGSANSVARLIG

Vedlegg: Støtteerklæringer fra lokale idrettslag



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/117-5  Arkiv: 073 &01  

 

Sak: 6/20 

 

Saksprotokoll - Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og 

Ringerike kommune 

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/117-4   Arkiv: 073 &01  

 

  

Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune 
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike Idrettsråd er Ringerike kommunes samarbeidspart i idrettssaker. Samarbeidet er 

regulert gjennom en 4-årig samarbeidsavtale, og det er tid for å fornye denne. 

 

Ringerike Idrettsråd favner alle idrettsorganisasjoner med tilknytning til Norges idrettsforbund 

i Ringerike kommune. Idrettsrådet er et svært viktig bindeledd mellom idretten og kommunen.  

 

Gjennom samarbeidet med idrettsrådet kan vi fange opp idrettens behov på et tidlig tidspunkt, 

sørge for forventningsavklaringer knyttet til kommunens muligheter for å realisere planer, og 

sikre demokratiske og gode prosesser i saker som berører idretten. 

Gjennom idrettsrådet kan vi ha felles satsninger som kan være med på å sikre alles mulighet for 

deltagelse i organisert idrett. 

 

Samarbeidsavtalen regulerer formål med avtalen, gjensidige forpliktelser og rutiner for 

samarbeidet. Avtalen fornyes hvert fjerde år, og signeres av idrettsrådets leder og ordfører. 

 

Økonomiske forhold 

 



- 

Ringerike Idrettsråd mottar 12.000 kroner årlig for sitt arbeid. Denne summen har ikke vært 

regulert på svært mange år, og rådmannen foreslår å øke det årlige tilskuddet til 20.000 kroner. 

Beløpet overføres årlig, etter at Idrettsrådet har avholdt sitt årsmøte og sendt inn årsregnskap 

og årsberetning. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-30, Hovedmål: 

«Ringerike kommune skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen.» 

«Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike» 

«Best for Barn» 

 

Samarbeidsavtalen er med på å sikre et godt samarbeid med idrettsrådet. Våre 

satsningsområder og idrettsrådets satsningsområder kan realiseres gjennom samarbeid og felles 

mål. 

 

Folkehelseprofil 

Ringerike kommune har en lavere deltagelse i organiserte aktiviteter enn landssnittet, vi har 

generelt et lavt utdanningsnivå i befolkningen, og også et lavere inntektsnivå. 

 

Idrettsrådet er med på å muliggjøre deltagelse i organisert idrett. Gjennom idrettsrådet kan 

kommunen få kunnskap og tips til riktige tiltak vi kan gjøre for å bidra til økt deltagelse. 

 

FNs bærekraftmål 

Ringerike kommune har vedtatt 9 fokusområder av FNs 17 bærekraftmål. 

 

Av disse er det særlig tre mål som berører tiltaket: 

 

3. God helse 

Tiltaket bidrar til økt tilgjengelighet til helsefremmende aktiviteter. Deltagelse i 

frivillighet og organisasjonsliv bidrar til sosial utjevning og økt samfunnsdeltagelse. 

4. God utdanning 

Mestring og deltagelse i aktiviteter bidrar også til deltagelse i utdanning og arbeid. 

Meningsfullhet, felleskap og lokalt engasjement kan sikre deltagelse i utdanning og 

arbeidsliv og gi tilgang til nye nettverk, -som igjen kan gi nye muligheter.   

10. Mindre ulikhet 

Generelt vil det å sikre alle innbyggeres mulighet til deltagelse i frivillige organisasjoner 

være med på å bidra til utjevning av sosiale forskjeller. 

Økonomi er en av barrierene for deltagelse, dette tiltaket er med på å senke det 

økonomiske presset for idrettsorganisasjonene. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 



- 

Idrettsrådet er vår viktigste samarbeidspart når det gjelder idrettssaker. Gjennom Idrettsrådets 

demokratiske oppbygning sikrer vi også gode prosesser internt, i saksbehandling, 

søknadshåndtering og anleggsforvaltning.  

I utvikling og igangsetting av nye tiltak som fremmer deltagelse vil idrettsrådet være en svært 

viktig kilde til kunnskap og behov. 

 

 

Vedlegg 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune 

Arbeidsprogram 2019, Idrettsrådet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Arkivsaksnr.: 18/3935-31   Arkiv: PLN 452  

 

Nr 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 2 gangsbehandling 

Gnr/bnr 103/109 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Detaljregulering Nr 452 for «Ringkollveien 95» vedtas. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for deling av eiendommen 103/109 i 

Haugsbygd, slik at det kan etableres ytterligere en enebolig på arealet. Detaljreguleringen 

legger opp til fortetting i Haugsbygd, i et etablert boligområde sentralt på Ringerike. Det 

foreligger ingen gammel reguleringsplan for dette området. I kommuneplanens arealdel er 

arealene avsatt til boligbebyggelse.  

Ved høring og offentlig ettersyn kom det ikke inn mange merknader ei heller innsigelser fra 

regionale myndigheter. Sammendrag av merknader med tilhørende kommentarer fra 

forslagsstiller og rådmann er vedlagt, vedlegg 5. 

 

Planforslaget legger opp til en naturlig fortetting av tettstedet Haugsbygd. Etter en samlet 

vurdering er rådmannen positiv til denne detaljreguleringen. 

 

Bakgrunn 

Forslagsstiller Innhus AS har tatt initiativ for å tilrettelegge for eneboliger i Haugsbygd. Ny 

enebolig er under oppføring på eiendommens nordøstre side, og vil være en av to nye 

boliger innenfor planområdet. Området det ligger i er etablert. Utkjørsler fra etablerte boliger 

i dette området ender ut i nærhet til krysset mellom Ringkollveien og Gjermundboveien. 

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting ved opprettelse av ny boligeiendom og 

øke trafikksikkerheten ved ut-/innkjøring til boligene. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

13.11.2018 Varsel om oppstart i Ringerikes Blad og kommunens nettsider 

30.11.2018 Frist for innspill 



28.05.2019 Planforslag mottatt 

31.07.2019 Revidert planforslag mottatt (med vegarealer for gbnr. 2164/1 og 103/10) 

19.08.2019 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i HMA i saksnr 59/19 

27.08.2019 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i Strategi og plan, saksnr 20/19 med vedtak        

om høring og offentlig ettersyn. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 7. 

 

 Endringer etter 1.gangsbehandling 

Det er ikke gjort mange endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling. De viktigste 

endringen er at planbestemmelsene er justert for å imøtekomme uttalelsen fra 

Byggesakskontoret vedrørende evt. forurenset grunn og Fylkesmannens merknader 

vedrørende ivaretakelse av støyforhold.  

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 29.08.2019 – 14.10.2019. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 

aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til boligformål. 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 



 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Strategi og 

plan/Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgrunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaget legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. På 

bakgrunn av innspill i høringen ble det tatt inn bestemmelser med krav til tiltaksplan ved funn 

av forurenset grunn, herunder syredannende bergarter. Endringen anses å sikre forsvarlig 

ivaretakelse av naturmangfoldlovens §12. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser fremgår av vedlegg 5. Omfanget av uttalelser er 

beskjedent.  Det er ikke foretatt større endringer av planforslaget etter høring og offentlig 

ettersyn. De viktigste endringene er gjort i planbestemmelsene, som er justert for å 

imøtekomme uttalelsen fra Byggesakskontoret vedrørende evt. forurenset grunn i form av 

radon og syredannende bergarter, og Fylkesmannens merknader vedrørende støy. Begge 

forholdene anses tilstrekkelig sikret gjennom krav i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under en effektiv 

arealplanlegging. Planforslaget er en videreføring av arealformål som er avsatt i 

kommuneplanen. Detaljreguleringen legger opp til fortetting i Haugsbygd, i et etablert 

boligområde. Planen legger ikke opp til vesentlige endringer av områdets karakter og 

konsekvensene vurderes å være begrenset. 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, jf. nærmere redegjørelse for ulike 

utredningstemaer i saksframlegget til 1. gangsbehandling, vedlegg 7.   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 



1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Høringsuttalelser 

a.  Buskerud fylkeskommune 

b. Statens Vegvesen 

c. NVE 

d. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

e. Ringerike kommune, Byggesakskontoret 

f. Ringerike kommune, Teknisk forvaltning – vei, park og idrett.  

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget i Strategi og plan 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget i Strategi og plan 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2020 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Grethe Tollefsen/Lars Lindstøl 
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RI N G E RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

REGU LERI N GSBESTEM MELSER
Nr. 452 Detaljregulering for

Ringkollveien 95

Utarbeidet av Innhus AS 05.08.2019
Sist revidert av Ringerike kommune 2 3 .01.2020

1 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 19.08.2019, saksnr.59/19
Høring og offentlig ettersyn fra 29.08.2019 til 14.10.2019.
2 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak BHNR

Endringsliste:
Nr. E ndring D ato S ign .
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den regulering s grense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

Bebyggelse og anlegg Feltnavn

Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse BFS

Renovasjonsanlegg BRE

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg SKV1 - 3

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT1 - 2

Hensynssoner

Frisikt H140

Eierform

o_ = Offentlig

f_ = Felles
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Formålsbestemmelser

§ 1 Fellesbestemmelser (pbl. § 12 - 7)

§ 1.1 Støy (§ 12 - 7 nr.3)
Bygninger med støyfølsomt bruksformål skal vurderes støyisolert som ledd i byggesaken for det
enkelte tiltaket. Støynivå i ny arealbruk skal tilfredsstille grenseverdier gitt i tabell 3 i
Miljøverndepartementets «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» (MD T - 1442/ 16 ).
Støy på uteareal, lekeplass og utenfor vindu i støyutsatt fasade skal ikke overstige støy grensen for
trafikkstøy på Lden = 55 dB .

§ 1.2 Bygninger, anlegg og utearealer (§ 12 - 7 nr. 3 og 4)
Gjeldende teknisk forskrift ivaretar krav om universell utforming av byggv erk. Det skal sikres god
tilgjengelighet i uteområdene så langt det terrengmessig lar seg gjøre.

Eksisterende terreng skal i størst mulig grad bevares, og det skal tilstrebes å unngå store fyllinger og
skjæringer.

Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter.

§ 1.3 Radon ( § 12 - 7 nr.3)
Det skal gjennomføres bygningsmessig tiltak for å redusere inntrenginga a v radongass i samtlige
boliger.

§ 1.4 Kulturminner ( pbl § 12 - 7 nr.6)
Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbei d straks
stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. kulturminneloven § 8.2.

§ 1.5 Byggegrense mot veg ( pbl § 12 - 7 nr. 2 )
Det skal ikke oppføres tiltak innenfor byggegrense 15,0 meter mot veg. Byggegrense er vist i
plankartet. Det kan oppføres mindre tiltak som lave gjerder, hekk og busk innenfor byggegrense,
forutsatt at det ikke kommer i konflikt med frisikt o.l.

§ 1.6 Parkering ( pbl § 12 - 7 nr. 7 )
Det skal avsettes bil - og sykkelparkering etter gjeldene parkeringsnorm for Ringerike kommune.
Parkeringsløsning skal vises i situasjonsplan og utomhusplan.

§ 1.7 Utomhusareal ( pbl § 12 - 7 nr. 4 )
Det skal avsettes 200 m2 til uteoppholdsareal for enebolig. En andel av 30 % kan løses på terrasse,
veranda, balkong eller takterrasse. Arealet skal ha en hensiktsmessig form. Areal brat tere enn 1:3 skal
ikke medregnes.

§ 1.8 Overvann
Overvann skal håndteres lokalt innenfor planområdet. Det skal redegjøres for overvannsløsning i
byggesøknad.

§ 2 B ebyggelse og anlegg

§ 2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse ( pbl § 12 - 7)

§ 2.1.1 Formål
Området BFS skal benyttes til oppføring av frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.

§ 2.1.2 Boligtype
Det tillates oppføring av enebolig er , med sekundærleilighet inntil 65 m2 BRA , samt garasje og
uthus.

§ 2.1.3 Utnyttingsgrad
Total utnyttelse skal ikke overs kride 30 % BYA.
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§ 2.1.4 Høyde
Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 9,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå. For
garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne.

§ 2.2 Renovasjonsanlegg
Plassering av renovasjonsanlegg er vist i plankart.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( pbl § 12 - 7 nr . 7 )

§ 3.1 Kjøreveg
Området f_ SK V 3 b enyttes som felles adkomstveg for eiendommene innenfor planområdet, samt
gnr/bnr. 103/237 og 103/296 .

§ 4 H ensynssoner ( pbl § 1 2 - 6 )

§ 4.1 F risikt H 140
H140 omfatter frisiktsoner. Innenfor frisiktlinjene vist i plankartet, skal det være fri sikt i en
høyde av min. 0,5 meter over tilstøtende vegers planum . Enkeltstående trær og stolper kan stå
innenfor så lenge de ikke er til fare for trafikken.

§ 5 Rekkefølgebestemmelser ( pbl § 1 2 - 7 nr.1 0 og 1 2 )

§ 5.1 Kjøreveg
Veg og teknisk infrastruktur, uteoppholdsarealer og løsning for overvannshåndtering skal være
opparbeidet før brukstillatelse gis.

§ 5.2 Forurenset grunn
Før det gis rammetillatelse eller igangsettingstillatelse skal det være utført undersøkelser ift.
forurenset grunn. Dersom det påvises forurenset grunn , herunder syredannende bergarter, skal
tiltaksplan som redegjør for hvordan spredning av forurensning skal unngås, og hvordan det skal
sikres at grunnen har tilstrekkelig miljøkvalitet etter at tiltaket er gjennomført , følge søknaden.

§ 5.3 Støy
Før det kan gis igangsettingstillatelse skal foreligge dokumentasjon om ivaretakelse av krav til
støynivå og eventuelle avbøtende tiltak. Nødvendige avbøtende støytiltak skal være ferdigstilt før det
kan gis brukstillatelse.
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1 Innledning
Berntsen Plan og Oppmåling AS fremmer reguleringsplanforslag for Ringkollveien 95 på vegne av
forslagsstiller Innhus AS .

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fri ttliggende småhusbebyggelse, eneboliger på
eiendommen 103/109 i Haugsbygd.
Pl anområdet på 2 478 m ² ligger i nntil Ringkollveien i etablert bolig område , øst for Klekken og
sentrum av Haug .
Eiendommen er bebygd med en enebolig . H ensikten med plan en er således å legge til rette for deling
av eiendommen slik at det kan etableres ytterlig ere en enebolig på arealet.

2 Planprosess
Det ble avholdt oppstartsmøte for planarbeidene 15 .1 0 .201 8 med representanter fra Ringerike
kommune og forslagstiller.

Oppstart av planarbeidet for Ringkollveien 95 ble annonsert 13 .1 1 .201 8 i Ringerikes Blad og på
nettsidene til Ringerike kommune. Det ble sendt varsel om oppstart i form av brev til registrerte
grunneiere i tilknytting til planområdet, samt til offentlige myndigheter med frist for innspill
30 . 1 1.2018. F orslagstiller har mottatt t re innspill . Sammendrag med kommentarer følger som eget
vedlegg.

3 Planstatus
Planområdet ligger innenfor følgende overordna plan :
Kommuneplan for Ringerike vedtatt 31 . 01 .201 9
Området har status boligbebyggelse – nåværende.

Tilgrensende reguleringsplane r :
0 605 - 373 Apalbakken
Detaljregulering av tre eneboligtomter vest for planområdet.

0 605 202 - 06 Havna Hemskogen
Detaljregulering av boligområde med frittliggende småhusbebyggelse nordvest for planområdet.



Detaljreguleringsplan
RINGKOLLVEIEN 95

4

4 Beskrivelse av planområdet
Planområdet ligger inntil Ringkollveien i etablert boligområde, øst for Klekken og sentrum av Haug.
markert med rød sirkel i figur 1.

Figur 1. Oversiktskart

P lanområdet slik det det ble varslet ved oppstart.

Figur 2 . Planområde (Opprinnelig)

I samråd med planavdelingen i Ringerike kommune er avgrensningen justert, slik at området
avgrenses av senterlinje for Ringkollveien og privat samlei , som vist i figur 2.

Figur 2 . Planområde (Revidert)
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4.1 Adkomst
Adkomst til planområdet er fra FV164 Ringkollveien, via privat samlevei , med felles utkjøring på
fylkesveien (markert med blå pil i figur 3).
Fotgjengertrafikk løses gjennom grøntområde , regulert i detaljplan 0605 - 373 Apalbakken , sør - vest
for planområdet (markert med grønn pil i figur 3) , v idere langs Apalveien ned til gang - og sykkelvei
langs Bånntjernveien/Ringkollveien.

Figur 3 . Adkomst

4.2 Eksisterende bebyggelse og bruk
Ny enebolig er under oppføring på eiendommens nordøstre side, og vil være en av to nye boliger
innenfor planområdet.

4.3 Landskap, natur og grønnstruktur
Arealet er fradelt fra eksisterende boligeiendom og har så ledes vært disponert som hage inntil nylig .
Området er omkranset av småhusbebyggelse, med unntak av dyrket mark på eiendommens østre
side.

Landskapet er svakt skrående mot sørvest fra kote +296 til +292moh.

Planområdet ligger over marin grense på kote +1 71 og befinner seg innenfor et område med
løsmasse av forvitringsmateriale. B erggrunnen består hovedsakelig av leirskifer og kalkstein jf. NGU s
kartbaser .

Det er ikke registrert skred eller flomfare i området, jf. NVEs kartdatabase.
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5 Planforslaget
5.1 Pla nkart

Figur 4 . Utsnitt av reguleringsplankartet

5.2 Areal bruk
Området s arealbruk reguleres etter pbl§ 12.5 med følgende formål.

Bebyggelse og a nlegg (PBL§ 12.5.1)
- Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse , 1739, 6 m ²
- Renovasjonsanlegg , 8m ²

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL§ 12.5.2)
- Kjøreveg (felles) , 1 74,1 m²
- Kjøreveg (offentlig), 221,8m²
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (felles), 21,6m²
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (offentlig), 313,5m²

5.3 Beskrivelse
Innenfor planområdet reguleres det for to enebolig tomter med tilhørende teknisk infrastruktur .
Det vektlegges å utnytte områdets beliggenhet og topografi på en slik måte at adkomstvei og tomter
legges i terrenget . Eksisterende terreng skal i størst mulig grad bevares, og det skal tilstrebes å unngå
store fyllinger og skjæringer .

5.4 B oligformål
Planforslaget legger til rette for frittliggende småhusbebyggelse innenfor arealet BFS. Det tillates
oppføring av eneboliger, med sekundærleilighet inntil 65 m2 BRA, samt garasje og uthus . Total
utnyttelse skal ikke overskride 30 % BYA , og m aksimal byggehø yde for gesims er 7,0 m og for
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møne 9,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå. For garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for
gesims og 5,0 m for møne jf. §2.1 i reguleringsbestemmelsene.

Bebyggelsen vil i liten grad påvirke områdets karakter , da det ligger nat urlig å fortette med
småhusbebyggelse i området . I bestemmelsene er det satt krav om en maks mønehøyde på 9
meter over gjennomsnittlig planert terreng. Dette ivaretar sol - og utsikt s forholdene for
bakenforliggende bebyggelse.

5.5 Lek og uteoppholdsarealer
Lek og uteopphold løses på den enkelte eiendom jf. §1.7 i bestemmelsen e. Det er i tillegg etablert
lekeplass i tilstøtende plan for 280 - Andersløkka , 250m sør for planområdet. For øvrig kan det nevnes
at planområdet grenser inntil LNF - området i øst, med hel e marka som friareal.

5.6 Støy
D et er utført sjablongmessige beregninger av støy mot planområdet, basert på trafikk langs
Ringkollveien . Støyberegningene viser at gul støysone (55db) forventes å bre seg inntil 20 - 25 meter
inn i planområdet . Bygninger med støyfølsom t bruksformål skal vurderes støyisolert som ledd i
byggesaken for det enkelte tiltaket.

I planforslaget er byggegrensen for de nye boenhetene satt til minimum 15 m fra senterlinje veg.

Figur 5 . Støysoner

5.7 Renovasjon
Plassering av felles renovasjonsløsning er lokalisert ifm. adkomst til tomtene. Dette sikrer god tilgang
for renovasjonsselskapet, slik at men får en effektiv og trafikksikker løsning for håndtering av avfall.
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5.8 Barn og unges interesser
Barn og unges interesser er iva retatt ved at det blant annet tilrettelegges for romslige
uteoppholdsarealer for hver enkelt boenhet, jf. §1.7 i bestemmelsene.

Det legges det til rette for å knytte planområdet på en trafikksikker måte til tilliggende gang - og
sykkelveier, som beskrevet i punkt. 4.1.

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som har
nærhet til fritidstilbud, skoler, barnehager og friområder.

5.8 Samferdselsanlegg
Planområdet grenser inntil FV164 Ringkollveien, og har fe lles avkjørsel med åtte andre eiendommer
fra privat samlevei, totalt ti eiendommer er tilknyttet avkjøringspunktet på Ringkollveien.
Hensynssone for frisikt, H140, er utarbeidet etter krav gitt i Håndbok N100 .

Det er regulert areal til felles adkomstveifor eiendommene innenfor planområdet, samt gnr/bnr.
1 03/237 og 1 03/296 jf. §3.1 i bestemmelsene. Regulert veibredde er 3m.

Fra planområdet er det i over kant av 2 km til Vang skole (1. - 7. kl.) , Haugsbygd ungdomsskole , og
bygdas idrettsanlegg. Mesteparten av strekningen skjer på gang - og sykkelvei eller lite trafikkert vei ,
med unntak av kryssing over Harehaugveien i plan , for å komme til/fra idrettsanlegget . Det ansees å
være tilstrekkelig sikret skolevei for feltet.

N ærmeste bussholdeplass ligger på motsatt side av Ringkollvei en for planområdet. For å unngå
kryssing av Ringkollveien kan en benytte bussholdeplass i krysset Bånntjernveien , som ligger i
gangavstand på 300m fra planområdet , som beskrevet i punkt 4.1.

5.9 Kulturminner
Buskerud Fylkeskommune har gitt uttalelse etter v arsel om oppstart av planarbeidene. I uttalelsen
fremkommer det at fylkeskommunen må foreta registreringer før de kan uttale seg videre i saken.
Registreringene skal utføres i barmarks sesongen 2019.

5.10 Teknisk infrastruktur
Påkobling til o ffentlig vann - og avløpsledning i planområdets sør vestre hjørne. Herfra tilkoblet med
selvfallsledninger fra hver enkelt boenhet.

Påkobling til 400V - anlegg fra fordelingsskap i planområdets sørvestre hjørne.

5.11 Overvann
Håndtering av overvann vil skje ved infiltrering i grunn på den enkelte eiendom. Det skal etableres
g røfter langs adkomstvei f_ SKV3 , med stikkrenne r i hvert avkjøringspunkt . Grøftene skal for øvrig
dimensjoneres for potensielt store vannmengder , for å unngå va nnskader på veier i smelteperioder
og ved ekstremvær. Overvann fra veggrøfter skal føres i åpen grøft til offentlig overvannsledning ,
20m sør for planområdet.

5.12 Naturma ng fold og biologisk mangfold
Planforslaget er vurder t iht. naturmangfoldlovens §§ 8 t il 12.
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§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kr avet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom
bruk av og samspill med naturen, herund er slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.

Vurdering: Miljødirektoratets naturbase og Klima - og miljødepartementets artsdatabank har ingen
registreringer innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet av området.
Det er ikke registret kulturminner eller spesielle naturverdier innenfor planområdet hos
Riksantikvarens kulturminnebase elle r kommunens kartbase.
Buskerud fylkeskommune må foreta registreringer før de kan uttale seg videre i saken.

§ 9.(føre - var - prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe fo rvaltningstiltak.

Vurdering: Det er ikke foretatt registreringer i nevnte kartbaser som skulle tilsi at tiltaket vil skade
naturmangfoldet i området, og det er heller ikke kommet innspill fra offentlige etater som
underbygger nettopp dette.
Føre - var - pri nsippet anses å være ivaretatt med bakgrunn i disse momentene.

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller
vil bli utsatt for.

Vurdering: Tiltaket vil medføre d elvis nedbygging av områder avsatt til bebyggelse,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Tiltaket anses å ha svært begrenset påvirkning på økosystemet og den samlede belastningen
betraktes å være akseptabel for området sett und er ett.

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering: Anses som lite relevant for tiltaket.

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Vurdering: Det legges opp til ordinær anleggsdrift for framføring av teknisk infrastruktur, veger og
opparbeidelse av tomtea realer med de plikter dette medfører for de utførende. For øvrig anses §12
som lite relevant for tiltaket.
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Konsekvenser av planforslaget
Utover de nevnte forhold anses ikke planforslaget å ha nevneverdige konsekvenser for det ytre miljø,
barn og unges interesser, eller økonomiske konsekvenser for kommunen.



Ringkollveien 95

RI N GE RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

VURDERI NG AV UTTALELSER VED
HØRI NG OG OFFENTLI G ETTERSYN AV PLANFORSLAG

452 Detaljregulering for Ringkollveien 95

Utarbeidet av Berntsen Plan og Oppmåling A/S
Kommentert av Rådmannen 22 .0 1 .20 20 (L L)

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato

1
2
3
4
5
6

Buskerud fylkeskommune
Statens Vegvesen
NVE
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Ringerike kommune , Byggesakskontoret
Ringerike kommune, Teknisk forvaltning – vei, park og idrett

14.10.2019
13.09.2019
26.09.2019
14.10.2019
06.09.2019
02.09.2019

Det har totalt kommet inn 6 uttalelser i forbindelse med høring og offentlig ettersyn. 4 av
disse har ingen merknader til planarbeidet.

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

Buskerud fylkeskommune, 14.10.2019
Arkeologiske kulturminner: Buskerud
fylkeskommune har ikke opplysninger om
automatisk fredete
kulturminner eller andre arkeologiske
kulturminner i planområdet. Buskerud
fylkeskommune har derfor ingen merknader til
planforslaget.
Bygningsvern og etterreformatoriske
kulturminner: Buskerud fylkeskommune kan ikke
se at verneverdige bygninger og andre
etterreformatoriske kulturminner vil bli berørt av
planen og har følgelig ingen merknader til
planarbeidet.

Forslagsstillers
kommentar:
Buskerud
fylkeskommune har
ingen merknader til
planarbeidet etter å ha
gjennomgått
arkeologiske
kulturminner,
bygningsvern og
etterreformatoriske
kulturminner.

Rådmannens
kommentar:
Ingen ytterligere
kommentar.

Statens Vegvesen, 13.09.2019 Forslagsstillers
kommentar :

Rådmannens
kommentar:
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Samtlige kommentarer i Statens Vegvesen sin
uttalelse til oppstart ser ut til å være
i møtekommet.
Statens Vegvesen har ingen ytterligere
merknader til planforslaget.

Statens vegvesen har
ingen merknader til
planarbeidet.

Ingen ytterligere
kommentar.

NVE, 26.09.2019
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til
overordnede planer og veiledning/opplæring av
kommuner med store utfordringer innen deres
saksområde, samt å gi uttalelser til
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand
til konkrete problemstillinger. Kommunene har
blitt bedt om å skrive tydelig i
oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker
bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan
ikke NVE se at det er bedt om slik bistand. NVE
gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
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, byggetillatelse r 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 Sør kontaktes med en konkret
forespørsel.

Forslagsstillers
kommentar :
NVE gir ikke konkret
uttalelse i denne saken,
og kan ansees å ikke
ha merknader.

Rådmannens
kommentar:
Ingen ytterligere
kommentar.

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 14.10.2019
Fylkesmannen har ikke fått varsel om oppstart
av planarbeid, og har derfor ikke fått mulighet til
å kommentere planarbeidet før nå. Når det er
sagt er det begrenset med hvilke nasjonale og
viktige regionale føringer som blir berørt av
planforslaget slik Fylkesmannen vurderer saken.
Fylkesmannen vil likevel vise til viktigheten av at
tilstrekkelig miljøkv alitet blir sikret i detaljplanen.
Trafikkstøy fra Ringkollveien må ivaretas i tråd
med Klima - og miljødepartementets
støyretningslinje T1442/2016. Fylkesmannen
mener det er en svakhet med planforslaget at
det ikke er innarbeidet støyreduserende tiltak
når det er dokumentert at Ringkollveien
resulterer i at store deler av tomta er utsatt for
støyverdier som overskrider grenseverdiene for
støy.
I den sammenheng ber Fylkesmannen om at
støygrensen for trafikkstøy på Lden = 55 dB blir
tatt inn i bestemmelsene s lik at den blir juridisk
bindende for området. Støy på uteareal,
lekeplass og utenfor vindu i støyutsatt fasade
skal ikke overstige denne grensen. Dette er med
på å sikre godt bomiljø for de som skal bo i
området.

Forslagsstillers
kommentar:
Innspill tas til følge, og
innarbeides i
planbestemmelsene.

Rådmannens
kommentar:
Det er beklagelig at
Fylkesmannen ikke er
varslet ved oppstart.
Merknadene
Fylkesmannen har til
planforslaget anses
ivaretatt på forsvarlig vis.
Ingen ytterligere
kommentar.

Ringerike kommune, Byggesakskontoret,
06.09.2019

Forslagsstillers
kommentar :

Rådmannens
kommentar:
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Planområdet ligger nær til områder med særlig
høyt radonnivå jf. kommunens Aktsomhetskart.
Det er i selve planområdet angitt «Usikkert»,
som tyder på at dette ikke er undersøkt.
Tiltakshaver skal vurdere om det kan være
forurenset grunn i området der et terrenginngrep
planlegges. Aktiviteter som vil kunne føre til
forurensning av grunnen er eiendommer i
områder med alunskifer eller andre bergarter
som danner syre i kontakt med luft og vann.
Viser ellers til « Regler for bygging og graving i
forurenset grunn» på kommunens nettside:
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo -
og - areal/miljovern/forurenset - grunn /

§1 - 3 i bestemmelsene
omtaler radon. Det blir
her beskrevet at det
skal gjennomføres
bygningsmessig tiltak
for å redusere
inntrenginga av
radongass i samtlige
boliger uavhengig av
om det er forurenset
grunn i området eller
ikke. Forslagsstiller
anser forholdene som
ivaretatt gjennom
overnevnt
bestemmelse.

