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Forslag til vedtak: 

 

Følgende referatsaker tas til orientering: 

 

 15016/20 Fylkesmannen I Oslo og Viken  

Vernevedtak for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat - kopi (15/1534-256) 

 

 15807/20 Bane NOR SF  

Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (15/1534-

257) 
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Arkivsaksnr.: 16/4852-33   Arkiv: K11  

 

Saksframlegg for sluttrapport kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020 

10/20 Strategi og plan 18.03.2020 

14/20 Strategi og plan 24.03.2020 

35/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Sak om sluttrapport om kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Ringerike 

kommune utsettes til neste fysiske møte i Formannskapet. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Ved å kartlegge og verdsette Ringerike kommune, vil kommunen ha et godt verktøy for å 
kunne ivareta arealer til friluftsliv. Dette for å unngå at viktige friluftslivsområder blir 
erstattet med boliger, industri, infrastruktur osv. 
 

 

Bakgrunn 
Det nasjonale målet er at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv, og da er det viktig å 

ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike kvaliteter. I denne sammenheng er det 

viktig å ha kartbasert dokumentasjon som viser hvor de viktige friluftslivsområdene i 

kommunen ligger.  

Det har pågått en nasjonal satsing i regi av Miljødirektoratet på kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder. Denne kartleggingen gjennomføres i tråd med veileder M98 

(http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf).  

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er en metode som er løftet fram i Nasjonal 

strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging 

av friluftsområder. Dette ble lagt fram av regjeringen i 2013. Hvor det var et mål at alle 

kommuner i hele landet skal kartlegge og verdsette sine friluftsområder innen 2018. 
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I 2017 gikk det fram at kommunene bør kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder til at 

de skal kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder innen 2019.  

Ringerike kommune fikk vedtak i Formannskapet sak: 2/19, 13.02.2019, til å starte opp med 

kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunen.     

 

Formål 

Formålet med friluftslivskartlegging er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes 

friluftslivsverdier, og hvor de fins i kommunen. Innhentet materiale i form av folkemøter og 

innspill, skal være faktabasert og resultatet er et temakart for friluftsliv som lagres i 

Miljødirektoratets Naturbase. Dette er kun et temakart som ikke har noe juridisk bindinger. 

Dette er et temakart som vil ligge tilgjengelig for konsulenter som utarbeider planforslag. 

Kommunen kan også legge temakartet inn i sitt eget kartverktøy og benytte dette som et 

temalag i arealplanleggingen.    

 

Metode 

Kunnskapsinnhenting har blitt innhentet ved å arrangere folkemøter, åpne kontordager, 

innspill via mail, samt en portal på kommunens hjemmeside hvor befolkningen kunne legge 

inn innspill rett i kartet. 

Det har blitt avholdt 9 folkemøter og 2 åpne kontordager. 

Kommunen ble delt inn i 9 soner. Dette for å ha en bedre oversikt ved innhenting av innspill. 

Sone 1: Nes i Ådal (17 møtte opp) 

Sone 2: Vikerfjell (3 møtte opp) 

Sone 3: Sokna (16 møtte opp) 

Sone 4: Veme (13 møtte opp) 

Sone 5: Hallingby (7 møtte opp) 

Sone 6: Tyristrand, Nakkerud og Ask (7 møtte opp) 

Sone 7: Åsa (8 møtte opp) 

Sone 8: Haugsbygda (ingen møtte opp) 

Sone 9: Hønefoss (7 møtte opp) 
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Oppmøte til folkemøtene har variert fra 0-17 stk. Det har vært en god mix mellom kjønn og 

alder på de som deltatt på møtene. 

All data som har kommet inn er registrert i registreringsskjema som er utarbeidet av 

miljødirektoratet (ref. link tidligere i saken, veileder M98, s.43). Dette skjemaet har vært 

utgangspunkt for å kunne verdsette de ulike områdene. 

 

Resultat/fordeling 

Tabellene under viser resultatet av innhentet materiell. Dette viser antall og fordeling av de 

ulike områdetypene som er kartlagt og antall på de ulike verdisettningskriteriene (fra A-C). 

Det viser også at store deler av arealene i kommunen, er avsatt til ulike friluftslivsområder. 

 Figur 2: Kartlegging av områdetyper 

 

Figur 3: Verdsetting av områder. 