Rådmannen anser at
§1.3 sikrer forholdet til
inntrengning av eventuell
radongass i boliger.
Byggesak peker imidlertid
på fare for alunskifer.
Rådmann en anser det
derfor fornuftig å
innarbeide bestemmelse
om at det skal gjøres
undersøkelse av
forurenset grunn og at
det ved påvisning av
forurenset grunn må
utarbeides tiltaksplan
som redegjør for hvordan
spredning av
forurensning skal unngås
og hvordan de t skal
sikres at grunnen har
tilstrekkelig miljøkvalitet
etter at tiltaket er
gjennomført.

Ringerike kommune, Teknisk forvaltning –
vei, park og idrett, 02.09.2019
Teknisk forvaltning har ingen sterke meninger
om dette, da adkomstveien er privat og
Ringkollveien er Fylkesvei .

Forslagsstillers
kommentar:
Teknisk forvaltning har
ingen merknader til
planarbeidet.

Rådmannens
kommentar:
Ingen ytterligere
kommentar.

Hensynsone fri sikt er lagt
inn i plankartet.
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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

PlanI D 452 - Ringkollveien 95 - gnr 103 bnr 109 - Haugsbygd -
Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn -
uttalelse om kulturminner

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag 452 for Ringkollveien 95 i Ringerike kommune jf. PBL
12-10. Vi viser også til vår tidligere uttalelse, datert 04.12.2018. Dette er en kulturminnefaglig
uttalelse til planforslaget.

Kort om planen
Planområdet omfatter eiendommen gbnr. 103/109, samt deler av gbnr. 103/110 og 2164/1.
Området er omtrent 2,5 dekar. Formålet med planen er å opprette to boligtomter med en
bebyggelse på 2-4 boenheter.

Arkeologiske kulturminner
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner eller andre arkeologiske
kulturminner i planområdet. Vi har derfor ingen merkander til planforslaget.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi kan ikke se at verneverdige bygninger og andre etterreformatoriske kulturminner vil bli berørt
av planen og har følgelig ingen merknader til planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Ingvill Eidsesen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  14.10.2019  Vår referanse:  2018/11604 - 5 Vår saksbehandler:
Deres dato:  29.08.2019  Deres referanse:  18/3935-16 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN



Side 2 av 2

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
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL



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: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Henriette Foss / 48279352 1 8/249878 - 5 1 8/3935 - 1 6 1 3.09.201 9

Uttalelse til Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling -

offentlig ettersyn av reguleringsplan - Ringerike kommune

Vi har mottatt for uttale ovennevnte forslag til detaljreguleringsplan.

Planforslaget berører fylkesveg, fv. 2862.

Hensikten med planforslaget synes å være å tilrette legge for deling av eiend ommen 1 03/1 09

i Haugsbygd slik at det kan etableres ytterligere en enebolig på arealet. Planforslaget legger

opp til fortetting i Haugsbygd, et etablert område sentralt på Ringerike.

Samtlige kommentarer i vår uttalelse til oppstart ser ut til å være imøt ekommet. Vi har ingen

ytterlige merknader til planforslaget.

Plan og forvaltning

Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Anders O. Hagerup

Seksjonsleder Henriette Foss

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS
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Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØNEFOSS
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Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

 

   

Vår dato: 26.09.2019         

Vår ref.: 201909492-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 29.08.2019 Ingvild Tillerbakk 

Deres ref.: 18/3935-16 

   

     

1 

NVEs generelle innspill - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

Ringkollveien 95 - Ringerike kommune - Planid 452 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 29.08.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

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 hensyn 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 uttalelser 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 arealplanleggingen, 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 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 
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«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - 

 «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 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 Sør kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Ingvild Tillerbakk 

saksbehandler 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

  

   

   

 



       
       
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: 

  14.10.2019  2019/44290 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  29.08.2019  18/3935 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Ringkollveien 95 

Ringerike kommune har i brev av 29. august 2019 oversendt forslag til detaljregulering for 
Ringkollveien 95 hvor det er foreslått to eneboligtomter på gnr. 103/109. 
 
I følge oversendelsen ligger området i et etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjon og 
lekearealer. Ny enebolig er allerede under oppføring på tomta. Planforslaget vil resultere i at denne 
tomta blir delt opp i to boligtomter. Bebygd areal er begrenset til 30 %. Tomta har i dag en størrelse 
på ca. 1,8 daa. 
 
Fylkesmannen har ikke fått varsel om oppstart av planarbeid. Vi har derfor ikke fått mulighet til å 
kommentere planarbeidet før nå. Når det er sagt er det begrenset med hvilke nasjonale og viktige 
regionale føringer som blir berørt av planforslaget slik vi vurderer saken. 
 
Vi vil likevel vise til viktigheten av at tilstrekkelig miljøkvalitet blir sikret i detaljplanen. Trafikkstøy fra 
Ringkollveien må ivaretas i tråd med Klima- og miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016. 
Vi mener det er en svakhet med planforslaget at det ikke er innarbeidet støyreduserende tiltak når 
det er dokumentert at Ringkollveien resulterer i at store deler av tomta er utsatt for støyverdier som 
overskrider grenseverdiene for støy. 
 
Vi ber i den sammenheng om at støygrensen for trafikkstøy på Lden = 55 dB blir tatt inn i 
bestemmelsene slik at den blir juridisk bindende for området. Støy på uteareal, lekeplass og utenfor 
vindu i støyutsatt fasade skal ikke overstige denne grensen. Dette er med på å sikre godt bomiljø for 
de som skal bo i området. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 

 



  Side: 2/2 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 ARENDAL 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
Til: 

Ingvill Eidesen 
 

Fra:  Ole Anders Moskaug 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

18/3935-19 39851/19 PLN 452 06.09.2019 

Merknad miljø- 452 - Detaljregulering - Ringkollveien 95 Gnr/bnr 103/109 

 

Planområdet ligge nær til områder med særlig høyt radonnivå jf. kommunens 

Aktsomhetskart. Det er i selve planområdet angitt «Usikkert», som tyder på at dette 

ikke er undersøkt. 

 

 

Tiltakshaver skal vurdere om det kan være forurenset grunn i området der et 

terrenginngrep planlegges. Aktiviteter som vil kunne føre til forurensning av grunnen 

er eiendommer i områder med alunskifer eller andre bergarter som danner syre i 

kontakt med luft og vann,  

Viser ellers til «Regler for bygging og graving i forurenset grunn» på kommunens 

nettside: https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/miljo-og-

areal/miljovern/forurenset-grunn/ 



Fra: Morten Fagerås [Morten.Fageraas@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingvill Eidesen [] 

Kopi:  

Sendt: 02.09.2019 15:26:56 

Emne: SV: Intern varsel 452 Ringkollveien 95 

Vedlegg: image002.jpg; image003.jpg 

Hei 
 
Jeg har ingen sterke meninger om dette, da adkomstveien er privat og Ringkollveien er Fylkesvei.  
Vil tipse deg om at dere setter krav til avkjøringen til Ringkollveien.  
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Morten Fagerås 

 
Prosjektleder/Saksbehandler 
Teknisk forvaltning - vei, park og idrett 
Mob. 909 20 175 
 

 
 

Fra: Ingvill Eidesen <Ingvill.Eidesen@ringerike.kommune.no>  
Sendt: torsdag 29. august 2019 10:34 
Til: Magnar Ågotnes <Magnar.Agotnes@ringerike.kommune.no>; Tollef Uppstad Buttingsrud <Tollef.uppstad.Buttingsrud@ringerike.kommune.no>; Jostein 
Nybråten <Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no>; Per Christian Frøislie <Per.Froislie@ringerike.kommune.no>; Cornelis Cliteur 
<Cornelis.Cliteur@ringerike.kommune.no>; Morten Fagerås <Morten.Fageraas@ringerike.kommune.no>; Øyvind Tosseviken 
<Oyvind.Tosseviken@ringerike.kommune.no>; Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no>; Elin Green 
<Elin.Green@ringerike.kommune.no>; Eiliv Kornkveen <Eiliv.Kornkveen@ringerike.kommune.no>; Ole Anders Moskaug 
<Ole.Anders.Moskaug@ringerike.kommune.no>; Lisa Grenlund Langebro <Lisa.Langebro@ringerike.kommune.no>; Unni Suther 



<Unni.Suther@ringerike.kommune.no>; Geir Sverre Svingheim <Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no>; Kirsten Orebråten 
<Kirsten.Orebraten@ringerike.kommune.no> 
Emne: Intern varsel 452 Ringkollveien 95 
 
Hei.  
 
Sender varsel av plan 452 Ringkollveien 95 som sendes ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling. Sender via mail da ESA ikke ville legge til 
interne parter i saken.  
ESA nummer: 18/3935 
 
Vennlig hilsen 
 
Ingvill Eidesen 
------------------------- 
Arealplanlegger 
Strategi og utviklingsavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 90 56 68 30 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
 

 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3935-13   Arkiv: PLN 452  

 

 

452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
1. Forslag til detaljregulering for 452 Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

fremstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

  

Sammendrag  
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for deling av eiendommen 103/109 i 

Haugsbygd slik at det kan etableres ytterligere en enebolig på arealet. Planforslaget legger 

opp til fortetting i Haugsbygd, et etablert område sentralt på Ringerike. 
 

Etter en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger opp til en naturlig fortetting av tettstedet Haugsbygd. 
 

Bakgrunn  

Forslagsstiller Innhus AS har tatt initiativ for å tilrettelegge for eneboliger på Haugsbygd. Ny 

enebolig er under oppføring på eiendommens nordøstre side, og vil være en av to nye 

boliger innenfor planområdet. Området ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, 

rekreasjon og lekearealer.  

 

Beskrivelse av saken (planforslaget)  

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Innhus AS ved Caroline Sjøvaag  

   

Fagkyndig  Berntsen Plan Oppmåling AS ved Magnus 

Bratli Holte 

 

   

Eieropplysninger Bokvalitet AS 

Samt deler av gbnr. 2164/1, 103/10 og 

103/296 

Gbnr.103/109 

 

   

Arealstørrelse  2 478 m²  

   

Arealformål  Boligbebyggelse – frittliggende småhus  



- 

Renovasjonsanlegg 

Kjøreveg  

Annen veggrunn  

 

 

   

Boligtyper og boenheter To eneboliger, med sekundærleilighet inntil 65 

m2 BRA, samt garasje og uthus. Total BYA 

30%, maks gesimshøyde 7,0 m, mønehøyde 

9,0 m. 

 

   

Parkering  I henhold til gjeldende parkeringsnorm for 

Ringerike kommune.  

 

   

Plantype  Detaljregulering   

   

Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er 

merket 1. gangsbehandling, og består av:  

 

  Plankart  

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse 

 

   

  

   

Tidligere behandlinger og vedtak  

03.09.2018 Planinitiativ mottatt  

13.11.2018 Varsel om oppstart i Ringerikes Blad og kommunens nettsider 

30.11.2018 Frist for innspill 

28.05.2019 Planforslag mottatt 

31.07.2019 Revidert planforslag mottatt (med vegarealer for gbnr. 2164/1 og 103/10)  

 

Medvirkning 

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

berørte parter i brev 13.11.2018. 

Forslagstiller har mottatt tre innspill. Disse er kommentert og vurdert av forslagsstiller og 

rådmannen i vedlegg. 

 

Juridiske forhold  

Denne behandlingen avgjør om planforslaget skal sendes ut på høring og legges ut på 

offentlig ettersyn jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. 

 

Naturmangfoldloven  

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses å være avklart i 

prosessen og vurdert i planbeskrivelsen for 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95.  

 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.  

 

Økonomiske forhold  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 



- 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Forslagsstiller skal bekoste 

eventuelle utredninger og undersøkelser.  

 

Rådmannens vurdering  

Innkomne uttalelser 

Innkomne uttalelser gjelder bekostning og videreføring av gang- og sykkelveg langs 

Apalveien, kulturminner, trafikkanalyse, støy og adkomst. Rådmannen vurderer at 

forholdene er avklart i prosessen.  

 

Utforming 

Ringkollveien og nærliggende områder består i dag hovedsakelig av småhusbebyggelse. 

Planlagt utbygging viderefører områdets karakter og er tilpasset omgivelsene. I 

bestemmelsene er det satt krav om en maks mønehøyde på 9 meter over gjennomsnittlig 

planert terreng. Bebyggelsen utgjør ikke ulemper for nabobebyggelse vedrørende sol- og 

utsiktsforholdene. Planforslaget legger opp til fortetting i Haugsbygd, et etablert område 

sentralt i Ringerike. Planforslaget følger nasjonale mål om fortetting i sentrumsnære 

områder. 

 

Folkehelse/barn og ungdom 

Lek og uteopphold løses på den enkelte eiendom jf. §1.7 i bestemmelsene. Det er i tillegg 

etablert lekeplass i tilstøtende plan for 280-Andersløkka, 250m sør for planområdet. For 

øvrig kan det nevnes at planområdet grenser inntil LNF-området i øst, med hele marka som 

friareal. 

 

Støyreduserende tiltak er beskrevet i planens bestemmelser.  

 

Infrastruktur 

Adkomst til planområdet skal skje på eksisterende veg og er vist med adkomstpiler i 

plankartet. Adkomstvegen er regulert til fellesformål (f_SKV2 og 3) og deles med gbnr. 

103/296 og 103/237. Eksisterende adkomst på nord-østlige del av planområdet reguleres 

bort med hensyn til krysset Gjernmundboveien/Ringkollveien, slik at begge boliger innenfor 

planområdet benytter seg av adkomst sør i planområdet.  

 

Antall parkeringsplasser for bil og sykkel følger parkeringsnormer. Normen legger per dags 

dato opp til to parkeringsplasser og en til sekundærbolig, samt to sykkelparkeringsplasser.  

 

Renovasjonsanlegg er vist i plankartet.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Forhold i Risiko- og sårbarhetsanalysen betraktes som lite sannsynlige og/eller av lav 

konsekvens. I tillegg er de forhold som avdekkes kontrollerbare gjennom riktige tiltak. Tiltak 

er beskrevet nærmere i analysen og gjelder støy, trafikk, trafikkulykker og radongass.  

 

Samlet vurdering 

Etter en totalvurdering anser Rådmannen planforslaget for å ivareta overnevnte hensyn på 

en god måte. Planen legger ikke opp til vesentlige endringer av områdets karakter, og er en 

videreføring av formål avsatt i kommuneplanens arealdel.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 452 

Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

Forslag til bestemmelser 



- 

Forslag til plankart 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse 

Vurdering av uttalelser, oppstart 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Ingvill Eidsesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3935-15  Arkiv: PLN 452  

 

Sak: 20/19 

 

Saksprotokoll - 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 452 Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

fremstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2486-3  Arkiv: V83  

 

Sak: 11/20 

 

Saksprotokoll - Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-Vælsvann 

SA - Vælsvannsveien  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner Ringerike kommune følgende endringer av 

bomsatser for Vælsvannsveien: 

 

1. Nye satser: 

Sommersesong (1. mai – 31. okt) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 40 

Lastebil/buss 130 

Sesongavgift (ny) 600 

 

Vintersesong (1. nov. – 30. april) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

2. Sommersesong defineres som 1. mai – 31. okt. og vintersesong 1. nov – 30. apr. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2486-2   Arkiv: V83  

 

 

Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-Vælsvann SA - 

Vælsvannsveien  
 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner Ringerike kommune følgende endringer av 

bomsatser for Vælsvannsveien: 

 

1. Nye satser: 

Sommersesong (1. mai – 31. okt) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 40 

Lastebil/buss 130 

Sesongavgift (ny) 600 

 

Vintersesong (1. nov. – 30. april) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

2. Sommersesong defineres som 1. mai – 31. okt. og vintersesong 1. nov – 30. apr. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Styret i skogsbilveien Setervad-Vælsvann SA (heretter kalt Vælsvannsveien), v/ Knut 

Waagaard, søker om å heve satsene for bomavgifter på Vælsvannsveien. Strekningen 

bomsatsene gjelder for, er innenfor Spenncon på Hensmoen og inn til Søndre Vælsvann 

mellom Hallingby og Jevnaker. Bomsatsene ble sist regulert mars 2006. Styret ønsker 



- 

differensiert avgift for sommer- og vintersesong. Styret ønsker å ha veien åpen for publikum 

hele året. Dette fører til høyere vintervedlikeholdskostnader, derfor ønskes egne vintersatser. 

Styret viser til også til indeks for drift og vedlikehold av veier, som har vært vesentlig høyere 

enn konsumprisindeksen i perioden 2006 – 2019. Videre er det behov for hyppigere 

vedlikeholdsarbeid på veien, noe som gir økte kommende vedlikeholdskonstnader på veien. 

Regnskapet viser noenlunde balanse, men med noe negativ utvikling de siste 3 årene. 

Rådmannen ser at dette er en reel problemstilling, men rådmannen vurderer styrets forslag til 

vintersatser å være noe høye i forhold til sommersatsene. Rådmannen anbefaler at HMA 

godkjenner endringer av bomavgiftssatsene, men med rådmannens justeringer. Rådmannen 

presiserer at sesongavgift for vinter bør settes til 1.november – 1. april, og sesong for sommer 

til 31. mars – 31. oktober. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Vælsvannsveien blir mye brukt av publikum for å komme inn til populære frilufts- og 

rekreasjonsområder ved Søndre og Nordre Vælsvann og Lortvannet. Vælsvannsveien er totalt 

ca 5,2 km lang, og det er denne strekningen bomavgiftene gjelder for. Veistyret ser at det er 

trafikk på veien året rundt, med størst slitasje på sommerstid. Vinterstid fører strøing og 

brøyting til betydelige kostnader. Veistyret ser at de har et ansvar for veistandarden når de 

velger å holde veien oppe for publikum også på vinterstid, og ønsker å få utført bedre og 

hyppigere veivedlikehold sommer som vinter, for å kunne tilby en sikker og god vei å kjøre på. 

Veistyret i Vælsvannsveien ønsker følgende justering av satsene: 

Sommersesong (1. mai – 1. okt) 

  Dagens satser, kr Endring % Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 0 Gratis 

Personbil 30 33 40 

Lastebil/buss 100 30 130 

Sesongavgift (ny) 0 
 

600 

 

Vintersesong (1. okt. – 1. mai) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 80 

Lastebil/buss 250 

Sesongavgift (ny) 1000 

 

Juridiske forhold  

Bestemmelser om innkreving av bomavgift på private skogsbilveier, som er åpne for 

allmennheten er hjemlet i Veglova § 56. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA behandlet søknad om endring av bomavgiftene på denne veien i mars 2006. Det ble da 

gitt anledning til å indeksregulere satsene hvert 3. år. HMA vedtok i sak 80/19 økning av 

bomsatser for Aklangsveien. 

 

 

 



- 

 

Alternative løsninger 

Om HMA ikke imøtekommer veistyrets søknad om endringer av dagens bomsatser, kan et 

vedtak lyde slik:  

Med hjemmel i veglovens § 56 finner ikke HMA grunnlag for å endre dagens bomsatser for 

Vælsvannsveien. Søknad om endring avslås. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ser man på dagens satser, er de relativt lave i forhold til tilsvarende veier med noenlunde lik 

standard, lengde og trafikk. Dagens satser har vært uforandret siden 2006, og det ønskes en 

endring på ca +30 % for sommersatser, avrundet til runde beløp. 

 

Regnskapet for de siste tre år for veien, viser et regnskap i noenlunde balanse, men med en 

svak nedadgående beholdning. De totale årlige inntektene ligger nokså stabilt på ca kr. 28 – 

29 000,-. Av dette utgjør veiavgift/tømmeravgift fra eierne fra kr. 0 – 12000,-.  Utgiftene 

varierer også, og det har sammenheng med når man utfører større vedlikeholdsarbeider. De 

siste årene har det ikke vært utført store vedlikeholdsarbeider på veien. Regnskapet viser at de 

siste årene er de årlige driftsutgiftene på rundt kr 16- 39 000,-. Dette forklarer hvorfor det i 

snitt har vært et noenlunde balanserende regnskap disse årene. Rådmannen kjenner til at det er 

et stort behov for både grøfterensk, krattrydding og grusing på store deler av veien. Bare 

grusing på en 5 kilometers strekning vil raskt kunne komme opp i 110 – 120 000 kr. Tar man i 

tillegg med krattrydding og grøfterensk, vil man kunne komme opp i ytterligere 50 – 60 000 

kr. Med brøyting og strøutgifter i tillegg, ser man at veikassa ikke har inntekter til å dekke 

dette. Veistyret gir uttrykk for at de ønsker å heve både sommer- og vintervedlikeholdet, siden 

det har kommet flere klager på dette.  

En justering av bomsatsene kan bedre mulighet for å legge seg opp noe kapital for fremtidige 

planlagte og  ikke planlagte vedlikeholdsarbeider. 

 

Prisutviklingen har vært markant for drift og vedlikehold av veier. I snitt viser 

kostnadsindeksen for drift og vedlikehold av veier at prisutviklingen har vært på ca. 4,5 % årlig 

siden 2011. Til sammenligning så har konsumprisindeksen i snitt har vært på rundt 2,1 % i 

samme perioden. 

  

Når det gjelder veistyrets ønske om vesentlig høyere satser for vintersesong, ser rådmannen at 

det er vesentlige kostnader knyttet til brøyte- og strøutgifter. Det er også prisverdig at veistyret 

ønsker å holde veien oppe for publikum på vinterstid, selv om veieierne ikke hvert år har 

skogsdrift på vinterstid. Samtidig er slitasjen på selve veien mindre på vinterstid, siden det da 

kjøres på snø og is og frossen vei. Videre synes differansen på sommer- og vintersatser å være 

veldig høy, siden det opereres med ca 65 – 100 % økning. En vintersesong som strekker seg 

fra 1. oktober til 1. mai, som veistyret foreslår, synes fra rådmannens side å være i overkant 

lang. Det er vanskelig å tenke seg store brøyte- og strøutgifter i oktober og april på denne 

veien. I april/mai vil det dessuten kunne være aktuelt å stenge veien på grunn av teleløsning.  

Rådmannen anser det som fornuftig, å justere bomsatsene med tanke på påkrevde og 

kommende kostnader for et vesentlig forbedret sommer- og vintervedlikehold på 

Vælsvannsveien. Men rådmannen foreslår at vintersesong settes til 1. november til 30. april 

med følgende bomsatser: 

 

 



- 

  

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

De foreslåtte nye satsene er på linje med satser på tilsvarende veier i distriktet. Rådmannen 

anbefaler at søknad om endring av bomsatser godkjennes. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad om avgiftsøkning 

Indekser og enkelt regnskapsoppsett 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3084-4  Arkiv: N04 &13  

 

Sak: 18/20 

 

Saksprotokoll - Høring - endringer i motorferdselloven  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 
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Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3084-3   Arkiv: N04 &13  

 

 

Høring - endringer i motorferdselloven og i forskrift for bruk av motorkjøretøy i 

utmark og på islagte vassdrag  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 
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Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 

 

  

Sammendrag 

Rådmannen har mottatt høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet, der det foreslås en 

rekke endringer i motorferdselloven og i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag (heretter kalt sentral forskrift). Ikke alle endringene vil ha noen direkte 

påvirkning av motorferdsel i Ringerike kommune, siden enkelte endringer trolig vil være lite 

relevant i kommunen. Enkelte av endringene vil kunne gi raskere og enklere saksbehandling, 

siden det foreslås større mulighet for delegerte vedtak. 

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Klima- og miljødepartementet ser at en del av bestemmelsene i motorferdselloven og sentral 

forskrift ikke er helt hensiktsmessige i forhold til dagens utstyr og kjøretøyer som finnes. Det 

er også enkelte definisjoner på kjøretøyer de ønsker skal avklares i foreslåtte endringer. 

Departementet ønsker også å muliggjøre smidigere saksbehandling ved at kommunen i større 

grad kan fatte delegerte vedtak hjemlet i sentral forskrift § 6.  

 

Beskrivelse av saken 

I høringsnotatet er det foreslått en hel del endringer i både motorferdselloven og forskrift for 

bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Høringsfrist er 4. mars 2020. 

Rådmannen ser for seg å sende foreløpig svar til departementet, etter at saken har vært til 

behandling i formannskapet, siden saken ikke rekker å bli behandlet i kommunestyret innen 

høringsfristen. Vedtak fra kommunestyrebehandling vil da bli ettersendt til departementet. 

Høringsnotatet har grundige vurderinger for de enkelte endringsforslagene. Rådmannen viser 

derfor til vurderinger og bakgrunn for de ulike endringene i høringsnotatet. 

 

Høringsnotatet har følgende endringsforslag: 

 

I motorferdselloven foreslås følgende endringer: 

 

§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) 

som et forsøk på inntil seks år». 

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

«Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt 

opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis 

tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, 

herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til 

motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv». 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

«Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen». 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 12 a skal lyde: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

 

§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde: 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

I kapitel 5 i høringsnotatet er det omtalt endringer i myndighetsfordeling og delegering i sentral 

forskrift. Mer om dette under rådmannens vurdering av endringsforslag for § 6 i sentral 

forskrift. 



- 

 

I sentral forskrift foreslås følgende endringer: 

 

§ 2a annet ledd skal lyde: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

 

§ 4b første ledd første punktum skal lyde: 

«Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som 

et forsøk på inntil seks år». 

 

§ 4a nytt niende ledd skal lyde: 

«Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen 

til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen». 

 

§ 5 første ledd bokstav c skal lyde: 

«c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for 

ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området 

ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

«I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, 

dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan 

dekkes på annen måte». 

 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark og vassdrag reguleres av motorferdselloven med både sentral og lokal 

forskrift. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen kjenner ikke til at HMA har behandlet endringsforslag i motorferdselloven de 

senere årene. 

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at endringsforslagene har vesentlige økonomiske konsekvenser for 

kommunen, men enkelte av de foreslåtte endringene kan gi økt saksmengde. 

 
 

Behov for informasjon og høringer 

Klima- og miljødepartementet har sendt høringsnotat til alle relevante parter i saken.  

 

 

Alternative løsninger 



- 

Rådmannen anser det som lite hensiktsmessig å foreslå alternative løsninger i denne saken, 

siden det er såpass mange punkter som foreslås endret. Dersom politisk ledelse er uenig i 

rådmannens forslag til høringsuttalelse, foreslår rådmannen at politikerne selv utformer 

alternativ løsning ut fra utvalgets syn på de enkelte endringene.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Endring i motorferdselloven § 4a, tredje ledd: 

 «Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år». Endringen innebærer at ikke bare større 

beltekjøretøy (beltevogn og større prepareringsmaskiner), kan brukes til persontransport ved 

alpin skikjøring. Man vil også kunne ta i bruk snøscooter og ATV med belter. Dette vil kunne 

føre til mer ferdsel og større risiko for ulykker. Rådmannen anser denne endringen som lite 

aktuell for Ringerikes del, siden det allerede er valgt ut seks forsøkskommuner (Jølster, Eid, 

Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal) som er med i prøveprosjekt for persontransport med 

beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring, såkalt catskiing. Rådmannen 

er av den oppfatning at denne type aktivitet ikke vil være aktuell i Ringerike, siden store deler 

av kommunens areal som kunne være aktuelle (høyfjellsområder), er vernede områder med 

ekstra motorferdselrestriksjoner eller de er ikke veldig egnet for denne type skikjøring. 

Rådmannen har derfor ingen synspunkter til dette endringsforslaget. 

 

Endring i motorferdselloven § 6: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med 

elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 

kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på 

hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til 

hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på 

fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Rådmannen anser dette forslaget å være lite kontrollerbart med tanke på motoreffekt. Videre 

vil endringen kunne føre til vesentlig pågang om søknader om ferdsel med elektriske motorer 

på vann under 2 kvadratkilometer. Selv om elektriske motorer er så og si lydløse, vil selve 

ferdselen kunne forstyrre dyre- og fuglelivet. I endringsforslaget åpnes det for at det ikke må 

være særlige grunner til ferdsel, slik det er i lovteksten i dag. Det vil si at f.eks fritidsfiske vil 

være en tilstrekkelig grunn til å søke om ferdsel med elekrisk båtmotor. Ringerike har mange 

vann under 2 km2, med gode fiskemuligheter, og mange av disse vannene har et variert dyre- 

og fugleliv som vil kunne bli forstyrret av økt ferdsel. Elektrisk motor er noe de fleste kan 

skaffe seg med en forholdsvis lav investering. En evt. tillatelse som gis ut fra foreslått lovtekst, 

kan raskt gi presedens, dermed vil den totale ferdselen med elektrisk motor kunne øke 

betraktelig. Rådmannen har ikke mottatt signaler om at det vil bli større grad av kontroll-

/oppsynsfunksjoner enn det er i dag. Rådmannen støtter ikke dette endringsforslaget. 

 

Endring i motorferdselloven § 12 a og 12 b:  

§ 12 a: "Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne lov blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter 

denne lov. I tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av 



- 

motorkjøretøy eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under 

kjøringen". 

§ 12 b: «Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy 

overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 

lov». 

Rådmannen anser disse endringene som positive, siden det da vil bli mulig for oppsynsmann å 

kontrollere førere av alle typer fartøy, og ikke bare førere av snøscooter, slik det er i lovteksten 

i dag. Sanksjonsmuligheter vil også bli utvidet tilsvarende, siden førere av alle typer kjøretøy 

kan kontrolleres. Rådmannen støtter endringsforslagene i § 12 a og b. 

 

Endring i sentral forskrift § 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Rådmannen har ikke kjennskap til om bruk av elsykler i utmark oppfattes som et problem for 

folk flest. Elsykler gjør det mer lettvinnt for folk å komme seg på (lengre) turer i skog og 

mark, noe som er bra for folkehelsen. På en annen side, vil det kunne gi mer ferdsel i områder 

som kanskje ellers ikke ville blitt besøkt uten elsykkel som hjelpemiddel. Dette vil kunne gi økt 

slitasje på stier i terrenget, samt større sjanse for forstyrrelse av dyrelivet. Om økt trafikk med 

elsykler medfører konflikt med andre brukere i enkelte områder av kommunen, ser rådmannen 

at en lokal forskrift vil, til en viss grad, kunne regulere dette. Rådmannen støtter 

endringsforslaget i § 2a. 

 

Endring i sentral forskrift § 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks 

kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, 

myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy 

på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks 

år».  

Endringsforslaget henger sammen med endringsforslag for motorferdselloven § 4a, tredje ledd, 

men «departementet» er byttet ut med «direktoratet». Rådmannen kan ikke se at 

endringsforslaget omhandler en relevant problemstilling for Ringerike kommune, jfr avsnitt om 

endring i motorferdselloven § 4a, tredje ledd. 

 

Endring i sentralforskrift § 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om 

vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database 

for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

I Ringerike kommune er det ingen snøscooterløyper som er etablert for kun kjøring med 

snøscooter. En god del skiløyper i Ringerike blir kjørt opp med snøscooter via idrettslag og 

skiforeninger, men da er hensikten med løypene kun skigåing. Rådmannen ser at det på 

landbasis vil kunne være en fordel å ha en nasjonal base der snøscooterløyper er lagt inn. Da vil 

man ha en oversikt over hvor stort omfang slike løyper har, hvor de er lokalisert osv. En 

innrapportering av slike løyper vil dessuten være en relativt enkel og overkommelig oppgave. 

Rådmannen støtter dette endringsforslaget. 

 

Endring i sentral forskrift § 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje 

og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte 

og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 

bokstav a». 

Endringen går ut på valg av målemetode for å finne korteste vei til hytte fra brøytet bilvei. 

Departementet ønsker å synliggjøre at kommunen ikke er bundet til å måle avstanden mellom 
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bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trase er lengre enn 2,5 km. Rådmannen ser at dette er en praktisk tilnærming til søknader som 

kan komme. Rådmannen støtter dette endringsforslaget. 

 

Endring i sentral forskrift § 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig 

behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget legger opp til at kommunens administrasjon, i større grad enn dagens 

lovverk tillater, kan fatte delegerte vedtak om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark. 

Rådmannen anser det som fornuftig å kunne fatte delegert vedtak der det er helt åpenbart at 

det ville blitt gitt tillatelse via politisk vedtak og en motorisert ferdsel vurderes å være 

uproblematisk. Det vil kunne gi en smidigere og raskere saksbehandling i saker der en ellers 

måtte produsere saksframlegg, få behandlet saker politisk og til slutt sende ut dokument om 

politisk fattet vedtak. Det er viktig å presisere at selv om endringsforslaget åpner for større 

mulighet for delegert vedtak, er det opp til kommunen selv å bestemme om det er folkevalgt 

organ som skal fatte dispensasjonsvedtak, innenfor de rammene for delegering som 

kommuneloven setter. Kommuneloven § 13-1, sjette ledd sier at «kommunedirektøren kun kan 

gis myndighet til å fatte vedtak «i saker som ikke har prinsippiell betydning». Det vil si at i 

motorferdselsaker som har prinsippiell betydning, må det uansett legges fram for politisk 

behandling. 

I motorferdselsaker der det er usikkert om tillatelse skal gis, ser rådmannen for seg å legge 

fram disse til politisk behandling.  

Rådmannen anser endringsforslaget som en måte å få mer rasjonell og rask behandling av en 

del kurante saker, og støtter dette endringsforslaget. 

 

I høringsnotatet ønsker departementet innspill om forskriftens §§ 3 og 5 bør endres.  

§ 3 beskriver i hvilke tilfeller motorkjøretøy har direkte hjemmel til å kjøre på vinterføre. I § 3, 

andre ledd heter det at kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring. Slike bestemmelser 

kan være: traseer, sesonglengde, utstyr mm. For Ringerikes del er det svært sjelden § 3, andre 

ledd kommer til anvendelse. Rådmannen anser en endring som en forenkling av lovverket, 

siden det vil legge opp til at bestemmelser om kjøring kan bestemmes delegert. Rådmannen ser 

det naturlig å sende saker av spesiell karakter til politisk behandling, uansett. 

 

§ 5 sier at kommunestyret kan gi tillatelse til bruk av snøscooter til bla. ervervskjøring, 

transport av funksjonshemmede, eier av hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei mm. I 

andre ledd i denne paragrafen åpnes det for at kommunestyrets myndighet kan delegeres til 

forlkevalgt organ eller kommunal tjenestemann. En endring av ordlyden i bestemmelsen fra 

«kommunestyret» til «kommunen», vil ikke ha noen praktisk betydning, siden det allerede er 

åpnet for delegring i dagens lovtekst. Det man vil oppnå med endring fra «kommunestyret» til 

«kommunen», er at andre ledd i dagens bestemmelse kan sløyfes. Det er altså snakk om en 

forenkling av lovverket, noe som rådmannen anser som positivt. 

 

Departementet ber om innspill på anvendelsen av sentral forskrift § 2, tredje ledd. Dette er en 

bestemmelse der fylkesmannen har adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare 

områder. Dette gjelder kjøring som har hjemmel direkte i motorferdsellov § 4 og sentral 

forskrift § 2 første ledd (politi, redning, miltæret, offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste mm). 

Etter bestemmelsens 2. ledd, annet punktum, har fylkesmannen adgang til å delegere denne 

myndigheten til kommunestyret. Rådmannen har ikke erfart at bestemmelsen har kommet til 

anvendelse for Ringerikes del og har derfor ingen innspill til endring av denne paragrafen. 
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1 Innledning 

Med dette høringsnotatet ønsker Klima- og miljødepartementet å få innspill til forslag til endringer i 

lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (heretter motorferdselloven) og 

forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (heretter 

forskriften).  

 

Departementet foreslår følgende: 

 Bestemmelsen om prøveordningen med catskiing i motorferdselloven § 4 a endres for å kunne 

tillate bruk av alle beltegående motorkjøretøy og ikke bare tyngre beltekjøretøy som 

bestemmelsen åpner for i dag. 

 Forbudet mot motorfartøy på vann under 2 kvadratkilometer i motorferdselloven § 6 endres 

slik at kommunen etter søknad kan gi tillatelse til ferdsel med båter med elmotor. 

 Oppsynsmyndighetens adgang til kontroll og ileggelse av overtredelsesgebyr i 

motorferdselloven §§ 12 a og b utvides til å gjelde førere av alle typer motorfartøy og –

kjøretøy, og ikke bare førere av snøscooter slik bestemmelsen omfatter i dag. 

 Myndigheten til å gi dispensasjoner etter forskriften § 6 flyttes fra kommunestyret til 

kommunen, for å åpne for at myndigheten kan delegeres videre internt i kommunen. 

 Det nedfelles en forpliktelse for kommunene til å rapportere inn sine kommunale 

snøscooterløyper til en nasjonal database. 

 Adgangen til å gi tillatelse til snøscootertransport mellom hytte og vei i forskriften § 5 første 

ledd bokstav c presiseres. 

 En mindre endring i bestemmelsen om adgang til å bruke elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd. 

 

De enkelte forslagene er redegjort for i punktene 2 til 8 under. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene er omtalt under punkt 9, og forslag til nye 

og endrede lov- og forskriftstekster er samlet under punkt 10.  

 

2 Utvidelse av prøveordningen for catskiing etter motorferdselloven 

§ 4 a 

2.1 Bakgrunn 

Gjennom en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd, ble det i 2017 åpnet for et prøveprosjekt 

hvor departementet kan gi inntil seks kommuner "myndighet til i forskrift å fastsette løyper for 

persontransport med beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing)".  

Forsøksordningen med catskiing er nå i gang. Av de sju kommunene som søkte om å være 

forsøkskommune for catskiing ble Jølster, Eid, Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal i mai 2018 valgt ut 

av Miljødirektoratet til å delta i forsøket. 

 

Klima- og miljødepartementet har fått innspill om at prøveordningen er for snever ettersom den bare 

omfatter tyngre beltekjøretøy og avgrenser mot bruk av snøscooter og ATV (firehjulsmotorsykkel) 

med belter.  
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En utvidelse av prøveordningen med catskiing, slik at også snøscooter og ATV med belter kan 

benyttes, vil nødvendiggjøre en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd og forskriften § 4b 

første ledd. 

2.2 Gjeldende rett 

Ordlyden i motorferdselloven § 4 a tredje ledd tillater at "beltekjøretøy" brukes til catskiing, og gir 

ingen videre presisering angående hvilken type beltekjøretøy som kan brukes. Derimot er forarbeidene 

til bestemmelsen tydelige på at den kun skal tillate catskiing med tyngre beltekjøretøy som 

"tråkkemaskiner, beltevogner e.l." (Prop. 83 L (2016-2017) s. 14). Som proposisjonen videre 

presiserer, vil "[s]nøscooter eller ATV med belter […] ikke falle inn under definisjonen". Selv om 

lovteksten tilsynelatende tillater alle beltekjøretøy i forbindelse med catskiing, har lovgivers hensikt 

vært å utelukke bruk av lettere motorkjøretøy til dette formålet.  

 

I forskriften § 4b første ledd er ordlyden tydeligere enn i loven, ettersom det her presiseres at 

persontransport for catskiing kun kan utføres av "tyngre beltekjøretøy". Forskriftsbestemmelsen er en 

delegering av myndigheten til velge ut forsøkskommuner etter motorferdselloven § 4 a tredje ledd fra 

departementet til Miljødirektoratet. Dermed er i utgangspunktet den samme myndighet og det samme 

dispensasjonsgrunnlaget som følger av loven, ment overført til Miljødirektoratet gjennom forskriften. 

De samme hensyn som forarbeidene gir uttrykk for, gjør seg da også gjeldende for 

forskriftsbestemmelsen. 

 

Det er dermed ikke hjemmel i dagens motorferdselregelverk for å anvende ATV med belter eller 

snøscooter i forbindelse med catskiing.  

2.3 Departementets vurderinger og forslag 

Forsøket med catskiing er begrenset til maksimalt seks år, jf. motorferdselloven § 4 a tredje ledd. Som 

det presiseres i Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, skal forsøket evalueres innen fire år. 

Forsøkskommunene ble valgt ut i mai 2018, og evalueringen skal da starte i 2022. Evalueringen av 

forsøket skal ferdigstilles slik at en eventuelt permanent lovendring kan tre i kraft før 

forsøksordningen utløper. Dersom prøveordningen utvides slik at også snøscooter og ATV med belter 

kan benyttes, vil forsøksordningen kunne evalueres både på grunnlag av ferdsel med beltevogn, og 

med ferdsel med lettere beltekjøretøy. Dette kan gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvorvidt og 

eventuelt i hvilken utstrekning catskiing skal tillates etter forsøksperiodens slutt. 

 

Forsøksordningen i seg selv er ikke vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og 

Grunnloven § 112, jf. Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, og dette gjelder også endringsforslaget. Selv om 

naturmangfoldloven kap. II ikke kommer direkte til anvendelse ved utarbeidelse av lovproposisjoner, 

vil det, som departementet skriver i proposisjonen, være en forutsetning at erfaringene fra 

forsøksordningen vurderes i lys av disse prinsippene før en eventuell varig lovendring vedtas. 

Imidlertid må de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven vurderes av kommunene når de 

vedtar sine forskrifter for catskiing. Det vil være opp til den enkelte kommune om den vil utvide 

ordningen til å også å inkludere motorferdsel med snøscooter og ATV med belter. En slik utvidelse vil 

nødvendiggjøre endringer i de lokale forskriftene, med tilhørende nye vurderinger etter 

naturmangfoldloven. 
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Innlemmelsen av snøscooter og ATV med belter i catskiing-ordningen kan gi alpinsentrene mer 

fleksibilitet, ettersom flere kjøretøy kan brukes. Imidlertid er det også et betydelig antall 

privatpersoner som eier snøscootere og ATV med belter. Endringen vil derfor kunne medføre økt 

ferdsel i løypene. Økt omfang av kjøring i privat regi vil imidlertid kunne begrenses dersom 

kommunene i sine forskrifter fastsetter at løypene kun kan benyttes i næringsvirksomhet. En slik 

begrensning vil også kunne fastsettes av grunneier. Lovendringen vil imidlertid uansett kunne medføre 

at det er flere næringsaktører som vil kunne benytte løypene, siden det er flere aktører som har tilgang 

til snøscooter eller ATV som kan påmonteres belter, enn det er aktører som har tilgang til tyngre 

beltekjøretøy. Endringen vil derfor trolig kunne resultere i økt motorferdsel. Avgrensning av bruk av 

løypenettet til kun en bestemt næringsaktør eller et fåtall næringsaktører, vil kunne være problematisk 

ut fra konkurranserettslige regler, og kan ev. også være i strid med EØS-avtalens forpliktelser. Dette 

må den enkelte kommune eller grunneier selv bære ansvar for å vurdere. Departementet legger til 

grunn at økt ferdsel også kan medføre en økt risiko for ulykker, og at kommunene må ta høyde for 

dette i sine forskrifter. 

 

Departementet foreslår å endre motorferdselloven § 4 a tredje ledd, første punktum til å lyde: 

 

"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år."  

 

Med "beltegående motorkjøretøy" på vinterføre siktes til kjøretøy som er egnet til å ferdes på snø, slik 

som beltebil eller beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 1 og 2. ATV defineres både som 

moped, motorsykkel og traktor etter kjøretøyforskriften § 2-3 nr. 2 a og c, og § 2-4 (1). Når påsatt 

belter, vil slike kjøretøy regnes som beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 (2), eller 

beltetraktor jf. § 2-4 (1) femte ledd. ATV med belter vil dermed regnes som "beltegående 

motorkjøretøy" etter departementets endringsforslag.   

  

Departementet foreslår videre å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 4b første ledd første punktum til å lyde: 

 

"Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år ". 

 

Forslaget vil innebære at både ATV med belter og snøscootere vil kunne brukes i forbindelse med 

catskiing.  

 

Alternativt forslag 

Et alternativ til forslaget over er å begrense utvidelsen til å gjelde kun ATV med belter og ikke 

snøscooter. Dette vil bety at snøscooter ikke kan brukes til catskiing, og at bruk av snøscooter til 

fornøyelsesformål kun kan skje i løyper som er opprettet etter motorferdselloven § 4 a og forskrift for 

motorferdsel § 4a. En slik avgrensning vil da måtte gjenspeiles i ordlyden i motorferdselloven § 4 a 

tredje ledd og forskriften § 4b første ledd, gjennom at bestemmelsene åpner for motorferdsel med 
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beltegående motorkjøretøy på vinterføre, unntatt snøscooter. Med snøscooter menes da kjøretøy som 

er definert i kjøretøyforskriften § 2-5 eller som er registrert som kjøretøy klasse S.  

 

En slik avgrensning kan bidra til en viss begrensning i den økning av motorferdselen i utmark som 

forslaget over medfører, ved at den utelukker ferdsel med en type motorkjøretøy som er forholdsvis 

vanlig. Likevel mener departementet at en slik avgrensning ikke vil være hensiktsmessig, ettersom den 

vil komplisere regelverket samtidig som den faktiske begrensningen den kan medføre ikke vurderes å 

være vesentlig. 

 

Departementet ønsker tilbakemelding fra høringsinstansene på den foreslåtte endringen og det 

alternative forslaget. 

 

3 Adgang til å tillate båter med elmotor på mindre vann i 

motorferdselloven § 6 

3.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette endringsforslaget er et anmodningsvedtak fra Stortinget (vedtak nr. 815, 2017-

2018), hvor det heter:  

  

"Stortinget ber regjeringen foreta oppmykninger i forskriftene til lov om motorferdsel i utmark som 

gjør det mulig for kommunene å gi dispensasjoner for bruk av elmotor med begrenset effekt på vann 

under 2 kvadratkilometer. 

 

Dispensasjon bør bare kunne gis etter at kommunene har vurdert om det er forsvarlig ut fra hensynet 

til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt legge vekt på hekkeområder." 

Anmodningsvedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av representantforslag 77. S (2017-2018). 

Representantforslaget ble fremmet som en følge av at Holtålen kommunes forskrift om bruk av 

elmotor på mindre vann til friluftsliv og fritidsfiske var blitt opphevet av Fylkesmannen grunnet 

manglende lovhjemmel. På bakgrunn av anmodningsvedtaket fikk Miljødirektoratet i oppdrag å 

utarbeide et høringsnotat til denne endringsforslaget. Den følgende redegjørelsen og drøftelsen under 

punkt 3 er i stor grad basert på direktoratets vurderinger. 

3.2 Gjeldende rett 

Motorferdselloven legger ned et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag i § 3. Loven er 

teknologinøytral, slik at alle former for motorisert ferdsel omfattes – også elektrisk motor, jf. Ot. prp. 

nr. 45 (1976-1977) s. 33. 

 

Et unntak fra det generelle motorferdselforbudet er gitt i motorferdselloven § 4 tredje ledd, som tillater 

ferdsel med motorfartøy på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på 

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som del i et farbart vassdrag. Kommunen 

er imidlertid gitt myndighet til å forby motorferdsel helt eller delvis, også på disse vassdragene. I 

tillegg kan grunneier forby motorisert ferdsel i vassdraget, selv om denne ferdselen er i tråd med 

motorferdselloven, jf. vannressursloven § 16 annet ledd annet punktum jf. første ledd bokstav d. 

 



7 
 

Samtidig har også kommunen etter dagens regelverk en viss adgang til å fravike forbudet mot 

motorferdsel på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. For det første gjennom adgang til å gi en 

generell forskrift, for det andre gjennom enkelttillatelser etter søknad. Motorferdselloven § 5 første 

ledd, bokstav b åpner for at kommunestyret kan gi forskrift om adgang til "bruk av motorfartøy på 

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i 

forskriften". I rundskriv T-1/96 forutsettes det på s. 38 at "adgangen til å gjøre unntak fra 

ferdselsforbudet på vann mindre enn 2 kvadratkilometer bare benyttes i særlige tilfeller, jf. uttrykket 

"særlige grunner". Det kan være aktuelt for eksempel for nødvendig transport til hoteller, 

turistdestinasjoner og hytter som ligger slik til at de er avhengige av båt for å komme frem til de 

ordinære kommunikasjonsmidler". Fritidsfiske kan ikke betraktes som "særlig grunn" i denne 

sammenheng. 

 

Etter motorferdselloven § 6 har kommunen en generell adgang til å gi enkelttillatelser til bruk av 

motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter loven eller med hjemmel i loven. 

Forutsetningen er også her at det foreligger "særlige grunner". Denne generelle 

dispensasjonsbestemmelsen vil også kunne anvendes for bruk av elektriske båtmotorer, i tilfeller hvor 

dette ellers ville vært forbudt etter loven. Det fremgår av rundskriv T-1996-1 at det ved vurdering av 

"særlige grunner" i forbindelse med dispensasjoner må legges vekt på "om motorferdselen er 

nødvendig og har et nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring" 

(s.42). Vilkåret om "særlige grunner" i motorferdselloven § 6 omfatter ikke båtferdsel til rekreasjons- 

eller friluftsformål.  

 

Stortingets anmodningsvedtak om oppmykning av forskriftene til loven nødvendiggjør dermed en 

endring av motorferdselloven dersom kommunene skal gis adgang til å åpne for elektrisk motorferdsel 

på vann under 2 kvadratkilometer utover tilfeller hvor det foreligger "særlige grunner", eksempelvis til 

fritidsfiske eller andre rekreasjonsformål. Departementet legger til grunn at den oppmykningen 

Stortinget har bedt om, er en endring i regelverket som skal gjøre det mulig å gi tillatelse til bruk av 

båt med elmotor til rekreasjonsformål på mindre vann. 

3.3 Departementets vurderinger og forslag 

En åpning for båter med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer, ut fra en begrunnelse om at de 

hverken støyer eller forurenser, er et avvik fra motorferdsellovens teknologinøytrale utgangspunkt. 

Dette kan på sikt føre til et økende press for å åpne for andre elektriske innretninger som hverken 

støyer eller forurenser, men som allikevel kan ha negative konsekvenser for naturmangfold og 

friluftsliv. Endringen kan derfor bidra til at det på sikt blir vanskeligere å skille hva som er  

motorferdsel eller ikke.  

 

Føringer i Stortingets vedtak 

Stortingets anmodningsvedtak legger tre viktige føringer for regelverksendringen som regjeringen er 

bedt om å legge frem:  

 Åpning for ferdsel med båt med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer skal skje gjennom 

å gi kommunene adgang til å gi tillatelse etter søknad.  

 Adgangen skal kun gjelde for elmotorer med begrenset effekt. 

 Kommunen må vurdere om en åpning er forsvarlig ut fra hensynet til vannet som levested 

for viltarter og fugler, og særskilt legge vekt på hensynet til hekkeområder.  
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Føringene er viktige for å redusere eventuelle ulemper for naturmangfold, og har vært styrende for 

utkastet til lovendring som foreslås her. I tillegg har departementet lagt vekt på konsekvensene for 

friluftsliv. 

 

Tillatelse etter søknad 

På bakgrunn av anmodningsvedtaket foreslår departementet at kommunen etter søknad skal kunne gi 

tillatelse til bruk av elmotor med begrenset effekt på vann mindre enn 2 kvadratkilometer. Alternativet 

til denne løsningen ville ha vært å gi kommunene en adgang til å gi en lokal forskrift som åpner for 

slik ferdsel på bestemte vann uten søknad. En ordning med åpning i forskrift vil være enklere å 

administrere for kommunen, siden man slipper enkeltsøknadsbehandling. Den vil også være enklere 

for publikum, som slipper å søke. På den annen side vil ikke en slik ordning gjøre det mulig for 

kommunen å ha en fortløpende kontroll med omfanget av motorferdsel på det aktuelle vannet.   

 

På bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak om at kommunen skal kunne gi "dispensasjoner", og 

komiteflertallets uttalelser i Innst. 325 S (2017-2018) om at "det ikke kan gis dispensasjoner generelt 

og på mindre vann" legges det til grunn at en forskriftsløsning ikke er ønsket. Dette er derfor ikke 

foreslått eller beskrevet nærmere her. Departementet legger til grunn at kommunene gjennom en 

søknadsordning som foreslått i høringsutkastet her, vil kunne gi flerårige tillatelser, f.eks. for fem år av 

gangen, slik at merarbeidet for kommunen og publikum knyttet til søknader begrenses.  

 

I samsvar med anmodningsvedtaket foreslår ikke departementet krav om at det må foreligge "særlige 

grunner" for at tillatelse skal gis, eller til at kjøringen skal være knyttet til bestemte formål. Om det 

skal fastsettes slike begrensninger vil være opp til den enkelte kommune. Lovforslaget innebærer at 

kommunen vil kunne gi tillatelse til bruk av elektrisk båtmotor i forbindelse med for eksempel 

fritidsfiske, persontransport, transport av bagasje og utstyr og for ren rekreasjon. Dette vil det være 

opp til kommunene selv å vurdere. Det er videre foreslått at bestemmelsen skal være en kan-

bestemmelse, slik at det vil være opp til kommunens skjønn å vurdere om tillatelser skal gis. Det vil 

altså ikke være slik at kommunen plikter å gi tillatelser til å bruke elektrisk båtmotor, selv om lovens 

vilkår for å tillate slik ferdsel er oppfylt.  

 

Effektbegrensning på båtmotor 

Stortingets anmodningsvedtak presiserer at kommunen kun kan tillate bruk av elmotorer med 

begrenset effekt. I sin vurdering av dette punktet har Miljødirektoratet tatt utgangspunkt i at en slik 

begrensning bør tilsi at elmotorer gir samme fart som rofart. Rask rofart anses å ligge på 3 – 3,5 knop, 

hvis farten skal kunne opprettholdes over en viss distanse. Miljødirektoratet har derfor foreslått en 

effektbegrensning på inntil 800 watt inngangseffekt. Dette forslaget er basert på råd fra fagpersoner og 

på tall hentet fra ulike publiserte enkle tester av elektriske båtmotorer. Oppnåelig hastighet som følge 

av denne effektbegrensningen vil likevel avhenge av en rekke faktorer, særlig båtens skrogform, vekt 

og størrelse, samt propellutforming mv. Det er derfor ikke mulig å forutsi presist hvilken hastighet en 

gitt effektbegrensning vil kunne gi i hvert enkelt tilfelle. En smal og lett båt med kun én person om 

bord vil eksempelvis trolig oppnå en hastighet noe høyere enn alminnelig rofart med den angitte 

begrensningen.     

 

Direktoratets vurdering er likevel at en effektbegrensning på 800 watt vil dekke behovet for de som 

ønsker å bruke elektrisk båtmotor til rekreasjonsformål, samtidig som at ulempene for naturmiljøet og 

friluftslivet ikke vil bli vesentlige. 
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Departementet har vurdert om det i tillegg til effektbegrensning også burde vært oppstilt en 

hastighetsbegrensning i regelverket,  slik det eksempelvis er gjort i regelverket knyttet til bruk av båt 

for personer under 16 år. Det kan imidlertid være utfordrende å måle hastighet på vann. Samtidig er 

ulempene ved at enkelte båter under visse forhold vil kunne gå et fåtall knop over ro-fart, begrensede. 

Departementet har derfor kommet til at det ikke er nødvendig å også innta en hastighetsbegrensning. 

Vi ber likevel spesielt om høringsinstansenes syn på dette. Ut fra den usikkerhet som er knyttet til 

sammenheng mellom hastighet og effektbegrensning vil vi oppfordre høringsinstansene til å gi innspill 

på hvilken effektbegrensning regelverket bør fastsette, samt begrunnelse for anbefalt grense. 

 

Det vil være utfordrende å føre kontroll med om en elmotor er innenfor tillatt effektgrense . 

Departementet legger til grunn at oppsyn og kontroll med båter med elmotor på mindre vann vil 

nødvendiggjøre måleutstyr og rutiner som naturoppsynet ikke innehar i dag.  

 

Hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler 

Det følger av anmodningsvedtaket at hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler skal  

vurderes av kommunen før det gis tillatelser. I komitéinnstillingen presiserer flertallet at regelverket 

må sikre at hensynet til natur, og særlig hekkeområder, ivaretas. Det påpekes at dette kan ivaretas ved 

at kommunen pålegges å kartlegge slike hensyn og ikke gi tillatelser i slike områder. Lovforslaget er 

utformet i samsvar med dette.  

 

Plikten til å kartlegge fugleområder vil supplere de generelle miljørettslige prinsippene i 

naturmangfoldloven kapittel 2, som gjelder alle tillatelser som gis av offentlige myndigheter og som 

berører naturmangfold.  

 

Forslaget vurderes å ha to ulike typer konsekvenser for naturmangfold. For det første vil det være 

konsekvenser knyttet til at ikke-motorisert ferdsel vil bli erstattet med motorisert ferdsel. For det andre 

vil endringen trolig medføre at ferdselen samlet sett vil øke. Dette gjennom økt ferdsel i områder hvor 

det allerede er ferdsel, men også ved at det kan bli ferdsel i områder hvor det tidligere ikke har vært 

ferdsel fordi tilgjengeligheten blir bedre ved bruk av motor.  

 

Når det gjelder førstnevnte type konsekvenser har departementet ingen holdepunkter som tilsier at en 

båt med elmotor med begrenset effekt og hastighet tilnærmet rofart, vil forstyrre fugle- og dyreliv mer 

enn en vanlig robåt. 

 

Den andre typen konsekvenser, økt ferdsel, kan imidlertid ha negative konsekvenser. Små vann er ofte 

grunnere enn store vann, og grunne vann er ofte mer næringsrike vann som kan ha stor verdi for 

vannfugl. Forslaget kan føre til mer aktivitet i områder der det i utgangspunktet er ønskelig med minst 

mulig aktivitet, som for eksempel i næringsrike vann med mye vegetasjon, og med stor sannsynlighet 

for et rikt fugleliv. Artsgrupper som kan være særlig sårbare for økt ferdsel er vadefuglarter (som 

gluttsnipe, grønnstilk og bekkasiner), samt flere andefuglarter (både gressender, fiskeender og 

dykkerender slik som svartand og sjøorre), dykkere (for eksempel horndykker, dvergdykker og 

toppdykker), samt lomarter. 

 

Små vann med stor verdi for vannfugl kan være utsatt i sårbare hekkeperioder. Forstyrrelser som følge 

av økt ferdsel vil kunne medføre økt predasjon hvis rugende fugl skremmes av reiret. Forstyrrelser i 

form av nærgående trafikk/ferdsel vil kunne øke stressnivået til rugende fugl. Selv om dette isolert sett 
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ikke trenger å utgjøre noen trussel, vil slik påvirkning i sum kunne medføre svekkelse i kondisjon og 

evne til å gjennomføre en suksessfull rugeperiode. Når eggene klekkes vil det også være en sårbar fase 

da ungene fortsatt vil være avhengige av foreldrene – selv etter at de har forlatt reiret. 

 

For å minimere eventuelle negative ulemper legger forslaget til grunn at kommunene skal legge vekt 

på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler. Kommunen må vurdere det konkrete 

vannets beskaffenhet i forhold til dagens bruk, hvilke arter som bruker området, dagens trusselbilde 

for artene og tilgangen på andre vann. En søknad må vurderes opp mot behovet for motorferdsel på 

vannet, blant annet ut fra vannets størrelse. Søknader må også vurderes opp mot naturmangfoldloven 

§§ 8-12, hvor blant annet prinsippene om økosystembasert forvaltning og samlet belastning skal 

legges til grunn. Flere av artene som hekker i ferskvann, enten i lavlandet eller i høyereliggende 

områder, er allerede under press fra andre påvirkningsfaktorer og er oppført på både nasjonal og 

internasjonale rødlister. Kommunen må vurdere om det i en eventuell tillatelse bør settes vilkår som 

for eksempel gir forbud i sårbare perioder som for eksempel i hekkeperioden. 

 

Konsekvenser for friluftsliv 

I en vurdering av en eventuell søknad om ferdsel med båt med elmotor på en innsjø mindre enn 2 

kvadratkilometer, må kommunen også vurdere konsekvensene av en slik tillatelse opp mot de øvrige 

hensyn som regelverket må ivareta, som for eksempel friluftslivshensyn. Forslaget kan gjøre det 

enklere å komme seg på fisketur eller båttur på mindre vann for folk som av ulike årsaker ikke er i 

stand til å ro selv. Forslaget kan også føre til økt fritidsfiske fra båt. 