 

All denne informasjonen vi har fått inn har vi tenkt til å bruke videre. Her tenker vi å kunne 

lage kart over deler av kommunen som kan informere om hvor det finnes tilrettelagte 

fiskeplasser, bålplasser, gapahuker osv. Denne kartleggingen vil også være til nytte for å finne 

ut hvor det bør tilrettelegges mer med merking og skilting for å øke bruken. Dette vil komme 

til nytte for befolkningen som bor i Ringerike. Videre vil det være et godt tilbud til innflyttere 

og de som ikke er så godt kjent som har et ønske om å drive friluftsliv i Ringerike kommune.    
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I sluttrapporten som ligger vedlagt (alfabetisk rekkefølge), kan man gå inn på de ulike 

områdene i kommunen, for å se på kriteriene som er lagt til grunn for verdien. Dette er også 

et godt verktøy for å se hva som skal til for å øke verdien for et område. Her ligger 

informasjon for de ulike områdetypene og metoden vi brukte for å verdsette de ulike 

områdene.  

 

Prosess 

Ringerike kommune fikk vedtak i Formannskapet sak: 2/19, 13.02.2019, til å starte opp med 

kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunen.     

Pressemelding ble sendt ut 21.02.2019, med frist til innspill 31.03.2019. 

Mars 2019 ble det avholdt 9 folkemøter rundt om i kommunen (se under metode) 

2 åpne kontordager (08.03-2019 og 22.03-2019). 

Arbeidsgruppa har avholdt 3 arbeidsmøter, hvor vi har gått igjennom innspillene som har 

kommet inn i høringsperioden. 

Sluttresultatet lå ute på høring fra 28.09.2019 - 21.10.2019 (5 innspill, ligger vedlagt). Det er 

gjort noen små justeringer av enkelte områder og endringer av verdsetting på enkelte 

områder etter høringsperioden. 

Det er avholdt 2 møter med styringsgruppa (Knut Kjennerud, Terje Dahlen og Bente Elsrud 

Anfinnsen).  

 

Erfaringer 

Selv med varierende oppmøte på de 9 folkemøtene som ble avholdt, fikk vi inn mange 

innspill og de som møtte opp var engasjerte. Alle innspill som har kommet har blitt grundig 

vurdert og delvis innarbeidet.  

Vi har fått inn mye informasjon som også kan brukes etter endt kartlegging. Dette går på 

hvor det finnes gapahuker, nye turstier, bålplasser osv. Dette er informasjon som kan brukes 

for å tilrettelegge nye områder og det kan lages temakart over turruter med informasjon om 

hva som finnes i området. Dette vil være et fint hjelpemiddel for å få flere ut på tur, samt 

viktig informasjon til ny innflyttere og eksisterende innbyggere i kommunen. I samfunnsdelen 

til kommuneplanens arealdel 2019-2030, er det et mål at helse i alt vi gjør, og aktivitet for 

alle i Ringerike. Her spiller friluftslivet en stor rolle, da tenker vi spesielt på friluftsliv i 

nærheten av der folk bor.    

Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder, ble vi overrasket over at 

nærturområder som naturlig burde ha fått en høy verdi ikke fikk det. Dette skyldes nok at det 
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er lite tilrettelagt og ikke vært prioritert. En tanke som har slått oss er at det har vært for høy 

fokus på de store utmarksområdene (Ringkollen, Vikerfjell og Holleia), og at det ikke har vært 

prioriterte midler i kommunen til tilrettelegging og vedlikehold. Mye av tilretteleggingen og 

vedlikehold har vært utført av frivillige lag og foreninger.  

 

Oppfølging og veien videre 

Rådmannen ser det naturlig å starte opp med prosjektet friluftslivets ferdselsårer, for å 

videreføre jobben som er gjort i kartlegging og verdisetting av friluftsområder.  

Friluftslivets ferdselsårer ble igangsatt i 2019 som et femårig nasjonalt prosjekt, som 

Miljødirektoratet har startet opp. Prosjektet er forankret i Nasjonal handlingsplan for 

friluftsliv. Dette er en videreføring av prosjektet kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder. Mening med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å; 

- Synliggjøre, gi oversikt og kunnskap om ferdselsårene som har betydning for 

friluftslivet 

- Ivareta en infrastruktur som er viktig for folks helse, trivsel, livskvalitet, bolyst og 

tilhørighet 

- Øker fokus på fagfeltet i organisasjoner og samfunnet 

- Bidrar til å sikre ressurser, areal, forutsigbarhet og mer langsiktighet i arbeidet 

- Danner grunnlag for å sikre temaet i planer etter plan og bygningsloven 

- Målretter og systematiserer arbeidet for å gi befolkningen et bedre tilbud 

- Skaper nyttige nettverk mellom aktørene 

- Danner grunnlag for å søke midler, som spillemidler, sikringsmidler, private midler 

m.v. 