 

Elmotorer er i utgangspunktet svært støysvake sammenlignet med bensinmotorer. Det vil likevel være 

et visst lydnivå også fra en elmotor. Støy fra bruk av elektriske motorer vil genereres av to 

hovedelementer. Det ene er lyd fra selve motoren, og det andre er den lyd båten avgir når den beveger 

seg gjennom vannet.  

 

Med en effektbegrensning på 800 watt antar departementet at bruk av elmotor på båt vil avgi et svært 

lavt lydnivå, som igjen i liten grad vil oppfattes som forstyrrende. Med en forutsetning om begrenset 

effekt, som igjen setter begrensning på hastighet, kan departementet ikke se at virkningene for 

friluftsliv vil skille seg stort fra virkningene ved bruk av vanlig robåt. Uten en effektbegrensning vil 

bruk av elmotorer kunne påvirke omgivelsene negativt for andre brukere, som for eksempel 

kajakkpadlere og badende. Dette særlig fordi hastigheten kan bli høy.  

 

Klima- og miljødepartementet foreslår at endringen inntas som nytt annet ledd i motorferdselloven § 

6, som skal lyde: 

 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv".  

 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  
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"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

4 Ending av regler for oppsyn i motorferdselloven §§ 12 a og b 

4.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Bestemmelsene i motorferdselloven §§ 12 a og b ble tilføyd ved lovendring i 2015 og gir Statens 

naturoppsyn myndighet til å føre kontroll med at bestemmelsene i loven overholdes og til å utstede 

eventuelle overtredelsesgebyr. Bestemmelsenes ordlyd er i dag følgende: 

 

§ 12 a 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av snøscooter viser fram dokumenter 

som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

§ 12 b første ledd 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved brudd på 

plikter etter naturoppsynsloven § 3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ved kontroll etter denne lov". 

 

De øvrige ledd i § 12 b foreslås ikke endret og behandles ikke videre i dette notatet. 

 

Bestemmelsen i § 12 a om plikt for snøscooterførere til å legge frem nødvendige dokumenter er en 

supplering av bestemmelsen i naturoppsynsloven § 3. Bestemmelsen i § 12 a medfører at førere av 

snøscootere plikter å fremlegge f.eks. førerkort og vognkort i tillegg til nødvendige tillatelser og 

dispensasjoner etter motorferdselregelverket. Bestemmelsene i §§ 12 a og adgangen i 12 b første ledd 

til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på motorferdselregelverket, er imidlertid begrenset til å gjelde 

førere av snøscooter.  Bestemmelsene omfatter altså ikke førere av andre kjøretøy eller fartøy.  

4.2 Departementets vurderinger og forslag  

Departementet viser til at bestemmelsene om fremleggelse av dokumenter og overtredelsesgebyr for 

førere av snøscootere ble inntatt i loven i forbindelse med at kommunene i 2015 fikk adgang til å 

etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. At bestemmelsene om fremleggelse av 

dokumenter og overtredelsesgebyr ble begrenset til å gjelde førere av snøscootere, var i all hovedsak et 

utslag av at de øvrige bestemmelsene som ble fastsatt samtidig gjaldt bruk av snøscootere (i løyper for 

fornøyelseskjøring). Det var derfor snøscootere oppmerksomheten var rettet mot. Samtidig fremgår 

det klart av forarbeidene til lovendringen at behovet for å kreve fremlagt dokumenter gjelder ved all 

motorferdsel i utmark, og § 12 a ble derfor gjort generell, slik at fremleggelsesplikten gjelder all 

kjøring uavhengig av om den er nyttekjøring eller fornøyelseskjøring (Prop.35 L (2014-2015) side 33). 

At bestemmelsen ikke ble gjort generell også med tanke på type kjøretøy, var i liten grad resultat av 

noen bevisst vurdering, og må mest av alt anses som en inkurie. Det samme må gjelde for adgangen til 

å ilegge overtredelsesgebyr.   
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Grunnlaget for Statens naturoppsyns kontrollaktivitet er å forebygge negative konsekvenser som 

motorferdsel kan medføre for naturmiljøet og å avdekke ulovlig kjøring. En utvidelse av Statens 

naturoppsyns myndighet etter § 12 a og 12 b til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -fartøy, vil 

styrke naturoppsynets mulighet til å føre kontroll med motorferdsel i utmark. 

 

Departementet mener det ikke er saklig grunn til at adgangen til å kreve fremlagt dokumenter etter 

motorferdselloven § 12 a eller ilegge overtredelsesgebyr etter § 12 b skal være begrenset til førere av 

snøscooter, og foreslår derfor at bestemmelsene utvides til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -

fartøy. 

 

Departementet foreslår følgende endring. 

 

Ny § 12 a skal lyde: 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

Ny § 12 b første ledd første punktum skal lyde: 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov". 

 

5 Endringer i bestemmelser om myndighetsfordeling og delegering i 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag  

5.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Motorferdselloven § 3 gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er i loven og i 

den tilhørende forskriften gitt en rekke unntak fra dette forbudet. Lovverket gir for det første unntak 

for flere konkret opplistede formål og tilfeller. I tillegg har både loven og forskriften § 6 en 

dispensasjonsbestemmelse som åpner for at kommunen kan gi dispensasjoner også i tilfeller som ikke 

dekkes av unntaksbestemmelsene. Dispensasjonsbestemmelsene er ment å være sikkerhetsventiler som 

skal praktiseres strengt. Lovens dispensasjonsbestemmelse gjelder motorfartøy eller luftfartøy, mens 

forskriftens bestemmelse gjelder motorkjøretøy. Det er flere vilkår for at slike dispensasjoner skal 

kunne gis, blant annet at det foreligger "særlige grunner" (motorferdselloven § 6) eller et "særlig 

behov" (forskriften § 6).  

 

I lovens § 6 er myndigheten til å gi slike dispensasjoner lagt til "kommunen". I forskriften § 6 er 

myndigheten lagt til "kommunestyret eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer".  

 

I motorferdselloven fra 1977 var myndigheten i loven stort sett lagt til kommunen, ikke til 

kommunestyret. Da loven ble endret i 1988, og det ble vedtatt å fastsette en nasjonal forskrift om bruk 

av motorkjøretøyer, ble dette strammet inn, og det fremgår av forarbeidene at departementet 

opprinnelig foreslo at dispensasjonsvedtak for motorferdsel i utmark skulle vedtas av fylkesmannen 
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(Ot.prp. nr. 60 (1986-1987) s. 10). Dette forslaget møtte protester fra flere høringsorganer, som blant 

annet pekte på viktigheten av kommunalt selvstyre og at det å flytte myndigheten til fylkesmannen 

kunne føre til en lengre saksbehandlingstid. I proposisjonen ble det derfor likevel foreslått å legge 

dispensasjonsmyndigheten etter forskriften § 6 til kommunen, ved kommunestyret eller annet 

folkevalgt organ,. 

 

Fra prosjektgruppen for prosjektet "Forenkling av utmarksforvaltningen i Lom kommune og 

Jotunheimen nasjonalpark", som er et samarbeid mellom Lom kommune, Norsk fjellsenter, Lom 

fjellstyre og nasjonalparkforvalter for Jotunheimen, har Klima- og miljødepartementet mottatt et 

innspill om å legge myndigheten etter § 6 til "kommunen" også i forskriften. Søknader etter forskriften 

§ 6 vil dermed kunne avgjøres av kommuneadministrasjonen og trenger ikke å behandles av 

kommunestyret.  

 

Myndigheten til å gi bestemmelser om kjøring etter forskriften § 3 annet ledd og tillatelser til ferdsel 

med snøscooter etter forskriften § 5 første ledd er også lagt til "kommunestyret".  Se nærmere omtale 

om eventuell endring også av disse bestemmelsene i pkt. 5.2, samt omtale av behov for 

delegeringsadgangen som følger av forskriften § 2 tredje ledd.  

 

5.2 Departementets vurderinger og forslag  

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre ordlyden i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6 i tråd med forslaget fra prosjektgruppen nevnt i pkt. 5.1, slik at 

myndigheten til å behandle dispensasjonssøknader flyttes fra kommunestyret til kommunen. 

Myndigheten vil dermed kunne delegeres internt i kommunen. Det vil være opp til kommunen selv å 

bestemme om det er kommunestyret (eventuelt et annet folkevalgt organ i kommunen) eller 

administrasjonen som skal treffe dispensasjonsvedtak, innenfor de generelle rammene for delegering 

som kommuneloven oppstiller. 

 

I sin begrunnelse for innspillet har prosjektgruppen påpekt at dagens ordning i mange saker medfører 

en unødvendig omstendelig og tidkrevende behandling, med behandlingstid som avhenger av politisk 

møtekalender, krav om detaljert saksutredning som må utarbeides i forkant av frist for møteinnkalling 

og gjennomføring av møte, utskrift av møteprotokoll, og til slutt svar til søker.  

 

At myndigheten tilligger kommunestyret er etter departementets syn spesielt viktig der hvor 

myndigheten innebærer kompetanse til å gi forskrifter. Der det gjelder enkeltdispensasjoner er det etter 

departementets syn mer kurant at kommuneadministrasjonen treffer vedtak.  

Departementet vil påpeke at dispensasjoner etter forskriftens § 6 krever skriftlig saksfremlegg, og at de 

aller fleste søknadene derfor behandles i kommuneadministrasjonen før det treffes en avgjørelse i 

kommunestyret. Etter departementets syn vil en endring neppe føre til at flere vedtak innvilges og at 

omfanget av motorisert ferdsel i utmark øker dersom vedtakene treffes administrativt. Den foreslåtte 

endringen vil kunne gi kommunen større fleksibilitet, og det vil være opp til den enkelte kommune om 

sakene kun skal behandles administrativt eller også politisk, innenfor kommunelovens 

delegeringsbestemmelser. En adgang til administrativ innvilgelse av søknader etter forskriften § 6 vil 

også kunne korte ned saksbehandlingstiden.  
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Departementet mener den foreslåtte endringen vil kunne bidra til forenkling, samtidig som negative 

konsekvenser antas å være små. 

 

Ved åpning for delegering til kommuneadministrasjonen blir kommunens mulighet til intern 

delegering likestilt med det som gjelder for tillatelsesbestemmelsene i forskrift for ferdsel med 

motorkjøretøy §§ 5 a og 5 b. Den foreslåtte nye bestemmelsen i forskriften § 6 vil da også være lik den 

tilsvarende unntaksbestemmelsen i motorferdselloven § 6, hvor kommunen kan gi tillatelse til bruk av 

motor- eller luftfartøy når "særlige grunner" foreligger.  

 

Departementet foreslår følgende endring i forskriften:  

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

 

"I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte." 

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om også forskriften §§ 3 og 5 bør endres tilsvarende:  

 

Forskriften § 3 gir direkte hjemmel til motorferdsel på vinterføre til de formål bestemmelsen lister opp 

i første ledd. I annet ledd heter det at "[k]ommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i 

[første ledd]".Etter departementets syn kan det vurderes om bestemmelser vedrørende kjøring etter 

første ledd også kan gis av "kommunen" og ber om innspill på hvorvidt det er behov for å beholde 

denne myndigheten hos kommunestyret.  

 

Etter forskriften § 5 kan "kommunestyret" gi tillatelse til bruk av snøscooter til de formål som listes 

opp i første ledd. Etter annet ledd åpnes det for at myndigheten etter denne bestemmelsen kan 

delegeres "til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann". En endring av denne bestemmelsen 

slik at myndigheten legges til "kommunen"  vil derfor ha mindre praktisk betydning, ettersom den 

allerede åpner for delegering. Departementet mener likevel at en endring kan vurderes ut fra et 

forenklingssynspunkt, og viser ellers til begrunnelsen knyttet til endring av § 6. Dersom en slik 

endring er ønskelig, vil § 5 annet ledd kunne oppheves, ettersom den da vil bli overflødig. 

 

Departementet vil bemerke at kommuneloven (lov 22. juni 2018 nr. 83  om kommuner og 

fylkeskommuner, som trer gradvis i kraft høsten 2019) setter visse skranker for hvilke saker som kan 

delegeres til kommuneadministrasjonen. Det følger av kommuneloven §§ 5-3 tredje ledd og blant 

annet § 5-7 andre ledd tredje punktum at alle saker i utgangspunktet kan delegeres fra kommunestyret 

til andre folkevalgte organ. Derimot følger det av § 13-1 sjette ledd at kommunedirektøren kun kan gis 

myndighet til å treffe vedtak "i saker som ikke har prinsipiell betydning". Dermed kan ikke 

kommunedirektøren – eller noen i kommuneadministrasjonen – treffe vedtak om  motorferdsel  i saker 

som har prinsipiell betydning.  

 

Departementet ønsker også innspill på anvendelsen av forskriften § 2 tredje ledd. Etter denne 

bestemmelsen har fylkesmannen adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare områder. 

Dette gjelder kjøring som ellers har direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 og forskriften § 2 første 

ledd. Etter annet ledd annet punktum har fylkesmannen adgang til å delegere denne myndigheten til 
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kommunestyret. Departementet er usikker på hvorvidt en slik adgang er nødvendig, og bemerker at 

enhver begrensning på det kommunale selvstyret i utgangspunktet skal ha hjemmel i lov, jf. 

kommuneloven § 2-1 annet og tredje ledd. Departementet er usikker på i hvilket omfang adgangen 

etter § 2 tredje ledd til å begrense eller forby kjøring i sårbare områder brukes i praksis, og i hvor stor 

grad myndigheten delegeres til kommunen. Vi ønsker å høre høringsinstansenes erfaringer med 

bestemmelsen, og ber om synspunkter på om adgangen til å delegere myndigheten etter forskriften § 2 

tredje ledd annet punktum til kommunen bør oppheves. 

 

6 Etablere påbud om å registrere kommunale snøscooterløyper i 

nasjonal database  

6.1 Bakgrunn 

Miljødirektoratet har opprettet en nasjonal database for snøscooterløyper, og formålet med denne er å 

samle all informasjon om kommunale snøscooterløyper på ett sted. I dag er det frivillig for 

kommunene å rapportere inn data til databasen, og Miljødirektoratet har uttrykt ønske om å innføre en 

innrapporteringsplikt i motorferdselloven og forskriften. 

6.2 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet mener at en samlet oversikt over snøscooterløyper vil være til fordel både for publikum 

og for offentlige myndigheter. Det er praktisk og tidsbesparende å samle informasjon om de 

kommunale snøscooterløypene på ett sted, både for publikum, for oppsynet, for redningstjenestene og 

for forvaltningen. For publikum vil tilgang til slik informasjon være en fordel både for de som ønsker 

å kjøre snøscooter og vil orientere seg om hvilke løyper som finnes, og for friluftsfolk som ønsker å 

unngå turområder nær snøscooterløyper. Det har så langt har vist seg utfordrende å få kommunene til å 

sende inn data til Miljødirektoratets database, og departementet mener derfor at det bør fastsettes en 

plikt til å innsende data om snøscooterløyper til den offentlige databasen.  

 

Som støtte for dette synspunktet viser departementet til at bruksverdien av databasen reduseres 

vesentlig dersom den ikke er komplett. Departementet ser på den annen side ingen tungtveiende 

grunner til at en slik forpliktelse ikke skal kunne innføres. Departementet foreslår at en slik 

forpliktelse fastsettes i forskriften, og legger til grunn at motorferdselloven § 4a femte ledd hjemler en 

slik forpliktelse gjennom forskriftsregulering.  

 

Klima- og miljødepartementet foreslår å tilføye et nytt siste ledd til § 4 a i forskriften som skal lyde: 

 

Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen, til 

Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen." 
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7 Oppmåling av avstandskravet etter forskriften § 5 første ledd 

bokstav c 

7.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Motorferdselloven gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag, men inneholder 

samtidig en rekke unntaksbestemmelser i loven og i den tilhørende forskriften. Et av de lovfestede 

unntakene fra motorferdselforbudet er nedfelt i forskriften § 5 første ledd bokstav c, om adgangen til 

hyttetransport. Bestemmelsen fastsetter at kommunestyret etter skriftlig søknad kan gi tillatelse til 

bruk av snøscooter "for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som 

ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring […]".  På 

bakgrunn av spørsmål knyttet til hvordan avstandskravet skal beregnes, herunder kommunenes 

skjønnsmessige adgang til å fravike utgangspunktet om å måle i luftlinje, uttalte Klima- og 

miljødepartementet i brev 3. juli 2018 til fylkesmennene, at kommunene "har et skjønn i valg av 

målemetode for å fastsette avstanden mellom hytte og brøytet bilvei", og at "det avgjørende for om 

tillatelsen kan gis er om den reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er minst 2,5 km".  

Stortinget behandlet 20. juni 2019 et representantforslag om å endre forskriften § 5 første ledd bokstav 

c for å gi kommunene mulighet for å bruke skjønn når de måler opp avstanden mellom hytte og 

brøytet vei (dokument 8: 119 S (2018-2019). Forslaget ble ikke vedtatt, jf. Innst. 355 S (2018-2019). 

Stortinget påpekte at det etter dagens regelverk er fullt mulig å gi tillatelse til å bruke snøscooter til 

hytta der hvor topografi og andre forhold gjør at korteste faktiske mulige trasé er lengre enn 2,5, men 

avstanden i luftlinje er under 2,5 km. Samtidig utrykte representantene fra regjeringspartiene i 

komitéen, som representerer et flertall i Stortinget, at forskriften bør presiseres slik at det kommer 

tydelig frem at kommunene kan legge den korteste reelle avstanden mellom hytte og brøytet vei til 

grunn ved vurdering av søknader etter bestemmelsen.  

7.2 Departementets vurderinger og forslag 

For å tydeliggjøre skjønnsrommet i forskriften § 5 første ledd bokstav c, foreslår departementet en 

presisering i bestemmelsens ordlyd som synliggjør at kommunene ikke er bundet til å måle avstanden 

mellom bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trasé er lengre enn 2,5 km. I slike tilfeller kan kommunen måle den aktuelle trasé – altså den løype 

som hytteeier vil måtte gå til hytta uten motorisert transport.  

 

Forslaget til presisering i forskriftsteksten endrer ikke kravet om at den korteste faktiske trasé mellom 

bilvei og hytte må være minst 2,5 km for at tillatelse til snøscooterferdsel skal kunne gis; 

skjønnsrommet gjelder bare valg av oppmålingsmetode.   

 

En presisering som foreslått vil ikke medføre noen realitetsendring, siden det også etter gjeldende rett 

har vært adgang til å fravike utgangspunktet om avstandsberegning i luftlinje. Departementet vil også 

påpeke at det er opp til kommunen selv om den ønsker å fravike utgangspunktet om 

avstandsberegning i luftlinje, og at innfrielse av avstandskravet ikke gjør kommunene forpliktet til å 

innfri en søknad. Kommunen vil fortsatt kunne avslå søknader selv om avstandskravet er oppfylt, og 

vil også kunne bestemme at transport skal skje med leiekjører uavhengig av avstand. Det forutsettes 

fortsatt at søknader kun kan innvilges når det ikke finnes mulighet for leiekjøring. Dersom det finnes 

mulighet for leiekjøring med snøscooter i området, kan kommunen ikke innvilge søknad om 

snøscootertransport til hytte etter § 5 første ledd bokstav c. 
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Departementet foreslår å endre forskriften § 5 første ledd bokstav c til å lyde: 

 

"eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-

motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 

mulighet for leiekjøring etter bokstav a". 

 

8 Endring av kommunens adgang til å regulere bruk av elsykkel i 

utmark i forskriften § 2a annet ledd 

8.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

I april 2019 vedtok Stortinget et nytt sjette ledd i markaloven § 10: "Departementet kan gi forskrift om 

adgang til bruk av elsykler i utmark i Marka og om bruken av slike sykler". En slik generell adgang til 

å ferdes med elsykler i Marka ble deretter tatt inn i markalovforskriften § 2. I markalovforskriften § 2 

annet ledd er det også tatt inn en bestemmelse om at "[k]ommunen kan i forskrift begrense eller forby 

bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka". 

 

Markaloven gjelder for markaområdene i Oslo og nærliggende kommuner. I resten av landet foreligger 

en generell adgang til å ferdes med elsykkel i utmark gjennom forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 2a. I denne bestemmelsens annet ledd slås fast at den enkelte 

kommune i forskrift kan "bestemme at bruk av elektriske sykler […] likevel ikke er tillatt i bestemte 

områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer." Departementet foreslår å endre sistnevnte 

bestemmelse til å samsvare med kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel i 

markalovforskriften § 2 annet ledd. 

8.2 Departementets vurderinger og forslag 

Kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er noe ulikt formulert i de to bestemmelsene. 

Etter markaloven er kommunen gitt en vid adgang til å regulere slik ferdsel, og kan etter bestemmelsen 

både begrense og forby ferdsel i hele eller deler av kommunens utmark. Dette gir den enkelte 

kommune stort handlingsrom og mulighet for å tilpasse ferdsel med elsykkel til lokale forhold og hver 

kommunes ulike utmarksområder. Bestemmelsen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag annet ledd gir også kommunen mulighet til å regulere ferdsel med elsykler, men da 

i bestemte områder, strekninger eller traséer. Ordlyden gjør at det ikke fremkommer helt klart hvorvidt 

bestemmelsen gir adgang til å forby ferdsel med elsykler i hele kommunens utmark, slik som gjennom 

markalovforskriften. 

 

Klima- og miljødepartementet vurderer det hensiktsmessig at disse to bestemmelsene er likelydende. 

Dette er både fordi det skaper likhet for loven at adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er den 

samme i alle utmarksområder, og fordi nyanseforskjellen kan skape unødvendig forvirring og 

tolkningsproblemer – særlig for de kommuner som har utmarksområder både i og utenfor Marka.  

 

På denne bakgrunnen foreslår departementet å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag § 2a annet ledd til å lyde: 

 

"Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka" 
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9 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene 

Departementet legger til grunn at forslagene ikke får vesentlige økonomiske eller administrative 

konsekvenser for det offentlige.  

 

Forslaget om utvidelse av forsøket om catskiing vil kunne innebære noe merarbeid for de kommunene 

som ønsker å endre en iverksatt ordning, siden en slik endring vil kreve noe saksbehandling. Det vil 

være opp til den enkelte kommune å velge om forsøket skal utvides.  

 

Forslaget om å gi kommunene adgang til i forskrift å tillate elmotorer på vann under 2 

kvadratkilometer vil innebære noe arbeid i form av søknadsbehandling for de kommunene som velger 

å benytte seg av myndigheten de får ved lovendringen. Forslaget innebærer ikke økte økonomiske 

eller administrative kostnader for privatpersoner.  

 

Endringen av Statens naturoppsyns myndighet til å føre kontroll etter motorferdselloven §§ 12 a og b 

vil gi naturoppsynet utvidet mulighet til å kontrollere lovligheten med motorferdsel i utmark. Forslaget 

har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning, hverken for det offentlige eller 

for private.  

 

Forslaget om å flytte dispensasjonsmyndighet etter forskriften § 6 fra kommunestyret til kommunen, 

vil etter departementets syn innebære redusert arbeidsbyrde for kommunestyret i de kommunene som 

velger å legge vedtakskompetansen til kommuneadministrasjonen. Arbeidsbyrden forblir den samme 

for kommuneadministrasjonen, som i motsatt fall uansett vil måtte forberede vedtak for 

kommunestyret. Privatpersoner vil kunne oppleve at saksbehandlingstiden reduseres. 

 

Forslaget om å innføre en plikt til innrapportering av snøscooterløyper til Miljødirektoratets nasjonale 

snøscooterbase medfører en ekstra oppgave for de kommuner som ikke allerede gjør dette. 

Arbeidsbyrden knyttet til oppgaven vil imidlertid være beskjeden. Samlet sett vil kommunene dra 

nytte av at alle kommuner med snøscooterløyper har lagt sine løyper inn i databasen. At løyper i alle 

kommuner ligger inne i databasen vil være tidsbesparende for redningstjenesten. Forslaget vil ikke ha 

økonomiske eller administrative konsekvenser for private, men vil lette og bedre 

informasjonstilgangen. 

 

Presiseringen av ordlyden i forskriften § 5 første ledd bokstav c som fremhever kommunenes 

skjønnsrom i oppmålingen av avstandskravet innebærer ingen realitetsendring, og medfører dermed 

ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunene eller privatpersoner. 

 

Endringen i kommunens adgang til å begrense eller forby bruk av elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd vil ikke med føre administrative konsekvenser eller økonomiske kostnader for kommunene 

eller private. 
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10 Samlet fremstilling av endringsforslagene 

 

10.1 Endringer i motorferdselloven 

 

I motorferdselloven foreslås følgende endringer: 

 

§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde: 

"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år.  

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv".  

 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  

 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 12 a skal lyde: 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde: 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.  

 

10.2 Endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag 

 

I forskriften foreslås følgende endringer: 

 

§ 2a annet ledd skal lyde: 

Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka. 
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§ 4b første ledd første punktum skal lyde: 

Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år. 

 

§ 4a nytt niende ledd skal lyde: 

Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til 

Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen. 

 

§ 5 første ledd bokstav c skal lyde: 

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-

motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 

mulighet for leiekjøring etter bokstav a. 

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/417-2  Arkiv: U03 &10  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora 

beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet 

overføres Menova as. 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og foreslå 

nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i tråd med 

intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede avtaler legges 

fram for endelig godkjenning. 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020: 

 

Per Christian Aurdal (Sp) fremmet følgende forslag til endring i siste del av pkt. 1: 

Kommunestyret vil sikre dagens ansatte ved Aurora beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike 

kommune. Dette gjelder også fremtidige nyansettelser».  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Aurdals (Sp) forslag og Rådmannens innstilling, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer (Krf, Rødt, SV og Sp) som hovedutvalgets 

(HOV) innstilling til formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/417-1   Arkiv:   

 

 

Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora beholder 

sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet overføres 

Menova as. 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og foreslå 

nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i tråd med 

intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede avtaler legges 

fram for endelig godkjenning. 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Saken har sin bakgrunn i to forhold: 

1. Behov for bedring av arbeidstilbudet for psykisk utviklingshemmede i kommunen 

Tilbudene er i dag organisert gjennom en kommunal driftsenhet (Aurora) og et 

interkommunalt aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser innen det 

eksisterende/ordinære arbeidsliv. Plassene innenfor arbeidsmarkedsbedrift er finansiert 

av stat og kommune (75/25 %) og plasser innenfor ordinært arbeidsliv er finansiert av 

staten. 

Det samlede tilbud til brukergruppen er i dag godt. Kommunen har god kompetanse 

innen de fleste områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens 

kvalitet, tilbudene til de yngste, behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud. 

Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud som harmoniserer med 

Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig for å sikre 

oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og 



avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og 

ansvarsforholdet opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

2. Behov for revurdering av arealer og lokasjon 

Ringerike kommune har signalisert nødvendigheten av at Aurora bør etableres i andre 

lokaler. Aurora leier i dag relativt kostbare lokaliteter på Hensmoen. Dagens lokaler er 

utformet som industrilokaler, og trenger rehabilitering. Rommene er store og det er stor 

takhøyde. Arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved 

at senteret i dag ikke klarer å utnytte arealene optimalt. Lokalene er ikke universelt 

utformet og er i liten grad tilpasset mennesker med funksjonshemminger. En vurdering 

av annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og påkrevd.  

Fristen for å si opp dagens leieavtale på Hensmoen var 31/12-2019, og kommunen ville da 

trenge nye lokaler innen 31/12-2020. Det er nå framforhandlet revidert leieavtale med 

Hensmoveien as, slik at Ringerike kommune kan avvikle dagens leieforhold fra 31.12.21, med 

oppsigelse innen 30.6.2020. Det er i denne avtalen ingen ting i veien for at leieforholdet kan 

videreføres, men da som en langsiktig avtale, dersom kommunestyret ikke finner å ville gå 

videre med en samlokalisering og formalisert samarbeid med Menova as. 

 

Beskrivelse av saken 

Med bakgrunn i de signaler som er referert i innledningen, mente styret i Menova as at det 

kunne være et naturlig og riktig tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre, samlokalisere 

og organisere dagens tilbud om arbeid og aktivitet for voksne funksjonshemmede, herunder 

psykisk utviklingshemmede, og har foreslått en slik løsning for kommunen (vedlagt). 

Styret for Menova as presiserer i sitt forslag at de er i ferd med å avslutte sin ut- og ombygging 

av eiendommen på Kilemoen. En del av arbeids- og treningsarenaene på Kilemoen vil kunne 

representere et godt tilbud til de sterkeste av brukerne på Aurora. På Kilemoen eier Menova as 

også ledig areal egnet til utbygging av den delen av «Aurora» som ikke naturlig vil være en del 

av dagens virksomhet i Menova as. Dette gjelder i hovedsak aktivitetstilbud til de svakeste som 

ikke kan benytte VTA eller VTAO plasser, og hvor fokus er trivsel. Det vil også være plass til 

den delen av dagens virksomhet som Menova as oppfatter er nødvendig for å gi et trygt, 

variert og godt tilbud. Menova as signaliserer at de har både vilje og økonomi til å foreta 

nødvendige investeringer i denne sammenheng. 

Ved en lokalisering på Kilemoen vil det enklere kunne praktiseres «sømløse overganger» etter 

hvert som den enkelte bruker utvikler nye ferdigheter. Overganger som gjelder fra enklere 

produksjonsoppgaver til den mer krevende i VTA-delen, og for noen mulighet til overgang til 

varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. For andre, basert på endringer i 

helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste løsningen, noe som også kan 

være utfordrende og kreve solid veilederkompetanse. 

Ved å samlokalisere og koordinere virksomhetene vil man også kunne bruke spisskompetanse, 

f.eks. spesial- pedagogisk kompetanse, ergoterapeut og aktivitør fleksibelt. Grunnlaget for 

ansettelse av denne type spisskompetanse vil da også kunne være økonomisk tilstede. Dette vil 

kunne gi bedre og mer individuelt tilpassede tilbud. 

 

Dagens situasjon 

VTA-plasser 



Kunnskap om bruk av varige tilrettelagte arbeid (VTA/VTAO) er et område det er relativt lite 

allmenn kunnskap om. Ifølge Engeland og Langballe (2017) har 21,7 % av alle voksne 

personer i Norge i alderen 20 til 69 år som har diagnosen utviklingshemming, et VTA-tilbud. I 

Ringerike har vi 85 personer med slik diagnose innen denne aldersgruppen, men kun 11 har 

VTA-tilbud, dvs. 12,9 %. 

Nyere forskning opererer med noe ulike tall når det gjelder andelen med utviklingshemming i 

Norge som har VTA-tilbud. Andelen varierer mye fra fylke til fylke. Ringerike kommune har 

tilgang på 30 VTA-plasser på «Menova AS». Kun 9 av disse er besatt av psykisk 

utviklingshemmede. To plasser på «Adaptor as» har psykisk utviklingshemmede fra Ringerike 

kommune. 

Arbeidsforholdene for de som arbeider på Aurora og de som arbeider på VTA-plasser innen 

arbeidstiltaksbedriften Menova as og VTAO-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser i ordinær 

virksomhet) er svært forskjellige, selv om arbeidsoppgavene og innsatsen er lik. 

Alle som deltar i VTA/VTAO skal ha innvilget uførepensjon. I tillegg mottar arbeidstakeren på 

Menova as en tilleggslønn som begynner på kr. 27,10/time, økende til kr. 48,85/time. 

Deltakerne mottar reisepenger som tilsvarer bussbillett for uføre hver dag de er på jobben. 

Noen av deltakerne er organisert i Fellesforbundet med egen VTA avtale. De har blant annet 

anledning til å skrive egenmelding og ha sykmeldinger der Menova as betaler for 

arbeidsgiverperioden (16 dager). De får ikke sykepenger fra NAV (er uføre). Bedriften har 

statlige tilskudd, og vertskommunen er forpliktet til å betale minst 25% av det statlige 

tilskuddet, som et kommunalt bidrag. 

I et opplegg relatert til VTAO får bedriften et statlig tilskudd på kr. 5 711,-/mnd., uavhengig 

av hvor stor stillingsprosent arbeidstakeren har. Arbeidstaker beholder sin uføretrygd, og får 

innvilget høyere inntektstak enn andre som mottar uføretrygd (1G istedenfor 1/2G). Ordningen 

er i sin helhet statlig finansiert. Vanligvis benytter bedriften dette tilskuddet til opplæring, 

kostnadsdekning og lønn til arbeidstaker. 

På Aurora får arbeidstakeren «arbeidsoppmuntringspenger» på kr. 32,-/dag, finansiert over 

kommunens budsjett. 

 

Aurora, - dagens organisasjon og ressursbruk 

Dagens personalgruppe ved Aurora består av 17,45 årsverk fordelt på 22 ansatte. De ansatte 

arbeider som miljøarbeider og miljøterapeuter, sammensatt av assistenter, fagarbeidere og 

vernepleier. Det er en avdelingsleder som har det operative fag- og personalansvar. 

Felles for de ansatte ved Aurora er at de har lang ansiennitet og det er relativt høy 

gjennomsnittsalder. De har god erfaring og kompetanse om arbeidsoppgaver og brukerne. 

Flere av de ansatte har blitt overført til Aurora fra andre arbeidsplasser internt i kommunen på 

grunn av behov for tilrettelagt arbeid av helsemessige årsaker. 

Aurora har i dag et brutto lønnsbudsjett på kr. 11.659.860,- og andre brutto driftsutgifter er 

budsjettert med kr. 2 291 800,-. På refusjons- og inntektssiden hentes inn kr. 1 552 271,- slik 

at virksomheten har et netto driftsbudsjett på kr. 12 399 389,-  

Ny leieavtale for 2020 for dagens hovedbygg (2060m2 fordelt på kontor, lager og 

industriarealer samt lagerhall (375 m2 har en årlig kostnad på kr. 1.381.980 eks. MVA. Dette 

er en økning på kr. 250 000,-/år som så langt ikke er fanget opp i budsjett 2020, men som er en 

reell utgift i 2020 som må tas i betraktning. 



Ut over dette dekker eiendomstjenesten årlige driftskostnader til strøm, renovasjon etc. (FDV-

kostnaderi) i størrelsesorden kr. 200 000,-. Samlet ressursbehov for å drifte Aurora på dagens 

lokasjon og til dagens volum er da kr. 12 849 389,-. 

Når det gjelder kvaliteten på arbeidstilbud/tiltak til psykisk utviklingshemmede i Ringerike 

kommune, må denne vurderes opp imot hva som er vedtatt målsetting med tilbudet. Dersom 

målsettingen er å bidra/sørge for at de psykisk utviklingshemmede har en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil tilbudet kunne vurderes som svært 

godt. 

Dersom målsettingen har basis i at virksomheten skal kvalifisere, gi arbeidstrening og 

klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet, er tilbudet ikke godt. Ingen går over i annet 

arbeid innenfor det ordinære arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende mekanisme 

basert på at deltakerne ikke betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i seg selv 

fremstår som et bevis på at man ikke passer inn andre steder. Istedenfor å tilegne seg kunnskap 

og ferdigheter for å komme inn i andre og betalte jobber, lærer deltakerne seg å gjøre oppgaver 

som beholder dem i dette systemet. Virksomheten bidrar ikke til yrkeskvalifisering eller 

økonomisk selvstendighet for deltakerne, og blir en institusjon som skaper sin egen 

arbeidsstokk som dermed forblir utenfor det ordinære arbeidslivet. 

Aurora driver i dag i henhold til vedtatt målsetting, som er å skape en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter. Det samlede tilbud til brukergruppen 

er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de fleste områder; fokus på boforhold, 

sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til de yngste, behovet for avlastning, 

skoletilbud og aktivitetstilbud. Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud 

som harmoniserer med Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig 

for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og 

avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og ansvarsforholdet 

opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

Hva er så problemet? 

Brukerne i tiltaket frekventerer ikke VTA-plassene i kommunen og de blir ikke gjenstand for 

profesjonell arbeidsutprøving og/eller kartlegging av arbeidsevne. Slik blir Aurora den eneste 

aktøren som har muligheter til å forsøke å bidra til kvalifisering for annet arbeid. Samtidig må 

virksomheten håndtere budsjettkrav. Dette dilemma gjør at man forsøker å framstå som en 

vanlig konkurranseorientert bedrift, eksempelvis med kjøp/salg av sluttprodukter, eget 

butikkutsalg, vedproduksjon, tilvirkning av hagemøbler og produksjon av gaveartikler 

(strikkevarer og lysstøping). 

Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt 

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet (Aurora, - tidligere 

Ringerike arbeidssenter). 

I realiteten har dette ført til at denne gruppen har vært skjermet fra Nav sine statlige tilbud og 

«verktøykasse» for å komme i posisjon for ordinære eller tilrettelagte arbeidstilbud innenfor 

kommunen, næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedrift. Dermed har de i stor grad vært 

skjermet for statlig finansiering, og kun fått tilbud om kommunalt finansierte tiltak. 

                                                
i Forvaltning, Drift og Vedlikehold 



I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer i samfunnet og næringsliv, både 

holdningsmessig og når det gjelder lover og forskrifter. Arbeidstiltaksbedriftene har ekspandert 

og en rekke ordninger har utviklet VTA-tilbudene og finansieringen av disse. Vi har også fått 

slike ordninger innen næringslivet og det ordinære arbeidsliv (VTAO). Likeens har 

kompetansen økt, og vi har i dag flere profesjoner som bidrar med den målsetting å kvalifisere 

psykisk utviklingshemmede samt tilrettelegging og oppfølging slik at de kan integreres i det 

ordinære arbeidsliv. Denne utviklingen har dessverre ikke skjedd i stor nok grad innen tiltakene 

i Ringerike kommune. 

Aurora har byttet lokaler flere ganger. Likevel er aktivitetene lett gjenkjennelige. Produksjonen 

består av strikking, lysstøping, snekring og produksjon av ved. Dette er aktiviteter for å ivareta 

daglig aktivitet og opplevelsen av å «det å ha det trygt og godt». I løpet av 30 år (helt siden 

HVPU-reformen) har ingen brukere av Aurora kvalifisert seg til et arbeidsforhold innen det 

ordinære arbeidsliv. Med en videreføring av dagens drift, målsettinger og kompetanse, kommer 

heller ingen til å gjøre dette i framtiden. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen la forespørselen fra styret i Menova as fram for kommunestyre, som 7.3.2019 i 

pkt. 1, sak 23/19, fattet slikt vedtak: 

«Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med kommunens 

egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker som framkommer 

i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019». 

Rådmannen la den 27.6.2019 i sak 19/95 fram forslag for kommunestyret om felles 

organisering og drift av Aurora og Menova as, som fattet følgende vedtak: 

1. Rådmannen gis i oppgave å foreta nærmere vurdering/konkretisering muligheter for 

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kilemoen. Det 

forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune basert 

på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av 

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 unik 

kompetanse, erfaring og innsikt. Det legges til grunn at felleslokalisering vil føre til 

positive synergier for den enkelte, for bedrift, for kommune og for de ansatte. 

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold 

utredes nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges for vedtak i 

Kommunestyret. 

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 

organiseringen av nevnte samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt 

uten tap av rettigheter. Det gjelder og rettigheter til avtalefestet 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/VTAO plass får 

mulighet til å inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere 

som trenger aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om 

samlokalisering 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 Kilemoen hvor enkelt 

individets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

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 

utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser, - noe som selvsagt ikke skal 

ekskludere andre brukergrupper. 

Vedtakets punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt, mens pkt. 1 ble vedtatt mot 12 stemmer. 

Vedtaket gir rådmannen et klart oppdrag om å gjennomføre en prosess der en rekke 

innholdsmessige forutsetninger og føringer er lagt i kommunestyrets vedtak. Rådmannen valgte 

å prosjektorganisere oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, og nedsatte en styringsgruppe 

med følgende representasjon: 

Styringsgruppe: 

 Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef, leder 

 Trude Steinmo, kommunalsjef HR 

 Magne Enger, daglig leder Menova as 

 Bente Bråthen HTV Fagforbundet 

Det ble likens nedsatt en prosjektgruppe/arbeidsgruppe bestående av: 

 Reni Odden, enhetsleder helse og omsorg, prosjektleder 

 Ruth Kvam, avdelingsleder Aurora 

 Siri van Kervel Røskaft, advokat/juridisk rådgiver 

 Sanna Grønli, økonomi/analyse, rådgiver 

 Terje Schistad, eiendomsforvalter 

 Magne Enger, daglig leder Menova as 

 Torbjørn Wik, Menova as 

 Gro Johansen, Fagforbundet 

 Trine Nyhus, Aurora, verneombud 

 Knut Rundtop, foreldrerepresentant 

 

Målsettinger/prosjektmandat 

Prosjektets målsetting skal baseres på at tilbudene samordnes både for å utvikle 

arbeidsmarkedsbedriften og for en bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer 

med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje). Prosjektet skal vurdere og 

konkretisere muligheter for samlokalisering av Aurora og Menova as til utbygd fellesanlegg på 

Kilemoen, som skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets muligheter og 

rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 



Kommunestyrets vedtak innebærer at samarbeidet med Menova as søkes organisert slik at 

brukerne av Aurora får tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

Arbeid er viktig for alle, og psykisk utviklingshemmede må også få erfare at arbeid gir bedre 

økonomi og større grad av integrering. De psykisk utviklingshemmede skal ha en reell mulighet 

for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den 

«varige tilrettelagte arbeidsplassen» (VTA-plass) gi forutsigbarhet og trygghet i egen 

livssituasjon. 

Aktivitetstilbudet, som i utgangspunktet er et kommunalt ansvar videreføres i kommunal regi i 

et samarbeid med Menova as. Den enkelte vil da kunne trekke større veksler på et langt større 

fagmiljø med bredere kompetanse. Det etableres «sømløse» overganger fra et lavere 

funksjonsnivå til et høyere, - og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle 

tilsi dette. Samkjøring/transport vil også være lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. 

Aktivitetstilbud og arbeidstilbud for denne gruppen griper sterkt inn i hverandre. 

Kommunestyrets vedtak forutsetter at kommunens aktivitetstilbud (som er et klart definert 

kommunalt ansvar) skjer i regi av kommunalt ansatte, og at de etablerte arbeidstilbud (som er 

et klart definert statlig ansvar) skjer i regi at arbeidsmarkedsbedriften og dennes ansatte. Det 

skulle i så henseende ikke være noe i veien for å ta ut positive synergier ved etablering av felles 

administrasjon og ledelse. 

Det legges til grunn at prosjektet skal resultere i løsninger som gir positive synergier både for 

den enkelte bruker, for ansatte, for Menova as og for kommunen. For kommunen vil de 

positive synergier best synliggjøres i en kostnadseffektiv drift og riktig og rasjonell bruk av 

kommunens midler. Rådmannen har gitt klare føringer for at kostnadsnivået til disse tjenestene 

ikke skal øke etter at de organisatoriske endringene er gjennomført. 

Prosjektgruppen fikk følgende mandat i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 95/19: 

1. Utrede en mulig samarbeidsmodell der Menova as og Aurora samlokaliseres på Kilemoen. 

Modellen skal sikre en bedre realisering av grunnleggende rettigheter når det gjelder aktivitet 

og arbeid for personer med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje). 

2. Et slikt fellesanlegg skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets 

muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

 

Prosjektgruppens anbefaling 

Prosjektgruppen har lagt et godt stykke arbeid ned i en rapport som belyser tre forskjellige 

måter det vedtatte samarbeid kan organiseres på. Den styrking av tjenestetilbudet som er 

nødvendig, gjør at aktuelle alternativ må gi insitament for positive synergieffekter i forhold til 

drift, dersom man skal unngå å tilføre ytterligere driftsmidler. Slik prosjektgruppa ser det, vil 

både alternativ 1 og 2 kunne ha et visst potensiale for forbedringer av tjenestetilbudet. Den 

nødvendige styrking som er nødvendig vil allikevel kun la seg realisere gjennom alternativ 3. 

Prosjektgruppens rapport er godkjent av styringsgruppen, og anbefaling følger som vedlegg. 

Styret for Menova as har behandlet forslaget i sak 58/19 den 20.11.19 og uttaler: 

Dokumenter var utsendt på forhånd. En lang og god diskusjon ble gjennomført. Synspunkter 

på både fordeler og ulemper med en samlokalisering og overtagelse av ansvaret for driften av 

Aurora, fremkom. Enighet om at dette vil gi et langt bedre tilbud til brukerne hos Aurora. 

Aurora og Menova står ovenfor mange av de samme utfordringene som kan løses med «en 



sterkere kraft» om man er samlokalisert/samarbeider. Menova sin drift vil også bli mer 

forutsigbart og sikret. 

Vedtak:  

Styret stiller seg positive til den fremlagte skissen, tegninger av nytt bygg og 

organiseringsalternativ 3 for samlokalisering og synergi med Ringerike kommune sitt 

arbeidssenter Aurora.  

Styret mener følgende forutsetninger må være på plass før ett endelig vedtak kan fattes: 

o En driftsavtale, med tilhørende økonomiske betingelser, hvor Aurora minimum dekker 

sin naturlige andel av felleskostnader i Menova, samt sikrer at Menova ikke kan bli 

belastet med uforutsette kostander tilknyttet driften av Aurora. Videre at driftsavtalen 

gir ledelsen i Menova den nødvendige styringsrett over medarbeidere i Aurora, selv 

om de er ansatt i Ringerike kommune. 

o En husleieavtale på markedsmessige vilkår inngås - 25 års leieavtale. 

o NAV gir Menova anledning til å etablere en konsernmodell, som gjør at Menova kan 

leie ut bygg og stå for driften av Aurora, uten at Menova sin godkjennelse som 

attføringsleverandør, blir trukket tilbake. 

o Styreleder og daglig leder følger opp mot Ringerike kommune.   

 

Rådet for funksjonshemmede har fått prosjektgruppas anbefaling til behandling i sitt møte 

28.2.2020. Innstilling til rådets anbefaling er som følger: 

«Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for kommunestyret 

sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering av arbeids, - og 

aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune. 

Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å ivareta 

intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonshemmede anbefaler 

kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas anbefaling». 

Endelig vedtak i rådet vil bli vedlagt saken til hovedkomiteens- formannskapets- og 

kommunestyrets behandling. 

 

Økonomiske forhold 

Hva vil en samlokalisering og en formalisering av samarbeidet i henhold til 

prosjektgruppens forslag alternativ 3 koste? 

Dette er et estimat ut i fra dagens driftsnivå og antall deltagere/brukere, basert på budsjett-tall 

og forslag fra Menova as. Det har ikke vært gjennomført formelle drøftinger. 

Kostnader ved egenregi, - som i dag Kostnader ved samlokalisering og 

formalisert samarbeid 

ved realisering av alternativ 3 

Lønn Aurora* 11 659 860 Lønn Aurora***** 8 686 600 

Driftskostnader  924 300 Driftskostnader 1 200 000 

  Andel av fellesarealer og 

fellestjenester******** 

2 500 000 

FDV-kostnader bygg*** 200 000 FDV-kostnader 200 000 



Husleie** 1 617 500 Husleieii****** 1 250 000 

Salgsinntekter 911 795 Salgsinntekter******* 1 000 000 

Refusjoner****      640 476 Refusjoner   640 000 

 12 849 389  12 196 600iii 

 

Kommentarer til de enkelte poster: 

*Lønn Aurora er basert på vedtatt budsjett 2020. med 17,45 årsverk.  

**Basert på dagens husleie i Storgata samt ny husleie på Hensmoen. 

*** Strøm, renovasjon, renhold er basert på regnskapstall 2018. 

****Gjelder refusjoner ved langtidsfravær. 

*****Lønnsutgifter til kommunalt ansatte som følger med over til Kilemoen. 

******Kapitalkostnader av lånebehov + FVD-kostnader 

*******Salgspotensialet øker, og man velger å estimere 10% økning fra 2020. 

********Dette beløpet skal dekke tilgang til kantine, tilgang/deling treningsrom, deling av 

møte/undervisningsrom og en felles resepsjon, 50% av stillingen som leder for «Menova 

Arbeid og Aktivitet», deling av kostnader til nye veilederfunksjoner, fellesfunksjoner innen 

ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, kompetanseutvikling, IKT og 

markedsføring/digitale kanaler. 

Hvilke forbedringer/muligheter vil dette gi for de psykisk utviklingshemmede? 

Prosjektgruppens anbefaling i alternativ 3 vil gi brukerne muligheter for de endringer 

kommunestyret i sitt vedtak etterspør. Dette gjelder særlig innenfor følgende områder: 

 Brukerne vil få tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

 Det vil ligge til rette for «sømløse» overganger fra et lavere funksjonsnivå til et høyere, 

- og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle tilsi dette. 

 Brukerne vil ha en bedre økonomi når man frekventerer VTA/VTAO ordningen 

framfor sysselsetting i dagens Aurora, og får oppleve gleden og motivasjonen ved å 

tjene egne penger. 

 Brukerne vil ha en reell mulighet for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. 

Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den «varige tilrettelagte arbeidsplassen» 

(VTA/VTAO) gi trygghet i livssituasjon. 

 Aktivitetstilbudet vil videreføres i et slikt samarbeid som alternativ 3 beskriver for de 

som ikke kvalifiserer til varig tilrettelagt arbeid. 

 De ansatte ved Aurora vil kunne trekke større veksler på et større fagmiljø med bredere 

kompetanse. Ved etablering av felles faglige ressurser/veiledere og fag- og 

næringslivsansvarlige, vil både ansatte og brukere få større mulighet og tilgang til 

individuell veiledning i daglig arbeid. Dette vil bidra til utvikling og muliggjøre 

overgang til varig tilrettelagt arbeid for flere. 

 Samkjøring av transport vil bli lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. Selv om Kilemoen ikke ligger sentrumsnært, har Menova AS allerede 

etablert gode transportordninger til Kilemoen, mens transportgrunnlaget til Hensmoen 

har blitt tilsvarende redusert. 

                                                
ii Beregnet kapitalkostnader relatert til et byggelån på 25 mill. kroner samt FDV-kostnader 
iii Den usikre variabel her vil være husleien. For- og detaljprosjektering vil gi et mer nøyaktig estimat, og 

endelig kostnadsramme vil bli avdekket ved anbudskonkurransen. Dette vil derimot ikke foreligge før høsten 

2020. Skal nåværende leieavtale sies opp, må dette skje før juni 2020. 



 

Avtalemessige forhold 

Rådmannen har fått utarbeidet et forslag til intensjonsavtale som overordnet vil regulere 

samarbeidsavtalen mellom Menova as og Aurora. Denne følger som vedlegg.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunestyrets vedtak i sak 19/95 ga rådmannen i oppgave å foreta nærmere 

vurdering/konkretisering muligheter for samlokalisering av Aurora og Menova as til utbygd 

fellesanlegg på Kilemoen. Det ble forutsatt gjennomført i en prosess mellom Menova as og 

Ringerike kommune basert på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av 

arbeidsmarkedsbedriften og for bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer 

med utviklingshemming. (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje som utgangspunkt). Vedtaket la 

også klare føringer for et løsningsorientert samarbeid basert på tillit og respekt, hvor 

hovedfokus skal være å ivareta ulike grupper og enkelt personers behov på best mulige måte. 

Vurderinger og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, nærmere utredning av de 

økonomiske forhold og konkrete forslag til organisering skulle fremlegges for vedtak i 

kommunestyret. Det ble også lagt til grunn at de kommunale eierne, sammen med NAV og 

Menova as skulle samarbeide om å skape et «kraft – og kompetansesenter» på Kilemoen hvor 

enkeltindividets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

Det er viktig at psykisk utviklingshemmede på lik linje med andre får gjennomført en grundig 

arbeidsevnevurdering og valg av arbeidsønsker. En slik vurdering må gjøres ut i fra diagnoser 

og helsemessige begrensninger i tillegg til den enkeltes ressurser og muligheter for arbeid. 

Dette er arbeidsmarkedsbedriftens arena i samarbeid med NAV, og for å vri utviklingen i riktig 

retning, må de psykisk utviklingshemmede vurderes med flere av de tiltak som i dag ligger 

under arbeidsmarkedsbedriftens ansvarsområde. 

Ved å samlokalisere Aurora og Menova as, samt å formalisere samarbeidet, vil dette kunne gi 

en effektiv og helhetlig løsning med flere valg for brukerne. Felles lokalisering og organisering 

under en ledelse, vil gi muligheter for å samle tverrfaglig kompetanse og ressurser hos en 

arbeidsgiver.  

En samlokalisering og formalisering av samarbeidet vil gi kommunen muligheter for å gjøre 

noe aktivt med de forhold som er avdekket i prosessen og de utfordringer som 

Rettighetsutvalget belyser. Faglig sett oppfattes dette som helt nødvendig. Likeens vil 

samlokaliseringen gi muligheter for å finansiere og designe et «Karriere- og 

livsmestringsverksted» som har et potensiale som strekker seg langt videre enn til bare psykisk 

utviklingshemmede. Dette som svar på kommunestyrets vedtak om å skape et «kraft – og 

kompetansesenter» på Kilemoen. 

Prosjektgruppens anbefalte løsning (alternativ 3) gir også positive synergieffekter som vil 

muliggjøre etableringen av et rådgivende utvalg bestående av Menova as, Adaptor as, NAV, 

Ringerike kommune og videregående skole, for å sikre alle mennesker med en 

utviklingshemming en reell avklaring og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet 

for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. 

Rådmannen mener det er av avgjørende betydning at det etableres en felles ledelse og for 

«Aurora» og Menova as. Dette vil være nødvendig ikke bare for å finansiere tilbud som i dag 

mangler, men også for å utløse positive synergier som: 



 Utvikling og samkjøring av Industrivaskeriet og Husflid, herunder felles utvikling og 

konsepter, innsalg/kontakt med oppdragsgivere/kunder og samarbeid innen pakking og 

søm.  

 Utvikling og samkjøring av Monteringsvirksomheten, herunder, innsalg/kontakt med 

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag. 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige.  

 Økte ressurser til å gjennomføre endring og omstilling. 

 Økte ressurser og kompetanse innen kommersiell drift og salg.  

 Tilgang på bedre nettverk, herunder NHO, Arbeid og Inkludering, ASVL, HR Norge 

og andre kontakter. 

 Det etableres likeledes en deling av veilederstillinger/funksjoner/oppgaver. De som 

arbeider i produksjon som har ansvaret for kvalitet og leveranser, og har ansvaret for 

en gruppe kalles arbeidsledere, men de som arbeider med oppgavene under kalles 

veiledere. Alle må jobbe i produksjon om nødvendig. Dette vil gi positive synergier 

ved:   

o Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og 

opplæringskontor. Gjennomføre forhåndsomtaler og 

velkomst/introduksjonsprogram. 

o Karriereveilelening for å finne hvilket tilbud, og lage plan som er best for 

bruker, men samtidig realistisk. 

o Oppfølging av VTAO (om oppfølgingen fra NAV ønskes supplert), VTA 

«ekstern» og deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære 

bedrifter. 

o Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

o Støtte og bistå i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- 

aktiviteter på tvers. 

o Gjennomføre kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet.    

o Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening. 

Felles funksjoner innen ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, 

kompetanseutvikling, IKT og markedsføring/digitale kanaler, vil bidra til at felles drift blir en 

mer avgrenset og målrettet strategiprosess, som igjen blir en del av input, refleksjon og 

utvikling innen arbeidsinkluderingsfaglige spørsmål. Det vil også ligge til rette for en mer 

detaljert økonomistyring og oppfølging, samt ressurser til å gjennomføre personaltiltak, 

herunder sykefraværs oppfølging og markeringer. Kompetansetiltak kan samkjøres og det vil 

være tilgang på ressurser til å utføre oppgaver innen markedsføring og i forhold til digitale 

kanaler. 

Det vil også bli opprettet et rådgivende utvalg mellom Menova as, Adaptor as, NAV, 

Ringerike kommune og videregående skole for å sikre alle mennesker med en 

utviklingshemming en reell avklaring og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet 



for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. Ringerike kommune skal ta et selvstendig ansvar i å 

opprette arbeids/praksisplasser som kan benyttes som VTAO-plasser i egen virksomhet.   

Rådmannen vil derfor anbefale kommunestyre å slutte seg til prosjektgruppens anbefaling i 

alternativ 3 for samlokalisering og formalisering av samarbeidet mellom Menova as og Aurora, 

men med den endring at ordningen med at kommunalt ansatte på Aurora ikke videreføres ut 

over den periode dagens ansatte innehar stillingene. Stillingene bør ved ledighet overføres 

Menova sin stillingsportefølje.  

Rådmannen er kjent med at Fagforbundet har oversendt følgende uttalelse i saken: 

Fagforbundet Ringerike er positive til et samarbeid, og en samlokalisering av 

Aurora/Menova. 

Vi ønsker kommunal nærledelse for Auroras ansatte, på lik linje med andre ansatte i 

kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være kommunal leder 

innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på Aurora. 

Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen i alt. 3, 

om at nyansettelse i aktivitetssenterdelen skal lyses ut som kommunale stillinger  

De endringer som nå foreslåes vil ha enkelte konsekvenser for dagens ansatte, og rådmannen 

har i sitt forslag hatt fokus på at deres rettigheter og ønsker imøtekommes. Det er etter 

rådmannens syn også viktig at selv om arbeidsgiveransvaret for dagens ansatte ivaretas av 

Ringerike kommune, så må arbeidsledelsen ivaretas av Menova as. Selv om ledelsen er ansatt i 

Menova as, er dette tross alt en bedrift som er kommunalt eid. Så lenge Ringerike kommune 

har ansatte som arbeider på Aurora, vil disse være tilknyttet en enhetsleder i Ringerike 

kommune. Når det gjelder «styringsretten» er denne knyttet opp imot arbeidsgiverrollen, og vil 

bli behandlet spesifikt i de framtidige avtaleforhandlinger. 

Rådmannen har rettet en henvendelse til husbanken for å avklare om et slikt prosjekt kan få 

investeringstilskudd dersom kommunen står som eier av aktivitetslokalene. Spørsmålet har 

vakt en del usikkerhet i husbanken, og kommunen vil motta et svar på et senere tidspunkt. 

 

 

Vedlegg 

 Prosjektgruppens anbefaling m/tegninger til nye lokaler 

 Forslag til intensjonsavtale 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 



saksbehandler: Sveinung Homme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FRAMTIDIG DRIFTSFORM OG LOKALISERING AV 

«AURORA», - SAMARBEID MED MENOVA AS. 

 

En anbefaling fra prosjektgruppen 

 

 

En realisering av kommunestyrets vedtak innebærer en samlokalisering av Menova as og 

«Aurora». Dette er kun realistisk å gjennomføre på de tomtearealer Menova as i dag 

disponerer, og ved nødvendige tilbygg/nybygg relatert til eksisterende bygningsmasse. 

Prosjektgruppen har fått tegnet ut forskjellige utkast til løsninger, og har sluttet seg til 

nedenforstående utkast til bygningsmessige løsninger, som også er godkjent i 

styringsgruppen. 

Foreløpige tegninger 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Når det gjelder framtidig samarbeid/organisering av Menova as og «Aurora», har 

prosjektgruppen drøftet og vurdert tre forskjellige alternativ: 

Alternativ 1: 

«Aurora» flytter opp på Kilemoen. Menova bygger og leier ut lokaler til «Aurora» i henhold 

til avtalt spesifikasjon. Virksomhetene beholder respektive ledelse, og samme organisatoriske 

tilhørighet som i dag. Leder av Menova as og leder av «Aurora» møtes kvartalsvis for å 

gjennomgå samarbeid siste periode og avtale samarbeid for neste periode. 

Slikt alternativ gir «Aurora» bedre lokaliteter, men få eller ingen positive driftsmessige 

synergier. Alternativet oppfattes som uaktuelt både for Menova as og Ringerike kommune. 