- Bidrar til å avklare interessekonflikter 

 

Friluftslivets ferdselsårer vil bestå av tre hoveddeler når planen er ferdig; 

- Tekstdel/planbeskrivelse  

Der planens effekt- og resultatmål, hovedinnhold, analyser og virkninger beskrives, 

samt de hovedgrepene som gjøres for å nå målene. 

- Tiltaksdel/handlingsplan 

Som beskriver hvordan planen skal følges opp konkret, med prioriteringer, strategier, 

tiltak, ansvar, økonomi og eventuelle andre oppfølgingspunkter. 

- Temakart 

Som viser eksisterende og eventuelt planlagte og foreslåtte ferdselsårer, turruter og 

målpunkt. 
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For at det skal være enklere for kommunene å prioritere dette arbeidet, er det muligheter å 

søke midler gjennom Viken. Det kan søkes om kr 30.000,- i støtte til å oppdatere tur- og 

friluftsrutedatabasen, og det kan søkes om inntil kr 50.000,- i støtte til å utarbeide plan for 

friluftslivets ferdselsårer.  

Prosjektet vil være nyttig i forhold til å øke bruken av nærturområdene og tilrettelegge disse. 

Dette vil medfører at flere kommer seg ut i hverdagen, som også vil slå ut positivt for 

folkehelsa. Studier viser at der det blir tilrettelagt med rundløyper i nærheten der folk bor, 

øker også bruken. Dette henger sammen med at mange føler seg trygge hvor det er merket 

og skiltet løyper. 

Det vil bli plukket ut noen «pilot» prosjekter hvor det er ønskelig å heve bruken. Dette vil i 

første omgang være nærturområder.  For å kunne se økningen av bruken før og etter 

tilrettelegging, har Ringerike kommune handlet inn 3 stitellere som viser antall passeringer 

(kjøpt inn med midler fra kartlegging av friluftslivsområder). Dette vil gi oss svar på om 

bruken øker etter økt tilrettelegging i tillegg til man kan gjøre målinger av populære turmål 

for å se den faktiske bruken. Som for eksempel Mørkgonga og Ringkolltoppen i høysesongen. 

Dette har vært prøvd ut i flere kommuner, med positivt utfall.  
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Vedlegg 

Sluttraport med kart over de ulike sonene med områdetyper og verdsetting 
Oversiktkart over verdsettingområdene 
Oversiktskart over områdetyper 
 
Innspill fra høringsperioden: 
Høringsutalelse.docx 
Meldingstekst.html 
Høringsuttalelse verdsetting.pdf 
Meldingstekst.html 
Kartvedlegg Hvalsmyrene.pdf 
Meldingstekst.html 
brev 
 
Kopi sendt til 
Ringerike Idrettsråde 
 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. Rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 20/1093-2   Arkiv: X40  

 

Høring - Kommunestyrets synspunkter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen bes utarbeide høringssvar til Domstolkommisjonens utredning og departementets 

alternative forslag med følgende synspunkter…………….  

 

  

Innledning  

 

Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for 

å utrede domstolenes organisering. Kommisjonen ble bedt om å avgi en 

delutredning med skisse til en konkret domstolstruktur for tingrettene, 

jordskifterettene og lagmannsrettene. Utredningen ble overlevert til Justis- og 

beredskapsdepartementet 1. oktober 2019. 

 

Domstolkommisjonens utredning ble av departementet sendt på høring den 2. 

mars 2020, sammen med et forslag om endringer i rettskretsene og 

domstolloven. i NOU 2019: 17, departementets alternative forslag samt skjemaet som 

departementet ønsker utfylt som vedlegg til kommunens høringssvar finnes på følgende link 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/domstolstruktur/id2684591/ 

 

Høringsfristen er satt til 2. mai 2020. 
 

Beskrivelse av saken 

 

I høringsbrevet fra departementet heter det; 

En rettskrets er en domstols geografiske virkeområde. Rettskretsene bestemmer 

fordelingen av saker mellom domstolene. Dersom det for eksempel foretas en 

straffbar handling i Loppa kommune, skal den eventuelle etterfølgende straffesaken 
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som hovedregel behandles i Alta tingrett, fordi Alta tingretts rettskrets dekker Loppa 

kommune. Sivile saker skal som hovedregel behandles i rettskretsen hvor den 

saksøkte bor eller den saksøkte virksomheten har hovedkontor. Eiendommers 

beliggenhet er bestemmende for fordelingen av saker mellom jordskifterettene. 

Et rettssted er en domstols lokalisering. En domstol kan være lokalisert flere steder 

innenfor en rettskrets, altså ha flere rettssteder. De fleste rettskretsene har bare ett 

rettssted. Noen få rettskretser har flere rettssteder, som for eksempel Sogn og 

Fjordane tingrett, som har bemannede rettssteder i Førde og Sogndal, og et 

ubemannet rettssted på Nordfjordeid. Rettskretser kan slås sammen uten at 

rettssteder legges ned, ved at det opprettholdes flere rettssteder i én rettskrets, som i 

Sogn og Fjordane-modellen. 

Domstolkommisjonens forslag 

«Domstolkommisjonens hovedanbefaling er å styrke rettssikkerheten, sikre fortsatt 

høy tillit til domstolene og bedre ressursutnyttelsen ved å utvide rettskretsene til 

tingrettene og jordskifterettene.» (NOU 2019: 17 Domstolstruktur, side 11) 

Kommisjonens flertall foreslår å endre antallet rettskretser til 22 med 30 rettssteder 

for tingrettene, og til 13 rettskretser med 20 rettssteder for jordskifterettene, 

samlokalisert med tingrettene. Kommisjonens mindretall foreslår seks rettskretser for 

tingrettene med 24 rettssteder. Mindretallet anbefaler at jordskifterettene slås 

sammen med tingrettene, og at det etableres en avdeling for jordskifte i hver 

rettskrets. I utredningen foreslås i tillegg mindre endringer i rettskretsene mellom 

enkelte lagmannsretter. 

For Ringerike kommunes del medfører forslaget at Ringerike tingrett overføres til 

Asker og Bærum tingrett. 

Departementets forslag 

Regjeringen ønsker å opprettholde en desentralisert domstolstruktur, for å bevare 

kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre brukerne nærhet til domstolene. 

Samtidig anser regjeringen det som nødvendig å utvide rettskretsene for å øke 

fleksibiliteten, bedre ressursutnyttelsen og skape større fagmiljøer i domstolene. 

Domstolkommisjonens forslag om å utvide tingrettenes og jordskifterettenes 

rettskretser er ikke til hinder for å opprettholde flere rettssteder enn kommisjonen 
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anbefaler. Etter departementets syn kan mange av utfordringene kommisjonen peker 

på imøtekommes ved bare å utvide rettskretsene. Departementet foreslår på denne 

bakgrunn, som et alternativ til kommisjonens forslag, bare å endre tingrettenes 

rettskretser, i tråd med flertallet i kommisjonens forslag til rettskretsinndeling. 

Departementets forslag går dermed ut på å opprettholde alle de bemannede 

rettsstedene i dagens tingrettsstruktur og styrke domstoltilbudet i distriktene ved at 

rettssteder som i dag har lav bemanning får tilgang til mer kompetanse og større 

kapasitet i store og/eller komplekse saker. Forslaget er ikke til hinder for at lokale 

initiativ om samlokalisering følges opp. Prosessene i Vestfold, Østfold og Romerike har 

vært forelagt Stortinget etter forutgående høring, og er derfor ikke en del av denne 

høringen. 

Departementet vil vise til at Riksrevisjonen vurderer det som «svært alvorlig» at ikke 

flere domstoler når Stortingets mål for saksbehandlingstid i straffesaker. 

Riksrevisjonen anser det også som «kritikkverdig» at ikke potensialet for å effektivisere 

tingrettene er utnyttet i større grad, se Riksrevisjonens undersøkelse av 

saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene, Dokument 3:3 

(2019–2020). Undersøkelsen viser at dagens struktur, med mange små rettskretser, 

medfører en strukturell ineffektivitet. Det er store variasjoner i saksinngang mellom 

domstolene, men også i én og samme domstol fra ett år til et annet. Én tingrett kan 

ha mange saker og lang saksbehandlingstid, mens nabotingretten har få saker og 

kort saksbehandlingstid. Det er begrensede muligheter til å overføre saker og 

ressurser mellom domstolene. Riksrevisjonen anbefaler at departementet og 

Domstoladministrasjonen vurderer tiltak for å øke fleksibiliteten mellom domstolene, 

også for å kunne håndtere variasjoner i saksinngangen. Departementet vurderer 

endringer i rettskretsene som et mulig tiltak for å imøtekomme anbefalingen. Etter 

departementets syn vil endringer i rettskretsene kunne bidra til å jevne ut 

produktivitetsforskjellene, sørge for en likere saksvekst mellom domstolene, og 

dermed også likere saksbehandlingstid. 