 

Alternativ 2: 

Som alternativ 1, men det legges her inn felles faglige ressurser ved at: 

a) Aurora får tilgang på fagansvarlig og næringslivsansvarlig i Menova  

 Fagansvarlig er ansvarlig for den felles fagplattformen, inklusiv veiledning 

prinsipper, utvikling og drift av Karriereverksted inklusiv e-lærings verktøy, plan 

for kompetanseutvikling for ordinært ansatte, samt følge med på relevant faglig 

utvikling og «fore» dette inn i organisasjonen 



 Næringslivsansvarlig er ansvarlig for at vi har kontakter og relasjoner med aktuelle 

/ønskede bedrifter på Ringerike, er spisskompetanseperson innen kunnskap om 

arbeidslivets krav, rekruttering, og hvordan oppstart av arbeidsforhold blir mest 

mulig vellykket, samt sørger for koordinering av kontakt med 

bedrifter/virksomheter, slik at vi opptrer koordinert.   

 

b) det deles på to veiledere som organiserer arbeidet med de angitte oppgavene under på 

tvers av «Aurora» og Menova as, og i samarbeid:   

 Oppfølging av VTAO, VTA «i permisjon» og deltagere fra Aurora/Menova som 

er ute hos kommunen eller i ordinære bedrifter (dette i samarbeid med 

Næringslivsansvarlig).  

 Støtte og bistå i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- aktiviteter 

på tvers (dette i samarbeid med fagansvarlig for Menova). 

 Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening 

 Kontakt med NAV, tildelingskontoret og skoleverket. Gjennomføre, 

forhåndsomtaler, velkomst/introduksjonsprogram, karriereveilelening, kontakt 

med og kunnskap om skole og fagopplæring. 

 Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjons-medarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

Det etableres et utviklings – og driftsforum for Menova as og «Aurora». Der møter leder 

Aurora, leder Menova Kilemoen og daglig leder Menova samt fagansvarlig og 

næringslivsansvarlig ut fra behov.  

I dette alternativet rapporterer leder Aurora til leder i Ringerike kommune og håndterer selv 

alle forhold som vedrører Ringerike kommune.   

Slikt alternativ gir noe bedre grad av integrering og samarbeidsmuligheter. Driftsmessige 

synergier vil være marginale, og modellen vil derfor ha en kostnadsramme som vil gi et 

merforbruk sammenlignet med dagens kostnadsnivå. Alternativet oppfattes derfor som 

uaktuelt både for Menova as og Ringerike kommune. 

 

Alternativ 3: 

Menova bygger og leier ut lokaler til Aurora i henhold til avtalt spesifikasjon. Dette vil gi 

bedre lokaler, tilpasset driften, lysere og mer funksjonelle og enklere å tilpasse endringer i 

arbeidsoppgaver (husflid og montasje). Det vil etableres en mer funksjonell løsning for 

vedproduksjon, noe som kan/vil gi økt produksjonskapasitet 

Bedre løsninger for å ivareta/gi et tilbud for de som trenger å arbeide alene/mindre gruppe ved 

å ha «stillerom» i avdelingene. Samtidig vil lokalitetene gi tilgang til kantine, tilgang/deling 

treningsrom, deling av møte/undervisningsrom og en felles resepsjon, Nytt bygg vil bli langt 

mer energieffektivt enn dagens bygg, noe som vil redusere driftskostnadene.  

Brukere som kan nyttiggjøre seg og ha glede av et VTA-tiltak vil kunne få dette, enten 

innenfor arbeidsmarkedsbedriften Menova as eller som en VTAO-plass innen næringsliv eller 



det offentlige. Når deltagere hos Menova as ikke er i stand til å nyttiggjøre seg et VTA tiltak, 

gis de tilbys plass på «Aurora». 

Kvalifisering for VTA-plass avgjøres gjennom NAV. Vedtak om plass på Aurora gjøres av 

Ringerike kommune ved tildelingskontoret.  

Dette vil gi grunnlag for «sømløse» overganger mellom å være i et VTA-tiltak og å være på et 

arbeidssenter, uten å måtte skifte arbeidssted. I de tilfeller man er usikker på hvor en ny 

deltaker passer best inn kan utprøving skje både i arbeidsmarkedsbedrift og i arbeidssenter   

Dette vil gi et bedre tilpasset tilbud til den enkelte, fordi alternativene som kan tilbys har et 

bredere spekter 

Det etableres en felles ledelse for «Aurora» og Menova as. Dette gir positive synergier som: 

 Utvikling og samkjøring av Industrivaskeriet og Husflid, herunder, felles utvikling og 

konsepter, innsalg/kontakt med oppdragsgivere/kunder og samarbeid innen pakking og 

søm  

 Utvikling og samkjøring av Monteringsvirksomheten, herunder, innsalg/kontakt med 

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige   

 Økte ressurser til å gjennomføre endring og omstilling 

 Økte ressurser og kompetanse innen kommersiell drift og salg  

 Tilgang på bedre nettverk, herunder NHO, Arbeid og Inkludering, ASVL, HR Norge 

og andre kontakter  

Det etableres likeledes en deling av veilederstillinger/funksjoner/oppgaver. De som arbeider i 

produksjon som har ansvaret for kvalitet og leveranser, og har ansvaret for en gruppe kalles 

arbeidsledere, men de som arbeider med oppgavene under kalles veiledere. Alle må jobbe i 

produksjon om nødvendig. Dette vil gi positive synergier ved:   

 Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og opplæringskontor. 

Gjennomføre forhåndsomtaler og velkomst/introduksjonsprogram 

 Karriereveilelening for å finne hvilket tilbud, og lage plan som er best for bruker, men 

samtidig realistisk 

 Oppfølging av VTAO (om oppfølging fra NAV ønskes supplert), VTA «ekstern» og 

deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære bedrifter 

 Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

 Støtte og bistå i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- aktiviteter på 

tvers. 

 Gjennomføre kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet    

 Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening 



 

Felles funksjoner innen ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, HR, 

kompetanseutvikling, IKT og markedsføring/digitale kanaler, vil bidra til at felles drift blir en 

mer avgrenset og målrettet strategiprosess, som igjen blir en del av input, refleksjon og 

utvikling innen arbeidsinkluderingsfaglige spørsmål. Tilgangen på kurs og metodikk innen 

Karriereverksted, som kan utvikles til felles Karriere - og livsmestringsverksted. 

Det vil også ligge til rette for en mer detaljert økonomistyring og oppfølging, samt ressurser 

til å gjennomføre HR og personaltiltak, herunder sykefraværs oppfølging og markeringer. 

Kompetansetiltak kan samkjøres o det vil være tilgang på ressurser til å utføre oppgaver innen 

markedsføring og i forhold til digitale kanaler. 

Det etableres et utviklings – og driftsforum for Menova as og «Aurora». Der møter leder 

Aurora, leder Menova Kilemoen og daglig leder Menova samt fagansvarlig og 

næringslivsansvarlig ut fra behov.  

Alternativ 3 vil også gi grunnlag for bedre transport tilbud. Dette fordi dagens hovedbusser 

08.10 og 15.10 kan sikres, og gi grunnlag for nye bussavganger som øker tilgjengelighet og 

tilpassing av arbeidstid. Det vil dermed også gi et bedre grunnlag for å gi tilbud til 

skoleelever, herunder kombinasjon videregående skole og arbeid og lærekandidater. 

Det etableres et rådgivende utvalg mellom Menova, Adaptor, NAV, Ringerike kommune og 

videregående skole for å sikre alle mennesker med en utviklingshemming en reell avklaring 

og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet for kvalifisering til VTA/VTAO 

plasser. Ringerike kommune skal ta et selvstendig ansvar i å opprette VTAO-plasser i egen 

kommune.   

Personalhåndbok, hovedtariffavtale for ansatte i Ringerike kommune og Menova gjennomgås, 

slik at man i forkant av samlokalisering har gjennomgått, blitt bevisst hvilke forskjeller som 

eksisterer og blitt enig om hvordan ulike regler/praksis skal håndteres. Andre momenter som 

kan skape ulik praksis gjennomgås og det gis informasjon og lages avtale for hvordan 

ulikheter håndteres.  

Slikt alternativ gir en tilfredsstillende grad av integrering og positive driftsmessige synergier, 

og oppfattes som et optimalt tilbud både for Menova as og Ringerike kommune på nåværende 

tidspunkt. Styret for Menova as har også behandlet dette spørsmålet, og vedtatt alternativ 3 

som beste alternativ. Alternativet kan skisseres med følgende organisasjonsstruktur: 



 

Prosjektgruppen har mottatt en rekke innspill fra ansatte og ansatte representanter underveis 

som kan sammenfattes som følger: 

Man er positive til det alternativ 3 betyr for kompetanseutvikling og deling av kompetanse. 

Utviklingshemming er på tross av alle normaliseringsprosesser et eget fag, og det samlede 

fagmiljøet vil være bærekraftig og konkurransedyktig når det gjelder rekruttering. Den nye 

bygningsmassen er integrert med eksisterende bygg, og det ligger godt til rette for å benytte 

kompetansen «på tvers». 

Ansatte er opptatt av at medbestemmelse skal videreføres. Menova as ser også fordelene dette 

har gitt i Ringerike kommune, og innfører nå tilsvarende praksis i sine avdelinger. Det er 

viktig at ansatte føler tilhørighet på tvers av «Aurora» og Menova as. 

Ansatte mener at VTA-plasser også bør kunne organiseres inn i «Aurora-delen», og tror dette 

kunne gi gode positive synergier. Men det vil være viktig å fortsatt være en avdeling som også 

de med lav restarbeidsevne kan være en del av. Arbeid er mestring, - dette gjelder alle. Det vil 

likeledes være viktig å videreføre gode og godt innarbeidede brukeroppgaver, slik at 

prosessen blir mindre usikker. Men også åpne for å tenke nytt! 

Men ser ikke bort ifra at det ved en driftsenhet som både har kommunalt ansatte og Menova-

ansatte, kan det oppstå uoverensstemmelser i forhold til tolking av regelverk og annet. Det vil 

derfor etableres et organ/- «konfliktråd» som håndterer slikt på et overordnet plan. I et slikt 

råd vil både HR-ansvarlig ved Menova as og Ringerike kommune være representert. 

«Aurora» vil fortsatt være Ringerike kommunes aktivitetstilbud til psykisk 

utviklingshemmede, bemannet med kommunalt ansatte. Lønn, pensjon, ansiennitet og andre 

særskilte regler for kommunalt ansatte i «Aurora» håndteres i Ringerike kommune. I 

prosjektperioden har det ofte vært diskutert hva som skal skje når ansatte i kommunale 



stillinger ved «Aurora» slutter. Skal de lyses ut på nytt som kommunale stillinger, eller skal 

de overføres Menova as, slik at ansettelsesforhold i fortsettelsen håndteres av Menova as. 

Dette vil i så fall ikke ha noen innvirkning på arbeidsforholdet til de som i dag er ansatt på 

«Aurora». Styringsgruppa har valgt å anbefale at aktivitetssenterdelen drives av ansatte i 

Ringerike kommune, og på nåværende tidspunkt utlyses slike stillinger som kommunale 

stillinger. En eventuelt endring av slik praksis vil måtte være et resultat av forhandlinger. 

Dette for å opprettholde nødvendig ro, konsensus og trygghet i den omorganiseringsprosessen som nå 

ligger foran oss. 



INTENSJONSAVTALE  

mellom  

Menova AS og Ringerike kommune 

om drift og utvikling av aktivitetssenteret Aurora  

 

1. Avtalens bakgrunn og hensikt  

Partene er i kontakt med hverandre med sikte på å komme frem til endelige og bindende 

avtaler om et samarbeid innen intensjonsavtalens område, slik dette er nærmere angitt i pkt. 2 

nedenfor. Gjennom denne intensjonsavtale bekrefter de at de har til hensikt, gjennom aktive 

undersøkelser og forhandlinger, å komme frem til endelige avtaler som nevnt.  

Denne intensjonsavtale regulerer forholdet mellom partene enten frem til ny avtale inngås 

eller frem til denne avtale opphører uten at ny avtale inngås.  

2. Intensjonsavtalens område  

Intensjonsavtalen gjelder et mulig samarbeid mellom partene om drift og utvikling av 

aktivitetssenteret Aurora. Partene har til hensikt å samarbeide om å løse felles oppgaver på en 

slik måte at fastsatte krav blir nådd innenfor fastsatt kvalitet og tid.  

Det er videre en intensjon om at det inngås en husleieavtale som regulerer de 

forretningsmessige sidene ved at Ringerike kommune leier lokaler av Menova til drift av 

aktivitetssenteret Aurora. Det er ønskelig at forvaltnings- drifts- og vedlikeholdskostnader 

reguleres i samme husleieavtale.  

Videre er det en intensjon om inngåelse av en driftsavtale mellom partene. I driftsavtalen er 

hensikten at Menova, i tillegg til lokaler, stiller til rådighet avtalt personell og 

servicefunksjoner. Ringerike kommune stiller på sin side til rådighet avtalt personell og avtalt 

driftsutstyr.  

3. Nærmere om partenes samarbeid  

I perioden frem til endelige avtaler blir inngått, har partene til hensikt blant annet å 

gjennomføre følgende aktiviteter som grunnlag for avtaleinngåelsene:  

 Ringerike kommune vil gjennomføre en avsjekk vedrørende konkurranserettslige 

aspekter og offentlige anskaffelser.  

 Ringerike kommune vil gjennomføre avklaringer med Husbanken. 

 Menova AS gjennomføringer nødvendige avklaringer vedrørende organisering slik at 

godkjennelse som attføringsleverandør opprettholdes.  

 Menova AS gjennomfører en avsjekk vedrørende organisering i forhold til 

momsproblematikk.   

 Partene vil i fellesskap gjennomgå personalhåndbøker mv. med sikte på å avdekke 

ulikheter og lage avtaler for håndtering av dette. 



 Partene vil i fellesskap avklare skjæringspunkter mellom personalledelse og daglig 

arbeidsledelse/faglig ledelse.  

 Partene utarbeider i fellesskap nødvendig avtaleverk, jf. også punkt 2 over.  

4. Diskresjon  

Partene forplikter seg til å hemmeligholde all informasjon som de får fra den annen part som 

følge av denne intensjonsavtale.  

Partene forplikter seg videre til ikke å gi noen uvedkommende informasjon om at det føres 

samtaler/forhandlinger om samarbeid mellom partene. Partene skal konsultere hverandre før 

det gis informasjon til andre enn de som er involvert i samtalene/forhandlingene, og partene 

skal i tilfellet bli enige om tidspunkt for og innhold av den informasjon som skal gis. Begge 

parter er imidlertid inne forstått med at saken må behandles politisk i Ringerike kommune.  

5. Eksklusivitet 

Partene skal ikke i perioden fra i dag og frem til 1. juli 2020 føre samtaler/forhandlinger med 

andre enn hverandre om samarbeid som omhandlet av denne intensjonsavtale.  

6. Intensjonsavtalens varighet  

Denne intensjonsavtale gjelder frem til den blir avløst av en endelig og bindende avtale. Hvis 

ikke partene har kommet til en endelig og bindende avtale om videre samarbeid innen 1. juli 

2020, opphører intensjonsavtalen, og partene står da fritt i forhold til hverandre. Etter 

intensjonsavtalens opphør skal ingen av partene, hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, kunne 

utnytte eller videreformidle informasjon som vedkommende har mottatt fra den annen part i 

anledning av denne intensjonsavtale. Dokumenter, prototyper eller annet materiale som den 

ene part har fått overlevert fra den annen, skal straks tilbakeleveres.     

7. Øvrige bestemmelser  

Partene er klar over at de i denne innledende fase av sitt samarbeid, frem til en endelig avtale 

er inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende. Likevel vil 

partene være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller usaklig opptreden i 

forhold til hva nærværende avtale med rimelighet gir forventninger om.  

 

Hønefoss, den …………  

    

For Ringerike kommune       For Menova AS 

 

____________________      ________________________ 
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Politirådsavtale 2019-2023  
 

Forslag til vedtak: 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd vedtas. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 
Videreføring av Politirådet sin samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Hole kommune og 

Jevnaker kommune og Sør-Øst politidistrikt for politiråd.  

Formålet med avtalen er å formalisere og tydeliggjøre formål, organisering og mål for politirådets 

arbeid. Avtalen vedtas for en periode 2019-2021, hvoretter samarbeidsformen og avtalen skal 

evalueres for eventuell videreføring.  

Avtalen omfatter og klargjør følgende: - Politirådets formål - Deltakere i politirådet fra Ringerike, 

Jevnaker, Hole kommunes og Sør-Øst politidistrikts side - Andre kontaktpersoner - Ledelse, 

sekretariatsfunksjon og arbeidsform - Lokale mål, satsningsområder og oppfølging.  

Avtalen foreslår at det tas sikte på å avholde politirådsmøte 3 ganger i året, eller når det er 

hensiktsmessig. Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 

samfunnssikkerhet. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal 

politirådet bidra til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, 

frivillighetssektoren samt politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og 

samfunnssikkerhet.  

Videre foreslås følgende prioriterte satsningsområder for oppfølging i avtaleperioden:  

Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Fellesprosjektet, vei og bane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Regjeringen har besluttet at Ringeriksbanen og ny E16 fra Høgkastet til Hønefoss, skal 



- 

planlegges og gjennomføres som et felles prosjekt. Prosjektet, som er et samarbeid mellom 

Bane NOR og Statens vegvesen omtales som FRE16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Det er startet utbygging av E16 Nymoen- Eggemoen- Olum. Strekning er delt inn i to 

delstrekninger: Nymoen- Eggemoen og Eggemoen- Olum. 

 Arbeidslivskriminalitet (a-krim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A-krim er definert i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som «handlinger som 

bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne 

utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurranse-vridende og 

undergraver samfunnsstrukturen». Arbeidslivskriminalitet er et raskt økende og alvorlig 

samfunnsproblem som må forhindres dersom ikke samfunnsstrukturer over tid skal bryte 

sammen. Kommunens anskaffelser anses som det mest effektive virkemidlet i bekjempelse 

av denne formen for kriminalitet, og fra politikerens side er det et område med høy prioritet. 

 Beredskapsråd                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunene skal utvikle 

trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen 

og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Denne rollen er tydeliggjort gjennom 

bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. I tråd med bestemmelsene om kommunal 

beredskapsplikt skal kommunene integrere samfunnssikkerhet i daglig virksomhet og gi 

samfunnssikkerhetsoppgavene et helhetlig perspektiv. Bestemmelsene tydeliggjør også 

kommunenes rolle som lokal samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.  

 Politiråd skal sette av tid til beredskapsrådene i Politirådsmøtene. Ansvarlig; kommunene sin 

beredskapsleder. 

 

Vold i nære relasjoner 

Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra tjenesteapparatet. 

Ofte er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må involveres. I dag opplever 

mange voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og tjenester. Dette er en unødvendig 

belastning for voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse. All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar 

for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt 

for dette. Det er viktig at kommunene jobber med å øke bevissthet og kunnskap om vold i nære 

relasjoner.  Volds- og rusproblemene der de opptrer samtidig må ikke bagatelliseres eller 

undervurderes, men tydeliggjøres på flere arenaer. 

 Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) og rus relatert vold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AAH handler om å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold. Det handler 

også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Mye 

kriminalitet blir begått i ruspåvirket tilstand, og særlig er det en sterk sammenheng 

mellom voldskriminalitet og alkohol- og narkotikabruk. Hønefoss sentrum er vold og 

ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet i helgene tidvis et problem, og politiet 

bruker til dels store ressurser for å håndtere situasjonen. Helsedirektoratet og 

Politidirektoratet har bedt kommune, politi og utelivsbransje om å samarbeide om 

Ansvarlig alkoholhåndtering. Dette for å redusere og forebygge overskjenking, skjenking 

til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. 

Ansvarlig alkoholhåndtering er etablert som et strukturert samarbeid mellom kommune, 



- 

politi og bransje, opplæring og ansvarliggjøring av utelivsbransjen. Håndheving av et 

effektivt kontroll- og sanksjonssystem ved brudd på alkohollovgivningen er på plass.  

Trygge oppvekstsvilkår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trygghet i hverdagen er kanskje den viktigste verdien for oss alle. For de fleste henger 

trygghet tett sammen med frihet. Mangel på tilhørighet kan gjøre oss utrygge og usikre. Da 

kan dessverre noen velge å søke trygghet i kriminelle eller ekstreme miljøer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Forebygge rus, vold og kriminalitet. I det Forebyggendearbeidet/SLT-samarbeidet 

handler det om å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge 

for tidlig hjelp og støtte, som vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og 

kriminalitet. Kommunene skal i 2020 gjennomføre Ungdata-undersøkelse og vil da få ny 

sikker informasjon om utfordringene til ungdommene. 

 Forebygge radikalisering og ekstremisme med fokus på utenforskap.                                                                                                                                                                                                                                                                

Veien mot voldelig ekstremisme kan ofte starte som en søken etter et miljø å høre 

hjemme i. Da må vi sende et tydelig signal om at alle innbyggere, uansett bakgrunn, 

hører hjemme i Ringeriksregionen. Forebygging begynner i det daglige, ute i kommune. 

Ansatte i kommunene og politiet er ofte i første linje i møte med sårbare mennesker. 

Frivillig sektor og tros- og livssynssamfunn treffer også mange som står i utfordrende 

situasjoner. Ingen skal være alene om dette samfunnsoppdraget. Derfor er det viktig å 

styrke det tidlige forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme med mer kunnskap, 

tettere samarbeid og bedre koordinering av arbeidet på området. Vi ønsker å styrke 

innsatsen på tvers av samfunnssektorer her i Ringeriksregionen. 70 000 unge under 30 år 

står utenfor arbeid og skole ifølge NAV. Noen faller ut av videregående opplæring og 

antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. 

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i samfunnet. Omkostningene er store 

både for samfunnet og for de unge det gjelder.  

Formålet med satsningsområdene/tiltakene er å bidra til å sikre en helhetlig forebyggende 
tilnærming til håndtering av kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.   
 

 

Bakgrunn 
Nærpolitireformen trådte i kraft 01.01.16, der målet med reformen var et politi som er operativt, 

synlig og tilgjengelig, og som har både kompetanse og kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale 

kriminelle handlinger. Forebyggende arbeid er således et viktig satsingsområde og en forpliktende 

samarbeidsavtale mellom lokalt politi og kommune skal sikre ovennevnte mål. Samarbeidsavtalen 

mellom Ringerike kommune og Sør- Øst politidistrikt er en gjensidig forpliktende avtale om 

tjenestetilbud, politikontakt, etablering av politiråd og SLTkoordinator. Formålet med avtalen er en 

videreutvikling av forebyggende arbeid og regulerer arbeidet på både operativt og strategisk nivå. 

Gjennom samarbeidsavtalen søkes en felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, 

samt igangsettelse av målrettede og forebyggende tiltak. Samarbeidsavtalen utpeker felles 

satsingsområder. Det ble på nasjonalt nivå besluttet i 2007 at det skulle etableres et mer formalisert 

samarbeid mellom politidistriktene og kommunene gjennom politiråd (St.prp. nr. 1 (2006-2007):92). 

Formålet med opprettelse av lokale politiråd gjennom en slik modell er at kommune- og politiledelse 



- 

arbeider felles i et strategisk organ med kriminalitetsforebygging på en arena der kunnskap om 

lokale problemer omsettes til en samordnet innsats ved koordinering av innsats og tiltak lokalt. 

Samarbeidet i politirådet skal medføre at partene utveksler informasjon, etablerer felles 

problemforståelse og styrker utvekslingen av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. 

Organiseringen av politirådet gjennomføres slik at det er et beslutningsdyktig overordnet organ som 

direkte håndterer strategiske problemstillinger.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer at denne samarbeidsavtale vil sikre mer tilgjengelig informasjon om lokale 

forhold som er viktig for innbyggere og som krever kommunal innsats. Politirådet er ment å bidra til 

å styrke utvekslingen av kunnskap og erfaringer mellom politi og kommune slik at arbeidet utføres 

mer koordinert og effektivt i forhold til felles utfordringer. Således anses arbeidet gjennom 

politirådet som en gjensidig mulighet til å påvirke begge parters prioriteringer. Samarbeidsavtalen 

fastsetter blant annet politirådets organisering, møtestruktur samt representasjon. Rådmannen 

anser at vedtakelse av en samarbeidsavtale vil medvirke til en helhetlig samhandling ved de enkelte 

mål og påfølgende tiltak mellom kommune og politi innen og på tvers av forvaltningsnivåer og 

anbefaler at forslaget til samarbeidsavtalen vedtas. 

Vedlegg 

- «Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Jevnaker kommune, Hole kommune og Sør-Øst 

politidistrikt».  

-Avtale om «Tjenestetilbud i Hønefoss politistasjonsdistrikt» 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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POLITIRÅD 
Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, 

Hole kommune, Jevnaker kommune og Sør-Øst 

politidistrikt 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Formål: 

Politirådet er politiets og kommunens/ kommunenes formaliserte samarbeidsforum for det lokale 

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 

samfunnssikkerhet. 

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til 

involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt 

politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet. 

 



2. Deltagelse: 

Minimum faste medlemmer: 

Ordfører i Ringerike kommune/ leder   vara: Varaordfører i Ringerike kommune 

Rådmann i Ringerike kommune    vara: Kommunalsjef 

Ordfører i Hole kommune    vara: Varaordfører i Hole kommune 

Rådmann i Hole kommune    vara: Kommunalsjef  

Ordfører i Jevnaker kommune    vara: Varaordfører I Jevnaker kommune 

Rådmann i Jevnaker kommune    vara: Kommunalsjef  

Politistasjonssjef     vara: Seksjonsleder 

Politikontakt      vara: Leder lokalt forebyggende 

Forebyggendekoordinator i Jevnaker kommune  vara:  

SLT- Koordinator i Hole og Ringerike /sekretær  vara: 

 

3. Ledelse/ sekretariatfunksjon/ arbeidsform 

Politirådet ledes av ordfører i Ringerike, som er den største kommunen. Sekretær for politirådet 

ivaretas av SLT-Koordinator. Sekretær for politirådet kaller inn til møter etter dialog med ordførere 

og fører referat fra disse. Det tas sikte på å avholde møte 3 ganger i året, siste fredag i januar, mai og 

september.  

Agenda til møtene sendes ut senest 1 uke før møtet avholdes. 

 

4. Målsettinger: 

Hovedmålet med samarbeidet er at politirådet skal bidra til å redusere kriminalitet, god beredskap 
og økt trygghet i lokalsamfunnet. 

Politirådet skal bidra til en mer strategisk og målrettet kriminalitetsforebygging og en 
hensiktsmessig samordning og koordinering av innsats og tiltak. 

Planlegging er viktig for å målrette det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Den strategiske 
kriminalitetsanalysen skal danne grunnlag for det strategiske planarbeidet, herunder skal det 
tas hensyn til lokale kriminalitetsutfordringer. 

Politirådet skal jobbe mer systematisk og gjennom gode tilbakemeldingsrutiner og 
evaluering bidra til å styrke arbeidet. 

Lokalkunnskap er avgjørende for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Politirådet 
skal bidra til økt kunnskap om kriminalitet samt bakenforliggende årsaker – tverretatlig 
kartlegging og analyse er sentralt for å sikre en kunnskapsbasert tilnærming. 

Politirådet skal tilrettelegge for et godt samarbeid om forhold knyttet til redning og 
beredskap. 

Samarbeid med næringsliv, frivillige og private aktører skal styrkes. Politirådene kartlegger 
og vurderer mulige samarbeidspartnere i disse sektorene. 



 Arbeidsoppgaver, ansvar, organisering, frister og tilbakemeldinger blir klarlagt for hver enkelt 
sak. 
 

5. Prioriterte satsningsområder og oppfølging: 

Basert på kunnskapsbasert etterretningsopplysninger, forventede utfordringer og annen kunnskap 

har politirådet for perioden 2019-2023 blitt enige om følgende satsningsområder  

5.1 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Fellesprosjektet, vei og bane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Regjeringen har besluttet at Ringeriksbanen og ny E16 fra Høgkastet til Hønefoss, skal 

planlegges og gjennomføres som et felles prosjekt. Prosjektet, som er et samarbeid mellom 

Bane NOR og Statens vegvesen omtales som FRE16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Det er startet utbygging av E16 Nymoen- Eggemoen- Olum. Strekning er delt inn i to 

delstrekninger: Nymoen- Eggemoen og Eggemoen- Olum. 

 Arbeidslivskriminalitet (a-krim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A-krim er definert i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som «handlinger som 

bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne 

utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurranse-vridende og 

undergraver samfunnsstrukturen». Arbeidslivskriminalitet er et raskt økende og alvorlig 

samfunnsproblem som må forhindres dersom ikke samfunnsstrukturer over tid skal bryte 

sammen. Kommunens anskaffelser anses som det mest effektive virkemidlet i bekjempelse 

av denne formen for kriminalitet, og fra politikerens side er det et område med høy prioritet. 

 Beredskapsråd                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunene skal utvikle 
trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen 
og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Denne rollen er tydeliggjort gjennom 
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. I tråd med bestemmelsene om kommunal 
beredskapsplikt skal kommunene integrere samfunnssikkerhet i daglig virksomhet og gi 
samfunnssikkerhetsoppgavene et helhetlig perspektiv. Bestemmelsene tydeliggjør også 
kommunenes rolle som lokal samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.  

 Politiråd skal sette av tid til beredskapsrådene i Politirådsmøtene. Ansvarlig; kommunene sin 

beredskapsleder. 

 

5.2 Forebygge vold i nære relasjoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Vold i nære relasjoner 

Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra 

tjenesteapparatet. Ofte er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må 

involveres. I dag opplever mange voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og 

tjenester. Dette er en unødvendig belastning for voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse. 

All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere 

ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. Det er viktig at 

kommunene jobber med å øke bevissthet og kunnskap om vold i nære relasjoner.  Volds- 

og rusproblemene der de opptrer samtidig må ikke bagatelliseres eller undervurderes, 

men tydeliggjøres på flere arenaer. 



 Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) og rus relatert vold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AAH handler om å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold. Det handler 

også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Mye 

kriminalitet blir begått i ruspåvirket tilstand, og særlig er det en sterk sammenheng 

mellom voldskriminalitet og alkohol- og narkotikabruk. Hønefoss sentrum er vold og 

ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet i helgene tidvis et problem, og politiet 

bruker til dels store ressurser for å håndtere situasjonen. Helsedirektoratet og 

Politidirektoratet har bedt kommune, politi og utelivsbransje om å samarbeide om 

Ansvarlig alkoholhåndtering. Dette for å redusere og forebygge overskjenking, skjenking 

til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. 

Ansvarlig alkoholhåndtering er etablert som et strukturert samarbeid mellom kommune, 

politi og bransje, opplæring og ansvarliggjøring av utelivsbransjen. Håndheving av et 

effektivt kontroll- og sanksjonssystem ved brudd på alkohollovgivningen er på plass.  

5.3 Trygge oppvekstsvilkår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Trygghet i hverdagen er kanskje den viktigste verdien for oss alle. For de fleste henger trygghet tett 

sammen med frihet. Mangel på tilhørighet kan gjøre oss utrygge og usikre. Da kan dessverre noen 

velge å søke trygghet i kriminelle eller ekstreme miljøer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Forebygge rus, vold og kriminalitet. I det Forebyggendearbeidet/SLT-samarbeidet 

handler det om å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge 

for tidlig hjelp og støtte, som vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og 

kriminalitet. Kommunene skal i 2020 gjennomføre Ungdata-undersøkelse og vil da få ny 

sikker informasjon om utfordringene til ungdommene. 

 Forebygge radikalisering og ekstremisme med fokus på utenforskap.                                                                                                                                                                                                                                                                

Veien mot voldelig ekstremisme kan ofte starte som en søken etter et miljø å høre 

hjemme i. Da må vi sende et tydelig signal om at alle innbyggere, uansett bakgrunn, 

hører hjemme i Ringeriksregionen. Forebygging begynner i det daglige, ute i kommune. 

Ansatte i kommunene og politiet er ofte i første linje i møte med sårbare mennesker. 

Frivillig sektor og tros- og livssynssamfunn treffer også mange som står i utfordrende 

situasjoner. Ingen skal være alene om dette samfunnsoppdraget. Derfor er det viktig å 

styrke det tidlige forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme med mer kunnskap, 

tettere samarbeid og bedre koordinering av arbeidet på området. Vi ønsker å styrke 

innsatsen på tvers av samfunnssektorer her i Ringeriksregionen. 70 000 unge under 30 år 

står utenfor arbeid og skole ifølge NAV. Noen faller ut av videregående opplæring og 

antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. 

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i samfunnet. Omkostningene er store 

både for samfunnet og for de unge det gjelder.  

 

  
Formålet med satsningsområdene/tiltakene er å bidra til å sikre en helhetlig forebyggende 

tilnærming til håndtering av kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.   

Politivedtektene bør vurderes revidert, slik at strategiske satsninger også gjenspeiles her.  



I den grad utfordringene innebærer involvering av næringsliv/organisasjoner/etc., skal også de 

involveres i arbeidet. 

SLT-koordinator, eller tilsvarende, Politikontakt eller andre utpekte ansvarlige gis ansvaret for at 

anbefalinger i Politirådet blir fulgt opp av kommunen, politiet og andre. 

Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot forventede utfordringer.  

Eventuelle læringspunkter videreføres til neste års arbeid.  

 

6. Gyldighet: 

Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 

Dato :___________________ 

 

Ordfører Ringerike: _________________________________   

 

Ordfører Hole:  _________________________________ 

 

Ordfører Jevnaker: _________________________________  

 

Politistasjonssjef: _________________________________ 



 
 

SØR-ØST POLITIDISTRIKT   

     

Post: Postboks 2073, 3103 Tønsberg Tlf.: 33344400 Org. nr.: 983998178  

E-post: post.sor-ost@politiet.no Faks: 33313602 www.politi.no 

 

AVTALE OM TJENESTETILBUD I HØNEFOSS POLITISTASJONSDISTRIKT 

INNLEDNING /FORMÅL 
Videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som 

gjennomføres i Nærpolitireformen og skal derfor ha stort fokus. For å løse politiets 

samfunnsoppdrag må politiet utføre planmessig og systematisk kriminalitetsforebyggende 

arbeid i samarbeid med andre. Bruk av etterretningsprosesser og erfaringslæring styrker den 

kunnskapsbaserte tilnærmingen til kriminalitetsforebygging. Det er nødvendig med gjensidige 

forpliktelser mellom politiet og kommunene for at det forebyggende arbeidet skal fungere best 

mulig.  

TJENESTETILBUD 
Tjenestestedene i politistasjonsdistriktet er Hønefoss politistasjon og Modum lensmannskontor. 

Vårt mål er en tilgjengelighet som vil gi innbyggerne støtte og bistand knyttet til sivil 

rettspleie, forvaltningsoppgaver, forebyggende arbeid, polisiære oppgaver samt få veiledning 

om politiets tjenestetilbud for øvrig. Politistasjonsdistriktet er bemannet med operativt 

patruljemannskap, forebyggere, politikontakt, etterforskere og sivilt ansatte med 

arbeidsoppgaver innen sivil rettspleie og forvaltning. Vakt- og beredskapsordninger videreføres 

slik de er i dag med synlig, forebyggende og kunnskapsbasert patruljevirksomhet. Politiets 

responskrav skal holdes ved akutte hendelser som gjelder liv og helse og/eller som kan gi 

store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser. Forebyggende tjeneste skal knyttes tett 

sammen med politiets øvrige oppgaver i en sammenhengende kjede av tiltak for trygghet og 

kriminalitetsbekjempelse. Politikontakten vil være et viktig bindeledd mellom lokalt politi og 

kommunens ledelse og andre sentrale aktører i den enkelte kommune. Politikontakten vil være 

tilstede gjennomsnittlig en dag i uken i de kommunene som ikke har tjenestested. Informasjon 

om tjenestestedenes åpningstider finnes på www.politi.no 

POLITIKONTAKT  
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Denne 

funksjonen vil være en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte modellen. 

Politikontakten vil være tjenesteenhetsleders kontaktledd opp mot kommunene, og være en 

Kommune 

v/ordfører og rådmann 

 

SØR-ØST POLITIDISTRIKT  

  

 

Deres referanse: 

 

 

 

 

 Vår referanse: 

 

 

Sted, Dato 

Hønefoss, 23.10.2018 
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pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner. Politikontakten skal 

møte fast i politirådet og SLT-styringsgruppe, og vil ha fullmakt til å følge opp beslutninger 

fattet i politiråd. Politikontakten skal sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom 

politiet og kommunen, og være et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet 

i kommunen.  

POLITIRÅD 
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Denne 

funksjonen vil være en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte modellen. Politirådet 

er et beslutningsdyktig overordnet organ som skal håndtere strategiske problemstillinger. Både 

politiet og kommunen forplikter seg til å følge opp de beslutninger politirådet fatter. Det skal 

skrives en egen avtale om politirådssamarbeid for det enkelte politiråd. 

SLT (SAMORDNING AV LOKALE KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK) 
Hensikten med SLT er at lokale offentlige og frivillige ressurser arbeider etter en felles og 

vedtatt strategi mot felles mål. SLT-koordinatoren er drivkraften i dette arbeidet. Det etableres 

et tett og formalisert samarbeid mellom lokalt politi og sentrale samarbeidspartnere, som for 

eksempel barnevern, utdanningsinstitusjoner og NAV. SLT-modellen er en samordningsmodell 

som benyttes av om lag 200 kommuner. Politiet anbefaler bruk av SLT modellen. Mer 

informasjon finnes på www.kriminalitetsforebygging.no 

FORVENTNINGER TIL SAMARBEID 

Samarbeidet med kommunen er gjensidig. Det er viktig at initiativ fra politiet og kommunen 

tas videre til intern behandling som for eksempel i forhold til politivedtekter, barnevern, 

trafikale forhold og ulike handlingsplaner. Det er en målsetning at politirådet inngår en 

forpliktende samarbeidsavtale. Det forventes at alle kommunene oppretter et samarbeid om 

SLT-modellen, og innehar tilstrekkelig ressurser til å inngå et tett samarbeid med politiet om 

det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Politikontaktordningen må evalueres 

løpende og nødvendige tilpasninger gjennomføres underveis. Det utgitt en veileder fra 

Politidirektoratet for evaluering av politirådet. 

GYLDIGHET 
Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 

 

 

 

 

 

Christine Fossen 

Politimester Ordfører 

 

 

 

Kjell Magne Tvenge 

Tjenesteenhetsleder 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3425-4   Arkiv: 026 &10  

 

 

Representasjon og deltakelse i organisasjonen Utmarkskommunenes 

sammenslutning 
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune foreslår ……………….. som kandidat til representant i Landsstyret i 

Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). 

 

 

  

Bakgrunn 

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte den 05.09.2019; 

 

«Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemskapet, på kr. 45.000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020.01.09. 

Representanter velges etter at nytt kommunestyre er konstituert.» 

 

Dette saksframlegget er ment å belyse kommunens representasjon og deltakelse i 

organisasjonen utmarkkommunenes sammenslutning (heretter omtalt som USS), samt å velge 

en kandidat til valg som representant i Landsstyret i USS. Det er fylkesmøtet som til 

medlemskommunene som velger hvem som skal være fylkets representanter i landsstyret. 

Ringerike kommune kan vedta at ordfører skal fremme et kandidatur til valg.  

Valgbare til landsstyret er de personer som bekler sentrale politiske verv eller sentrale 

kommunale stillinger i en medlemskommune, jfr. vedtektene § 3. nr. 2. (5)  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunens medlemskap i USS gjør det hensiktsmessig at kommunen og kommunestyret er 

godt kjent med organiseringen av USS. Organisasjonen består av følgende organ:  

 

- landsmøte 

- landsstyret 

- fylkesmøte 



- 

- arbeidsutvalget 

- valgkomite 

 

 

Landsmøte 

 

- Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og avholdes årlig. På dette møtet så har 

alle medlemskommuner rett til å delta og har en stemme, mens samtlige delegater har 

tale- og forslagsrett  

  

- På landsmøtet så velges: 

o leder av landsstyret (leder velges for to år) og  

o medlemmer til valgkomiteen (tre stk.).  

 

Landsstyret  

 

- Det er landsstyret som leder organisasjonen mellom landsmøtene, som bl.a. innebærer å 

utarbeide regnskap og forslag til budsjett til landsmøte, avgi uttalelser på 

organisasjonens vegne, utarbeide årsmelding, nedsette underutvalg som får mandat til å 

arbeide med særskilte saker.  

- Landsstyret består av leder og to representanter (en mann og en kvinne) fra hvert fylke.  

 

Fylkesmøte  

 

- Årlig avholdes det fylkesmøte. Fylkesmøtet avholdes samtidig med landsmøtet.  

- På dette fylkesmøtet så velger medlemskommunene hvem som skal være fylkets 

representanter i landsstyret. Fra hvert fylke skal det nå velges to representanter (en 

mann og en kvinne), og det skal også være tre varamedlemmer fra hvert fylke. 

- De som er valgbare til landsstyret, og som kan foreslås som kandidater til 

valgkomiteen, er de som bekler sentrale politiske verv eller sentrale kommunale 

stillinger i en medlemskommune. 

 

Arbeidsutvalget  

 

- Landsstyret velger blant sine medlemmer at arbeidsutvalg, som består av leder og fire 

representanter fra landsstyret.  

- Arbeidsutvalget skal kalle inn til landsstyremøte, foreslå dagsorden og utføre oppgaver 

som de blir pålagt av landsstyret.  

- Arbeidsutvalget skal ha medlemmer av begge kjønn, fra ulike landsdeler, og bør ha bred 

partipolitisk representasjon. 

 

Valgkomite  

 

- Det er valgkomiteen som skal samordne valg på landsstyremedlem i de enkelte fylker, 

slik at det nye landsstyret sikres en bred partipolitisk representasjon 

- Valgkomiteen skal på landsmøtet fremme forslag på valg av leder, godtgjørelser til 

landsstyremedlemmer, forslag til valg til valgkomite, forslag til medlemmer i 

arbeidsutvalg. 

 



- 

I tillegg til disse organene, finnes det også et sekretariat som forestår det praktiske arbeidet for 

organisasjonen. For utfyllende informasjon om organisering av arbeidet vises det til vedtekter 

for Utmarkkommunenes sammenslutning (vedlagt). 

 

Kommunens representasjon og deltakelse 

 

Det følger av gjeldende delegeringsreglement pkt. 1.2 at Ordfører har myndighet til å utøve 

eierrettigheter i selskaper der kommunen er eneeier eller medeier og myndighet til å 

representere kommunen i slike selskapers generalforsamling. 

 

Det er kommuneadvokatens oppfatning at bestemmelsen legger til ordfører, eller den ordfører 

utpeker, å representere Ringerike kommune i besluttende organer der kommunen har 

interesser. Herunder at det er ordfører, eller den hun utpeker, som representerer kommunen og 

avgir stemme på kommunens vegne i fylkesmøtet og landsmøtet til USS. For ordens skyld 

meddeles at kommunen an sende så mange delegater til Landsmøte som man ønsker.  

 

Dersom Ringerike kommune ønsker å være en aktiv pådriver i utmarkskommunenes 

sammenslutning, kan kommunen arbeide for å få en representant fra kommunen inn i 

landsstyret, ved å fremme kandidater på valg i fylkesmøtet. Fra Viken fylke vil det være 

representanter som kan velges inn i landsstyret. Ordfører vil i så fall fremme det kandidatur 

som kommunestyret bestemmer. 

 

Landsmøtet i USS for 2020 avholdes 23. – 24. april i Stjørdal. Fylkesmøtene med valg eller 

suppleringsvalg er berammet til 23. april 2020 kl. 1645 – 1700. 

https://utmark.no/nyheter/invitasjon_til_landsmote_i_utmarkskommunenes_sammenslutning_2

3_og_24_april_2020_i_stjordal 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser positivt på at kommunen tar en rolle som aktiv pådriver i organisasjonen, og 

anbefaler kommunestyret å fremme en kandidat til valg i fylkesmøtet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler:  Rune Erstad 

   Heidi Skagnæs 

 

 

 

 

 

 



- 
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Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning

Vedtatt på landsmøtet 29. mars 20 19

§ 1 Formål

(1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes
interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal
søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom
hensynet til natur - og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet i Utmarkskommunenes
Sammenslutning skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige
lokalsamfunn tilsier.

(2) Utmarkskommunenes Sammenslutning er partipolitisk nøytral.

§ 2 Medlemskap

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være
med i sammenslutningen.

(2) Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen 1. juni
før det år medlemskapet opphører.

§ 3 Organer

1. Landsmøtet

(1) Landsmøtet er organisasjonens øverste organ. Landsmøtet innkalles en gang i året, og alle
medlemskommuner har rett til å delta. Landsmøtet holdes til tid og sted som landsstyret
fastsetter.

(2) Innkalling til landsmøtet sendes medlemskommunene minst 3 måneder i forveien.
Saksdokumenter sendes medlemskommunene minst 1 måned i forveien .

(3) Landsmøtet behandler og godkjenner årsmelding og regnskap for det foregående år, og fastsetter
budsjett for det kommende år.

(4) Landsmøtet kan fastsette et arbeidsprogram for kommende år.

(5) Landsmøtet velger organisasjonens leder. Leder velges for to år. Gjenvalg av leder kan skje for to
perioder, slik at maksimal sammenhengende funksjonstid som leder er seks år. Valg av leder og



2

leders funksjonstid er uavhengig av valg på landsstyremedlemmer og funksjonstid som
landsstyremedlem.

(6) Landsmøtet fastsetter lederhonorar og møtegodtgjørelser for landsstyremedlemmer.

(7) Landsmøtet velger medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.
Valg til valgkomiteen rullerer, slik at det på hvert landsmøte er én plass på valg for en periode på
tre år. Valgkomiteens medlemmer skal ha tilhold i ulike landsdeler. Medlemmer av landsstyret er
ikke valgbare til valgkomite. Medlemmer av valgkomiteen fratrer vervet hvis de blir valgt til
landsstyret.

(8) Landsmøtet ledes av to dirigenter, som velges på møtet. Dagsorden fastsettes av landsstyret og
utsendes samtidig med innkallingen til landsmøtet.

(9) Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver kommune har en stemme,
men samtlige delega ter har tale - og forslagsrett. Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært
landsmøte når det selv finner det nødvendig, eller når minst ¼ av medlemskommunene krever
det.

2. Landsstyret

(1) Landsstyret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene.

(2) Lan dsstyret består av leder og to representanter fra hvert fylke , en kvinnelig og en mannlig
representant. Landsstyremedlemmene med partipolitisk bakgunn skal representere en partipolitisk
bredde . Valg av landsstyremedlem og varamedlem foretas av medlemskommu nene i fylkesmøte som
avholdes i forbindelse med landsmøtet. Hvert fylke har tre varamedlemmer. Varamedlemmene
innkalles i den orden de er valgt .

(3) Landsstyremedlem og vararepresentanter velges for en periode av 2 år. Gjenvalg kan skje for
ytterligere to perioder, slik at maksimal sammenhengende funksjonstid blir 6 år. Begrensningen i
funksjonstid gjelder ikke for tid som vararepresentant. Funksjonstid som leder teller ikke med i
funksjonstid som landsstyremedlem.

(4) Landsstyremedlem mer og varamedlem mer skal på forespørsel gi valgkomiteen beskjed om de
søker gjenvalg i god tid før landsmøtet.

(5) Valgbare til landsstyret er de personer som bekler sentrale politiske verv eller sentrale
kommunale stillinger i en medlemskomm une. Ved vesentlige endringer i forutsetninger for
valget, kan fylkesmøtet foreta nyvalg i løpet av valgperioden. Et flertall av medlemskommunene i
et fylke kan treffe beslutning om slikt fylkesmøte. Dersom et sittende landsstyremedlem trer ut
av landsstyr et rykker første varamedlem opp.

(6) Landsstyrets medlemmer står til valg på annethvert landsmøte.

(7) På hvert landsmøte står halvparten av landsstyret på valg.

(8) Landsstyremøtet ledes av lederen. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av
stemmeli khet gjør lederens stemme utslaget.

(9) Landsstyret har til oppgave å lede sammenslutningens virksomhet mellom landsmøtene,
herunder å legge fram regnskap og forslag til budsjett for landsmøtet, avgi uttalelser på
organisasjonens vegne og utarbeide årsmelding om virksomheten. Landsstyret kan beslutte å
nedsette underutvalg som får mandat til å arbeide med særskilte saker.
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(10)Landsstyret kaller inn til landsmøte og foreslår dagsorden.

(11)Innkalling til landsstyremøter bør utsendes senest 14 dager i forveien med forslag til dagsorden.

3. Arbeidsutvalget

(1) Landsstyret velger blant sine medlemmer fire personer, herunder en nestleder, som
utgjør arbeidsutvalget sammen med leder. Landsstyret velger nestleder og medlemmer av
arbeidsutvalget for en periode av ett år.

(2) Arbeidsutvalget skal ha medlemmer av begge kjønn og fra ulike landsdeler. Arbeidsutvalget
bør ha en bred partipolitisk representasjon.

(3) Arbeidsutvalget kaller inn til landsstyremøte og foreslår dagsorden. For øvrig
utfører arbeidsutvalget de oppgaver det til enhver tid blir pålagt av landsstyret.

(4) Arbeidsutvalget skal bestå av en representant med personlig varamedlem fra
Nordafjelske, Østafjelske, Vestafjelske og Sønnafjelske. Dersom et medlem i
arbeidsutvalget fratrer i fun ksjonstiden, rykker varamedlemmet opp. Landsstyret
velger nytt varamedlem til arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer.

4. Valgkomiteen

(1) Valgkomiteen skal samordne valg på landsstyremedlem i de enkelte fylker slik at det nye
landsstyret sikres en bre d partipolitisk representasjon. Valgkomiteen har ikke besluttende
myndighet, men skal gi råd og veiledning til de enkelte medlemskommuner innenfor gjeldende
vedtekter.

(2) Valgkomiteen skal fremme skriftlig forslag for landsmøtet på valg av leder, jf. § 3 pkt . 1, femte
avsnitt.

(3) Valgkomiteen skal fremme skriftlig forslag for landsmøtet på lederhonorar og møtegodtgjørelser
for landsstyremedlemmene, jf. § 3 pkt. 1, sjette avsnitt.

(4) Valgkomiteen skal fremme skriftlig forslag for landsmøtet på valgkomite, jfr. § 3 pkt. 1, syvende
avsnitt.

(5) De skriftlige forslagene fra valgkomiteen til landsmøtet skal sendes ut til medlemskommunene
senest en måned før landsmøtet.

(6) Valgkomiteen skal fremme forslag til det nye landsstyret på valg av nestleder og
ar beidsutvalg blant de valgte landsstyrerepresentantene.
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5. Sekretariatet

(1) Sekretariatet har det praktiske ansvaret for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter
og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen.

(2) Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, fører medlemsarkiv og saksarkiv.

(3) Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av sammenslutningens organer.

(4) Landsstyret skal hvert fjerde år ta stilling til hvor sekretariatsfunksjonen skal lokaliser es.
Dersom flertallet i landsstyret krever det, kan lokalisering av sekretariatsfunksjonen også
vurderes utenom dette.

§ 4. Kontingent

(1) Sammenslutningens utgifter dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler
til sekretariatet innen utløpet av februar hvert år.

(2) Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet i forbindelse med budsjettvedtak.

§ 5. Årsmelding

(1) Arbeidsutvalget fremlegger årsmelding på første landsstyremøte hvert år. Årsmeldingen skal bl.a.
inneholde kort referat av de sentrale saker sammenslutningen har arbeidet med i foregående år.

(2) Årsmeldingen sendes medlemskommunene hvert år sammen med saksdokumentene til
landsmøtet.

(3) Budsjett fremlegges for første kalenderår etter det år landsmøtet holdes.

§ 6 . Revisjon

(1) Regnskapet revideres av statsautorisert revisor.

§ 7 Vedtektsendringer

(1) Forslag til vedtektsendringer må være sekretariatet i hende senest seks uker før landsmøtet.

(2) Forslag til vedtektsendringer sendes medlemskommunene sammen med de øvrige
saksdokumenter senest en måned før landsmøtet, jf. § 3 punkt 1 annet avsnitt.

(3) Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på landsmøtet.

(4) Vedtektsendringer trer i kraft ved avslutningen av landsmøtet, med mindre annet b lir særskilt
bestemt.
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§ 8 Formål og rammer for USS sitt arbeid

Utmarkskommunenes Sammenslutning skal:
• Styrke kommunenes posisjon i saker om utmarksforvaltning.
• Øke forståelsen for samspillet mellom lokale interesser og nasjonale interesser i saker om

bruk av utmarka.
• Være en pådriver for lokalt selvstyre i areal - og naturforvaltningen.
• Være en kommunikasjonskanal for kommunenes utmarksinteresser inn mot statlige

myndigheter.
• Styrke den lokale forvaltningen av nasjonalparker og andre områder som er unde rlagt statlige

verneplaner.
• Være en kunnskapsressurs for medlemskommunene.
• Avgi høringsuttalelser på medlemskommunenes vegne i saker som berører utmarksspørsmål.
• Fremme forslag til lov - og forskriftsendringer og andre vedtak i utmarkssaker som har

betydning for medlemskommunene.
• Vurdere krav om deltakelse i statlig utredningsarbeid.
• Samarbeide med andre aktører og organisasjoner innenfor temaer som er relevant for USS



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5244-9   Arkiv: U63 &18  

 

 

Salgsbevilling for alkohol - Coop Øst SA Extra Nes i Ådal  
 

Forslag til vedtak: 

 Coop Øst SA, org.nr. 948 432 617, gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gis for avdeling Extra Nes i Ådal, Ådalsveien 1169, 3524 Nes i Ådal. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30.09.2020. 

 Vegard Brekken Huus, f. 03.01.1996, godkjennes som styrer for bevillingen og Monica 

Leinan Knestang, f. 15.09.1983, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig drikk 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. 

 

 

 Sammendrag 

 

Coop Øst SA har allerede salgsbevilling for avdeling 2107 Coop Prix Nes i Ådal som legges 

ned ca. 28.02.2020. Det søkes nå om salgsbevilling for ny butikk, avdeling 2665 Extra Nes i 

Ådal, som skal åpne 26.03.2020. Søknaden er sendt høringsinstanser, og det er ikke 

fremkommet negative merknader. 

 

Forholdet til overordnede planer 

  

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

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt høringsinstanser for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatorisk kunnskapsprøve i alkoholloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 



- 

Coop Øst SA har allerede salgsbevilling for Coop Prix Nes i Ådal. Denne butikken legges nå 

ned og flyttes til Ådalsveien 1169, 3524 Nes i Ådal, hvor Coop Extra åpnes i mars 2020. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om salgsbevilling, mottatt 19.11.2019 

Brev til høringsinstaser, datert 28.11.2019 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 28.11.2019 

Uttalelse fra Skatteetaten, mottatt 09.12.2019 

Uttalelse fra Politiet, mottatt 20.01.2020 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 27.01.2020 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5395-12   Arkiv: U63  

 

 

Serverings- og skjenkebevilling - Santorini  
 

Forslag til vedtak: 

 Afrin AS, org.nr. 921 342 993, gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Santorini, Søndre Torv 2 B, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingene gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Sido Haji-Ahmad, f. 10.01.1998, godkjennes som styrer av bevillingene.  

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingene.  

 Bevillingene gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 Sammendrag 

 

Det er søkt om serverings- og skjenkebevilling for lokalene til Santorini på Søndre torv i 

Hønefoss sentrum. Personen som søkes godkjent som styrer for bevillingene har avlagt og 

bestått obligatoriske prøver. Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av 

bevillingene. Søknaden er sendt høringsinstanser, og det er ikke fremkommet negative 

merknader.  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Santorini er et serveringssted beliggende på Søndre torv i Hønefoss sentrum. Afrin AS, org.nr. 

921 342 993, ble gitt skjenkebevilling for lokalet 23.04.2019. Aksjene i Afrin AS er overdratt 

til nye eiere, og på grunn av eierskiftet søkes det nå om ny bevilling. 

 

Beskrivelse av saken 

Santorini har ca 30 kvm skjenkeareal inne og tilsvarende stort skjenkeareal ute. Det er 24 

sitteplasser innendørs og 42 utendørs.  

 

I medhold av alkohollovens § 1-7 og serveringslovens § 9 ble det bedt om uttalelse på Afrin 

AS og styrer av bevillingene den 12.12.2019. Ingen av høringsinstansene har merknader til 

søknaden. Av søknaden fremkommer det at Samer Wardeh eier 50 % av virksomheten. Iht. 
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alkoholloven § 1-7 b må også personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten ha utvist 

uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som 

har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 

Det ble bedt om uttalelse på medeier 03.02.2020. I svar fra høringsinstansene samme dag 

fremkommer det ingen negative merknader.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke imot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for 

Ringerike kommune.  

 

Juridiske forhold  

 

Personen som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i 

serveringsloven og alkoholloven. Virksomheten er relativt liten og kravet om stedfortreder jf. 

alkoholloven § 1-7c virker urimelig tyngende. Det bør derfor gis fritak om krav til 

stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 

Det foreligger ingen merknader på noen av søkerne. Både bevillingshaver og medeier 

tilfredstiller kravene til uklanderlig vandel i alkohollovens § 1-7b og serveringsloven § 6 første 

ledd, og anses som egnet til å ha bevilling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Afrin AS ble gitt serverings- og skjenkebevilling for lokalet 23.04.2019. Det søkes om ny 

serverings- og skjenkebevilling på grunn av eierskifte. Ny eier overtok virksomheten 

01.10.2019. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at Afrin AS, org.nr. 921 342 993, gis alminnelig serverings- og 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Santorini, Søndre torv 2 B, 3510 Hønefoss. 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden og og søker anses som egnet til å ha 

bevilling. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 05.12.2019. 

Brev til høringsinstanser, datert 12.12.2019. 

Uttalelse fra Skatteetaten, 18.12.2019 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 09.01.2020. 

Uttalelse fra Politiet, mottatt 22.01.2020. 

Vedlegg til søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 27.01.2020. 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 31.01.2020. 

Brev til høringsinstanser, datert 03.02.2020. 

Uttalelse fra Skatteetaten, mottatt 03.02.2020. 

Uttalelse fra skatteoppkrever i Trysil kommune, mottatt 03.02.2020. 

Uttalelse fra Politiet, mottatt 03.02.2020. 



- 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-40  Arkiv: K23  

 

Sak: 1/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-38  Arkiv: K23  

 

Sak: 19/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets innstilling til formannskapet. 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-39  Arkiv: K23  

 

Sak: 7/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-36  Arkiv: K23  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Rådet for funksjonshemmede tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 

«Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder 

rådmannen om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 28.01.2020: 

 

Unni Suther, fagansvarlig for miljørettet helsevern, viste rådet hvor på nettsiden til kommunen 

de finner oppdaterte målinger på luftkvalitet i Ringerike. 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/org-og-

admin/radmannen/kommuneoverlegen/luftkvalitet/ 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-37  Arkiv: K23  

 

Sak: 4/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Ungdomsrådet 28.01.2020: 

 

Rådet gikk gjennom saken, men hadde ikke noen kommerntarer til foreslått vedtak. 

I møtet ble det vist hvor på kommunens nettsider du finner dagens målinger av luftkvaliteten i 

Hønefoss.  

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/org-og-

admin/radmannen/kommuneoverlegen/luftkvalitet/ 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-35  Arkiv: K23  

 

Sak: 6/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

Unni Suther, fagansvarlig for miljørettet helsevern, gikk gjennom resultat av kartleggingen. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

Ungdomsrådet 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-34   Arkiv: K23  

 

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  



- 

Måleresultatene viste nivåer under grenseverdiene1 eller alarmtersklene2 i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingstersklene3 på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  

12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 

Nitrogendioksid, NO24 

Svevestøv PM2,55 og PM106 

Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, vind) 

Prøvetaking:  

Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

 

Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

                                                 
1 Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt tidsfrist, jf. 

forurensningsforskriftens § 7-6. 
2 Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 
3 Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til målenettverk og 

tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved overskridelse av øvre vurderingsterskel. 

Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det 

ikke være behov for målinger. Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
4 Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 
5 Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og langtransportert, 

luftforurensning 
6 Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 
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Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til 

onlineresultatene fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 

 

Prøvetakerne for NO2, ble 

plassert langs sterkt 

traffikerte hovedgater 

nært opp til barnehager og 

skoler og langs skoleveier. 

Prøvetakingen ble utført 

med 12 prøver av en ukes 

varighet hver måned i et 

år. 

Kart over målestasjoner 

og prøvetaking Rød 

stjerne = Målestasjon. 

Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 



- 

Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   

179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 
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Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  

461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 
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NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   

 

«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss
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Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når 

luftkvaliteten overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode 

resultater er det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid 

både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative 

helseeffekter som følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 

 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-

2019 i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å 

overvåke luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og 

innarbeide tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  



- 

 

Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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REFERAT

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført kartlegging av lokal luftkvalitet i
Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe
kunnska psgrunnlag for ny byplan i Hønefoss.

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske parametre som temperatur,
trykk, relativ fuktighet og vind.

Årsmiddelkonsentrasjonen av PM2,5 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel. Årsmiddelverdiene av N O2 og PM10 lå
ikke over nedre vurderingsterskel. Døgnmiddelverdier av PM10 og timemiddelkonsentrasjon av N O2 lå under øvre, men over
nedre vurderingsterskel.

TI TLE

Survey of local air quality in Hønefoss
Measurement s 2018 - 2019

EM N EORD

Luftkvalitet By - og trafikkforurensning

ABSTRACT

NI LU - Norwegian Institute for Air Research has commissioned a survey of local air quality in Hønefoss on behalf of
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Sammendrag

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
parametre som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av uke middelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

Å rsmiddelkonsentrasjonen av PM2,5 lå u nder øvre, men over nedre vurderingsterskel .
Å rsmiddelverdiene av N O2 og PM10 lå ikke over nedre vurderingsterske l. D øgnmiddelverdier
av PM10 og timemiddelkonsentrasjon av N O2 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel.

Estimat av utbredelse for timemiddelkonsentrasjoner av N O2 basert på de passive
prøvetakerene viser at målepunktene med noe avstand fra ho vedtrafikkåren gjennom
sentrum ikke har timemiddel konsentrasjoner over luftkvalitetskriteriet / nedre
vurderingsterskel (100 µg/m3).

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforu rensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser , ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
andre deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv.
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Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss

Målinger 2018 - 2019

1 Innledning

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

2 Måleprogram

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
paramet e re som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av ukemiddelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

2.1 Plassering av målestasjon og passive prøvetakere

Etter en gjennomfø rt befaring, og etterfølg e nde vurdering av antatte vindforhold,
trafikkmengde og representativitet , foreslo NI LU å etablere målestasjon for kontinuerlig
registre re nde instrumenter ved Hønefoss skole ( Figur 1 ). Etter forslag fra NI LU og
etterfølgende dialog med kommunen ble de passive prøvetaker e ne plassert som vist i Figur 1 .
Stasjons navn og koordinat (Lengde – Bredde) for målestasjonene er vist i Tabell 1 .
Plasseringen ved Hønefoss skole ble valgt fordi plasseringen ble antatt å representere høy
forurensingsbelastning i Hønefoss sentrum. Hønengata er den vegstrekningen i
sentrumsområdet som har størst trafikk, og det er boligområder langs vegen. De øvrige
m ålepunktene ble valgt ut for å gi tilleggsinformasjon om utbredelsen av forurensning i
sentrum.
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Tabell 1 : Stasjonsnavn og koordinat for stasjonene i målenettverket.

Nummer Navn / plassering Lengde Bredde
Luftkvalitetsstasjon

1 Hønefoss skole 10. 26130E 60. 1714 N
Stasjoner med passive prøvetakere

2 Parkgate 7, Sør 10.2607 E 60.1723 N
3 Parkgate 15F, Nord 10.2626 E 60.1739 N

4
Kryss Dronning Åstas gate/Osloveien
(Ved Würth)

10.2572 E 60. 1530 N

5 Kryss Gigstadsvei/Eikliveien 10.2526 E 60. 1557 N
6 Ringerike krematorium, Hofgaards gate 16 - 12 10.2623 E 60.1671 N
7 Kryss Kongens gate/Stangs gate 10. 2589 E 60.1643 N
8 Rundkjøringen Ø – Owrens Gate ved Schjongs gate 10.2581 E 60.1621 N

9
Ringerike Folkehøgskole
(Gangvei mellom Askveien og Hvelven nord for
fo t ballbane)

10. 2417 E 60. 1631 N

10
Kryss Soknedalsveien/Hofsfossveien (ved
busstopp/Bademiljø)

10. 2451 E 60.1704 N

11
Hønengata sør for kryss E16 (Ved VVS
Senteret/Kremmertorvet)

10.2715 E 60.1816 N

12 Kongens gate/Hønefoss bro 10. 2567 E 60. 1683 N
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Figur 1 : Målenettverk for måling av lokal luftkvalitet i Hønefoss . Luftkvalitetstasjonen er markert
med rød stjerne. De blå markerer plassering for de passive prøvetakerne.

3 Retningslinjer og grenseverdier

Forurensningsforskriften er hjemlet i forurensningsloven, og ble vedtatt i 2002 . Forskriften
ble endret i 2008 med bakgrunn i endringer i EUs direktiv om luftforuren sning1.
Grenseverdiene i forurensningsforskriften er juridisk bindende, og overskridelse av disse
minstekravene utløser krav om målinger og tiltak.

Luftkvalitetskriteriene er basert på eksisterende kunnskap om hvilke helseeffekter
eksponering for luftfor urensning kan medføre. Kriteriene er satt til et nivå som de aller fleste
kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse.

Nasjonale mål angir regjeringens ambis jonsnivå for luft kvaliteten i Norge , men er ikke juridisk
bindende . De nasjonal e målene er satt lik luftkvalitetskriteriene.

1 EU (2008) Directive 2008/50/EC of the European parliament and of the council of 21 May 2008 on ambient air quality and
cleaner air for Europe. Off. J. Eur. Union, L152, 1 - 44.
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PM10, PM2,5og N O2 er de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer
og tettsteder. Oversikt over norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for
disse forurensningskomponentene er gitt i Tabell 2 .

Tabell 2 : Gjeldende norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for NO2 og svevestøv.

Komponent Midlingstid Grenseverdi(1) Nasjonale mål
fra 1.1.2017(2)

Luftkvalitets -
kriterier (3)

NO2 15 minutter - - 300 µ g/m3

Time 200 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 18 ganger pr.
kalenderår

100 µ g/m3

År 40 µ g/m3 40 µ g/m3 40 µ g/m3

PM10 Døgn 50 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 30 ganger pr.
kalenderår

- 30 µ g/m3

År 25 µ g/m3 20 µ g/m3 20 µ g/m3

PM2.5 Døgn - - 15 µ g/m3

År 15 µ g/m3 8 µ g/m3 8 µ g/m3

1: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 7. Lokal luftkvalitet.
2: Det kongelige klima og miljødepartement, Prop. 1 S (2016 - 2017)
3: Folkehelseinstituttet (2013) Luftkvalitetskriterier - Virkninger av luftforurensning på helse. Oslo, Nasjonalt

folkehelseinstitutt (Rapport 2013:9)

Foruten å definere grenseverdiene angir forurensningsforskriften vurderingsterskler for
forurensningsnivå. Disse anvendes som regler fo r hvordan forurensingsnivået skal overvåkes.
Det angis øvre og nedre vurderingsterskler for flere forurensings komponenter, inkludert de
som er målt i Hønefoss. Vurderingstersklene for årsmiddelkonsentrasjoner av PM10, PM2,5 og
NO2 er vist i Tabell 3 . Vurderingstersklene for døgnmiddel og timemiddel er vist i Tabell 4 .
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Tabell 3 : Vurderingsterskler for årsmiddelverdier av PM10, PM2,5 og NO2.

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel
PM10 22µg/m3 20 µg/m3

PM2,5 12 µg/m3 10 µg/m3

NO2 32 µg/m3 26 µg/m3

Tabell 4 : Vurderingster s kler for døgnmiddel (PM10) og timemiddel (NO2)

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel Antall pr.år
PM10 35µg/m3 25 µg/m3 30
NO2 140 µg/m3 100 µg/m3 18

I større byområder og andre soner hvor nedre vurderingsterskel er overskredet, skal det
foretas målinger. I større byområder og soner hvor konsentrasjonene i et representativt
tidsrom ligger mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres
hvis det benyttes en kom binasjon av målinger og modellberegninger. I større byområder og
soner hvor konsentrasjonene ligger under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å
benytte modellberegninger eller teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten.

Vurderin gstersklene og grenseverdiene i regelverket er gitt uten desimaler. Dette innebærer
at en middelverdiene også skal avrundes til hele tall når de sammenlignes med
vurderingsterskler og grenseverdier.

Forurensingsklasser
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, H elsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har
definert forurensningsklasser som gir en beskrivelse av hvor forurenset uteluften er og i hvilken grad
nivåene av forurensning utgjør en helserisiko. Det er enten lite, moderat, høy eller svæ rt høy luft -
forurensning. Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene. Forurensingsklassene er vist i
Tabell 5 .

Tabell 5 : Forurensingsklasser for samtlige komponenter de er definert for.

Klasser Nivå Helserisiko PM10

Døgn
(µg/m3)

PM2.5

Døgn
(µg/ m3)

PM10

Time *
(µg/ m3)

PM2.5

Time *
(µg/ m3)

NO2

Time
(µg/ m3)

SO2

Time
(µg/ m3)

O3

Time
(µg/m3)

Lite Liten <30 <15 <60 <30 <100 <100 <100
Moderat Moderat 30 - 50 15 - 25 60 - 120 30 - 50 100 - 200 100 - 350 100 - 180
Høyt Betydelig 50 - 100 25 - 75 120 - 400 50 - 150 200 - 400 350 - 500 180 - 240
Svørt høyt Alvorlig >150 >75 >400 >150 >400 >500 >240
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4 Måler esultater

4.1 Måling av svevestøv – PM10og PM2,5.

Relevante midlingstider for sammenligning av svevstøvkonsentrasjoner med regelverket er
døgnmiddel og årsmiddel . For å knytte forekomst av konsentrasjon med spredningsforhold og
utslippsdannende aktiviteter som vedfyring og vegtrafikk , er det nødvendig å se på hvordan
konsentrasjonene varierer i løpet av døgnet. Forholdet mellom de to større ls esfraksjonene av
svev e støv inneholder også rele vant informasjon om hvilke utsl ippskilder som forårsaker
konsentrasjonene. Slitasje og oppvirvling av vegstøv danner p artikler som hovedsakelig er
PM10. Vedfyring, bileksos og lang transportert luftforure n sning består hovedsakelig av PM2,5.

4.1.1 Årsmiddelverdier (PM10 og PM2,5)

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt følgende
års middelverdier ved Hønefoss skole:

• 20,4 µg/m3 PM10( avrundet til 20 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)
• 11,4 µg/m3 PM2,5( avrundet til 11 µg/m3, under øvre, men over ne dre

vurderingsterskel)

4.1.2 Døgnmiddelverdier (PM10)

En oppsummering av fordeling av døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 ved Hønefoss skole er
vist i Figur 2 . Konsentrasjonsnivåene er relatert til gre n severdier og retningslinjer for
luftkvalitet der det er tillatt med 30 døgn i et kalenderår før overskridelse inntreffer
( g renseverdi og vurderingsterskler). Antall døgn over grenseverdien på 50 µ g/m3 er 20 som er
under tillatte døgn på 30. Antall døgn over øvre vurder ingsterskel på 35 µ g/m3 er 51 som er
over tillatte døgn på 30.
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Figur 2 : Antall døgn med døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 over hhv. grenseverdi, øvre
vurderingster sk el, luftkvalitetskriteriene og nedre vurderingsterskel .

De 100 døgnene med høyest konsentrasjon av PM10 i hele måleperioden er vist i Figur 3 , og
tidsserien for døgnmiddelverdier av PM10 er vist i Figur 4 . Bortsett fra ett døgn i januar (19/1),
er samtlige døgnmiddelv erdier over 60 µg/m3 målt i perioden 24/3 til 29/4. Dette mønsteret
i årsvariasjon av døgnmiddelkonsentrasjon er typis k for veg nære målestasjoner som inngår i
nettverket for målinger i byer og tettsteder og antas hovedsakelig å ha sammenheng med
frigjøring av oppmagasinert vegstøv i løpet av vinteren.

Figur 3 : 100 høyeste døgnmiddelverdier av PM10 vist fra høyest konsentrasjon til 100de høyeste.
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Figur 4 : Tidsserie for døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 i Hønefoss i måleperioden juni 2018 til og
med mai 2019 .

Tidsserier for timeverdier av PM10 og PM2,5 er gitt i Vedlegg A .

En sammenligning av time s vise måleresultater av PM2,5og PM10 med forurensn in gklasser viser
at til sammen 4 60 timer i måleperioden var på «moderat» forurensnings nivå, og 179 timer var
på «høyt» nivå for PM2,5. For PM10 var 3 timer på «svært hø y t» nivå, 111 timer var på «høyt»
nivå, og 352 timer var på «moderat» nivå. De resterende timene var på «lavt»
forurensi ngsnivå. Fordelingen av forekomst for timer med «moderat» og «høyt» nivå
månedsvis er vist i Figur 5 (PM2,5) og Figur 6 (PM10). For PM2,5 var det januar 2019 som hadde
flest timer med høyere nivå enn «lavt», og ne st flest timer forekom i desember 2018 . For PM10

var det april 2019 som hadde flest timer over «lavt» nivå og mars 2019 hadde nest flest.

Figur 5 : Månedsvis forekomst av timer med PM2,5 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.
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Figur 6 : Månedsvis forekomst av timer med PM10 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.

4.1.3 Innbyrdes forhold mellom PM2,5 og PM10

De to viktigste kildene til forhøyde svevestøvkonsentrasjoner i norske byer og tettsteder er
utslipp fra vegtrafikk og utslipp fra vedfyring. Ett karakteristisk trekk for disse kildegruppene
er at massekonsentrasjonen for oppvirvlet vegstøv hovedsakelig be stemmes av partikler i
størrelsesfraksjonen mellom 2,5µm og 10 µm, mens massekonsentrasjonen for
vedfyringspartikler hovedsakelig bestemmes av partikler mindre enn 2,5 µm. Forholdet
mellom månedsmiddelverdier av PM2,5og PM10 er vist sammen med månedsmiddelverdier av
lufttemperaturen. Det høyeste forholdstallet finnes for månedene desember, januar og
februar, og det laveste i mars og april.

Forholdet mellom fine og grove partikler indikerer at utslipp av partikler fra oppvar ming med
ved (eller oljefyring) er den vesentligste kilden til partikkelforurensing i vintermånedene. I
vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Dette indikerer at oppvirvlet støv er
den viktigste kilden til høy konsentrasjon.
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Figu r 7 : Forhold mellom månedsmiddelverdier av PM2,5 og PM10 samt lufttemperatur i Hønefoss i
måleperioden.

4.2 Måling av nitrogendioksid – NO2

4.2.1 Årsmiddelverdier NO2

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt fø lgende årsmiddelverdi
for NO2 ved Hønefoss skole:

• 26,1 µg/m3 NO2 (avrundet til 26 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)

4.2.2 Timemiddelkonsentrasjoner av NO2

En oppsummering av antall timer med målt konsentrasjon over de respektive nivåene i
forskriftene og luftkvalitetskriteriet er vist i Figur 8 . Time m iddelkonsentrasjonen ved Hønefoss
skole ligger over nedre vurderingsterskel og under øvr e vurderingsterskel. I alt 52 timer (av 18
tillatte) i måleperioden var konsentrasjonen høyere enn det anbefalte nivået for risikofri
luftforurensning (luftkvalitetskriteriene) .
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Figur 8 : Antall time r med time middelkonsentrasjoner av NO2 i måleperioden over hhv nedre
vurderingsterskel, øvre vurderingsterskel, grenseverdi og luftkvalitetskriteriene .

De tre timene med høyest konsentrasjon (over 200 µg/m3) ble målt kl . 19, 20 og 21 onsdag 5.
september 2018. Det v ar fallende lufttemperatur og svært lav vindhastighet i disse timene.
Konsentrasjonene forekommer i et tid s rom der det vanligvis er avtagende trafikkmengde og
dermed avtagende konsentrasjon av NO2. Konsentrasjonsnivået økte markant fra kl . 15 fram
til kl . 20 - kl . 21, og falt deretter markant fram til midnatt. I alt 9 av 13 timer med konsentrasjon
over 140 µg/m3 ble målt denne ettermiddagen/ kvelden. Tidsforløpet er vist i Figur 9 .

Figur 9 : Forurensningsepiso de 5. september 2018. NO2 ved Hønefoss skole. Temperatur er blått
kurve ( verdi høyre y - akse ) og NO2- konsentrasjon i gul kurve (vens t r e y - akse ) .

Månedsvise tidsserier av timesmiddel for måleperioden er vist i figurform i vedlegg A.
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En sammenstilling av ti meverdier for NO2 med forurensingsklassene er vist i Figur 10 . Det
forekom 461 timer med «moderat» forurensingsnivå, og 179 timer med «høyt»
forurens nin g s nivå i måleperioden. Alle timer med «høyt» nivå forekom i september 2018, og
flest timer med «moderat» nivå forekom i januar.

Figur 10 : Månedsvis forekomst av timer med NO2 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden

4.3 NO2 målt m ed passive prøvetakere

Passive prøvetakere er benyttet for å belyse konsentrasjonsnivået i andre områder i Hønefoss
enn rundt den faste målestasjonen. De er best egnet til å belyse utbredelsen av
konsentrasjoner av NO2, særlig for konsentrasjoner med lang midlingstid (som
årsmiddelverdi). Verdien av dem som indikator for de andre komponentene (PM10 og PM2,5)
er størst der utslippskilder som bidrar til høy konsentrasjonene er de samme som for NO2. I
Figur 11 vises korrelasjonen mellom middelverdiene fra monitorene ved målestasjonen
sammenlignet med resultatene fra de passive prøvetakerene ved målestasjonen.
Middelverdiene fra NO2- monitoren på målestasjonen er beregnet for de periodene de passive
prøvetakeren e var eksponert. Samvariasjonen mellom NO2- monitoren og de passive
prøv etakerene er god og systematisk med en tendens til at de passive prøvetakerene
overestimerer noe ved lav e konsentrasjon er og undere s timerer noe ved høy e
konsentrasjon er .

Det er generel t lav korrelasjon mellom de passive prøvetakerene for NO2 og konsentrasjon av
svevestøv . Årsaken til dette er både at utslippskildene til dels er forskjellige, og at for
utslippskilden vegtrafikk vil vegstøvutslipp variere med tiden på en annen måte enn
tr afikkutslipp av NO2.
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Figur 11 : Korrelasjon mellom måleresultatene for NO2, PM10 og PM2,5 fra monitor og de passive
prøvetakerne for NO2 ved målestasjonen Hønefoss skole.
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Seks av prøvetakerene som var hengt ut i desember 2018 hadde dessverre feil
filterimpregnering. Denne måneden er derfor ikke tatt med i oversikten av årsmiddelv erdi for
prøvetakingspunktene. Årsmiddelverdi i alle punktene for hele måleperioden (bortsett fr a
desember 2018) er vist i Figur 12 .

Figur 12 : Årsm iddelverdier NO2 for hele måleperioden beregnet fra de passive prøvetakere for NO2.

Av Figur 12 framgår det at middelverdien av NO2 må lt med passive prøvetakere var høyest
ved målestasjonen ved Hønefoss skole. Prøvepunktet i krysset mellom Kongens gate og Stangs
gate var på nesten samme nivå. De tre øvrige prøvetakingspunktene langs hoved trafikkåren
gjennom Hønefoss (punkt 4, 11 og 12) hadde også en middelverdi over 15 µg/m3. Dette viser
at målestasjonen ved Hønefoss skole er representativ for områdene med de høyeste
konsentrasjonene av NO2 i Hønefoss.

Ukesmiddelverdiene av NO2- konsentrasjone for hv ert punkt og hver måned bortsett fra
desember er vist i Figur 13 . Det er liten variasjon i innbyrdes forskjell mellom prøvepunktene,
og alle følger den samme årlige tidsvariasjonen. Det er usikkert i hvor stor grad middelnivået
på prø vepunktene kan si oss noe om forekomst av de aller høye ste
timemiddelkonsentrasjoner siden perioden med desidert høyest timemiddelkonsentrasjon
skjedde i et tidsrom da passive prøvetakere ikke var satt ut. En beregning av forekomst av
timer med konsentrasj on over 100 µg/m3 basert på de passive prøvetakerene vil ha lavere
usikkerhet siden dette nivået forekommer mye hyppigere på målestasjonen for
timemiddelkonsentrasjon , og dette konsentrasjon s nivået forekommer i mange timer da det
samtidig ble målt med pass ive prøvetakere. Resultatene fra de passive prøvetakerene er
derfor benyttet til å estimere forekomst av antall timer med NO2- konsentrasjone r over 100
µg/m3 ved prøvepu n ktene. Verdien 100 µg/m3 er nedre vurderingsterskel og representerer
grensen mellom «li te» og «moderat» luftforurensing for forurensingsklasser.
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Figur 13 : U kes middel verdier for passive prøvetakere av NO2.

5 Resultatvurdering

5.1 Belastning som funksjon av vindretning

For å kunne forklare sannsynlige årsaker til de målte konsentrasjonene , ble det målt
vindretning og vindstyrke på målestasjonen ved Hønefoss skole. På bakgrunn av samtidige
målinger av timemiddelkonsentrasjon og middelvindretning for timen er det utarbeidet
oversikter over konsentrasjonsbelastning som funksjon av vindretning , såkalte
konsentrasjonsroser . Disse vil vise hvilken vindretning som gjennomsnittlig medførte at det
ble målt høy eller lav konsentrasjon ved målepunktet. K vartalsvise konsentrasjons b elastning
av P M10, PM2,5 og N O2 fordel t på vindretning i sektorer som funksjon av vindretning finnes i
Vedlegg B.
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Konsentrasjonen av N O2 er stort sett høyest ved vind fra sørvest uansett årstid. Dette skyldes
trolig utslipp fra trafikk langs Hønengata, Torvgata, Strandgata og Hønefoss bru, samt
trafikken i sentrumsområdet. Vind fra nordøst, samt svak vind fra nordøst medfører også
forhøyde konsentrasjonsnivåer, trolig forårsaket av utslipp i Hønengata nær målestasjonen. I
tillegg viser målingene i vintermånedene høy konsentrasjon ved vind fra sør. Det dreier seg
i midlertid om ganske få timer med relativt sterk vind, 4 til 6 m/s. Siden skolebygningen ligger
på sø rsiden av målestasjonen må det ha vært spesielle vindforhold i disse timene med en lokal
dreining av vinden veldig nær målestasjonen. Årsaken er trolig de samme utslippene som
forårsaker forhøyet konsentrasjon ved vind fra sørvest.

Belastning av sveve s tøv er høyest i vinter - og vårmånedene. For sommer og høst er det
forhøyet konsentrasjonsnivå ved vind fra sørvest, vest og nordøst. Målingene i vinterperioden
har svært høy andel PM2,5 i svev e støvet, og en klart høyere middelverdi enn de øvrige
årstidene ved vind fra nordøst til nordvest. Både forholdet mellom fine og grove partikler, og
variasjonen av konsentrasjon med vindretningen indikerer at utslipp av partikler fra
oppvarming med ved (eller oljefyring) er den vesentligs t e kilden til partikkelforurensing i
vintermånedene. I vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Høyest
belastning forekommer ved sørlig vind med høy vindstyrke. Igjen dreier dette seg om få
målinger, og årsaken er trolig oppvirvlet støv fra vegnære områder sørvest for må lestasjonen.

5.2 Estimat for forekomst av NO2 timekonsentrasjon ved passive prøvepunkter

På bakgrunn av antallet timemiddelkonsentrasjoner over 100 µg/m3 N O2 målt ved Hønefoss
skole er det g jor t et estimat av antall timer over 100 µg/m3 ved målepunktene for passive
prøvetakere. Anslaget bygger på følgende måleverdier:

• Antall timer over 100 µg/m3 på målestasjonen (52).
• Maksimal månedsmiddelkonse ntrasjon målt med passiv pr øvetaker på alle

målepunkter.
• F orholdet mellom maksimal ukes middelverdi fra passiv prøve taker og 100 µg/m3

(2,37) på målestasjonen.
• Hvordan antall avtar med økende verdi i en statistisk normalfordeling

Beregningen er utført v ed å skalere opp maksimal ukes middelverdi på prøvepunktene for
passive prøvetakere med 2,37. Dette gir et anslag for den 52. høyeste
timemiddel konsentrasjonen på målepunktet. De 51 resterende timene er deretter antatt å
avta i antall med økende verdi etter en normalfordeling. Antallet timer over 100 µg/m3 er
beregnet for en no rmalfordeling. Når dette antallet blir l avere enn 0,01 % av timene i ett år
indikerer det at det ikke forekommer timer over 100 µg/m3 ved målepunktet. Resultatene av
estimatet er vist i Tabell 6 . Målepunktene som ligger utenfor hovedtrafikkåren er alle anslått
å ha under en time i året med konsentrasjon over 100 µg/m3.
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Tabell 6 : Estimat av årlig forekomst av timer med NO2- konsentrasjon over 100 µg/m3 ved
prøvepunktene med passiv prøvetaker.

Prøvested Høyeste
månedsmiddel

Beregnet konsentrasjon
for 52. høyeste time

Estimat av timer
>100 µg/m3

Parkgate S 21,8 51,7 < 1
Parkgate N 24,3 57,7 < 1
Dronning Åstasvei/Oslov. 35,9 85,1 14
Gigstadveien/Eikeliveien 23,4 55,5 < 1
Ringerike krematorium 20,6 48,8 < 1
Kongens gt./Stangs gt. 41,7 98,8 48
Rundkjøringen 36,7 87,0 18
Ringerike folkehøyskole 23,2 55,0 < 1
Soknedalsv./Hafsfossveien 29,3 69,4 < 1
Hønengt. S kryss E6 40,1 95,0 36
Kongensgt. / Hønefoss bru 36,4 86,3 16

6 Generell tiltaksvurdering

I forhold til målte konsentrasjonsnivåer og regelverkets vurderingsterskler er det høye
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 som er det største luftkvalitetsproblemet i Hønefoss.
B idraget fra boligoppvarming bidrar mest i vinterperioden, men gir få døgn med verdier over
50 µg/m3 som døgnmiddelverdi. Det største bidraget til forhøyde døgnmiddelkonsentrasjoner
ser ut til å komme fra vegstøv i vårmånedene.

Selv om det er vanskelig å benytte målingene av NO2 med passive prøvetakere som indikator
for støvnivået, vil svevstøvkonsentr asjoner i områder der utslipp er relatert til vegtrafikk ofte
ha fellestrekk med utbredelsen av NO2- konsentrasjoner. Dette gir en indikasjon på at
forekomsten av høye døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 er størst i de samme områdene
som har høy middelkonsent rasjon av NO2. Imidlertid kan det være områder nær veier med
høy skiltet hastighet og vesentlig trafikkmengde som har et svevestøvproblem uten at det
nødvendigvis har et problem med høy NO2- forurensing.

Anerkjente tilta k mot vegstøv som forurensningskil de er intensivert veg - renhold, redusert
bruk av piggdekk i vintersesongen og nedsatt fartsgrense i piggdekksesongen.

7 Konklusjon

Målingene i Hønefoss er utført i ett år, fra juni 2018 til mai 2019. De formelle kriteriene i
forurensningsforskriften er knyt tet til kalenderår. Måleperioden gir derfor bare indikasjon på
hvordan luftkvaliteten i Hønefoss er sammenlignet med kriteriene i forurensningsforskriften.
Basert hovedsak e lig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsen trasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
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and re deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv. Å rsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og
timem iddelkonsentrasjon for N O2 lå også over sine respektive nedre vurderingsterskler . Dette
indikerer at det er behov for fortsatt overvåkning av luftkvalitet i Hønefoss gjennom måling av
luftkvalitet. Utslipp av N O2 fra vegtrafikk er i ferd med å reduseres, og forventet reduksjon i
midlere utslipp pr. kjøretøy er høyere enn prognosene for vekst av trafikkmengde.
Forurensning av svevestøv i form av PM10 er imidlertid i liten gra d avhengig av
kjøretøyteknologi og kan forventes å øke med økende trafikkmengde. Vurdering av ulike tiltak
for å begrense luftforurensing bør ta hensyn til dette.
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Vedlegg A

F igurer av time s verdier NO2, PM10 og PM2,5 vist månedsvis
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Vedlegg B

Kvartalsvise f igurer av belastning av PM10, PM2,5 og NO2

fordel t på vindretning i sektorer
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for juni - juli - august 2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for september - oktober - november
2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for desember 2018 - januar - februar
2019.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for mars - april - mai 2019.
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Saksprotokoll - Vårkonferansen 2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

kommunestyret. 
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Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 
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Vårkonferansen 2020  

 

Forslag til vedtak: 

Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vårkonferansen gjennomføres hvert år i april måned. 

Målet med konferansen er å inspirerer, dele og bli kjent med oppgaver og kollegaer på tvers i 

organisasjonen. 

Målgruppen er: Ansatte i Ringerike kommune fra alle sektorer. Folkevalgte er velkomne til å delta på 

konferansen, -  påmelding til sekretariatet. 

 

Tema på årets konferanse: Folkehelse – Gi rom 

Tid/sted: Onsdag 22. april 2020 kl. 08.30 – 15.00 i Ringerike kultursenter – byscenen 

 

Hovedforedragsholder er Hannah Wozene Kvam, rådgiver for kultur og mangfold Viken 

fylkeskommune. Hun har i 25 år arbeidet som artist, skribent og formidler og er brennende opptatt av 

mangfoldsfeltet. 

Hun vil ta opp hvordan de synlige og usynlige strukturene fungerer på arbeidsplassen og generelt i 

samfunnet. Hvem treffer beslutninger, og hvilke perspektiv er det som fremmes. Hvem deltar og hva 

skjer når deltakelsen uteblir? 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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