Departementet vil også vise til at Særdomstolsutvalget har anbefalt å samle 

barnesakene i noen utvalgte tingretter, først og fremst for å bygge opp kompetanse, i 

miljøer hvor flere har gode kvalifikasjoner innenfor samme fagområde, se NOU 2017: 

8 Særdomstoler på nye områder?. Regjeringen ønsker å følge opp utvalgets 

anbefalinger på dette punktet. Departementet viser til at barnevernssakene og 

foreldretvistene (barnesakene) utgjør en stor del av de sivile sakene i tingrettene, og 

vurderer endringer i rettskretsene som et mulig tiltak for å skape større fagmiljøer og 

styrke behandlingen av barnesaker i domstolene. 
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En løsning med bare å endre rettskretsene, kan også være aktuelt for 

jordskifterettene. Departementet gjør likevel oppmerksom på at jordskifterettene 

gjennomgående er organisert i mindre enheter enn tingrettene. 

Konsekvensen av forslaget for Ringerike sin del er at Ringerike tingrett, som 

bemannet rettssted, vil bestå men tingretten vil være en del av rettskretsen som 

omhandler kommunene Asker, Bærum, Hole, Jevnaker, Lunner, samt Ringerike 

Endringer i domstolloven 

Hvilke rettskretser som dekker hvilke kommuner, og hvor tingrettene er lokalisert, 

fremgår i dag av forskrift 15. november 2019 nr. 1545. For jordskifterettene fremgår 

det samme av forskrift 11. desember 2015 nr. 1446. Samtidig følger det av 

domstolloven § 25 første ledd at Domstoladministrasjonen fastsetter ett eller flere 

faste rettssteder for tingrettene. Det er uklart hvor langt denne myndigheten rekker. 

For å klargjøre rettstilstanden legger departementet herved frem til overveielse 

forslag om å lovfeste praksisen med å vedta rettsstedene etter samme prosess og på 

samme måte som rettskretsene. Forslaget innebærer å overføre myndigheten etter 

domstolloven § 25 første ledd til Kongen, samt å klargjøre, for eksempel i 

domstolloven § 22, at rettssteder vedtas og bare kan legges ned ved forskrift gitt av 

Kongen (regjeringen). En liknende endring kan være aktuell i jordskifteloven § 2-1. 

Departementet mener at det bør reguleres hvilke bemannede rettssteder som 

eksisterer, og som ikke kan legges ned uten endringer i forskrift. 

For å bidra til å bevare kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre brukerne den 

samme nærheten til domstolene som i dag, vurderer departementet å regulere 

bemanningen ved rettsstedene, for eksempel ved å gi en hjemmel i domstolloven § 

19, § 22 eller § 25 til å fastsette en minimumsbemanning i forskrift. En regulering kan 

for eksempel gå ut på at hvert rettssted som utgangspunkt skal ha minst én 

tilstedeværende embetsdommer. 

For å sørge for at domstolenes brukere fortsatt har og opplever nærhet til 

domstolene, vurderer departementet også en hovedregel om at saker skal behandles 

på rettsstedet i den delen av rettskretsen hvor saken geografisk hører hjemme. En 

mulig måte å gjennomføre dette på, er ved å gi nærmere regler i forskrift om 

fordeling av saker i tingrettene, jf. domstolloven § 19 siste ledd. Fordelingen kan for 

eksempel skje etter de samme prinsippene som gjelder for fordeling av saker mellom 

rettssteder i lagmannsrettene, se domstolloven § 18 første ledd annet punktum. I 

praksis medfører dette at det ved fordeling av saker tas utgangspunkt i hvilke 

kommuner rettsstedene (altså de tidligere rettskretsene) dekket før 
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rettskretsendringene. En slik ordning vil medføre at dommerne må påregne noe økt 

reisevirksomhet innenfor de nye rettskretsene. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Domstolkommisjonen har pekt på et betydelig innsparingspotensial i sitt forslag, 

sammenlignet med en forsvarlig videreføring av dagens struktur. 

Innsparingspotensialet er knyttet til reduserte bemanningskostnader og utfasing av 

rettssteder, som gir besparelser i form av reduserte leie- og vedlikeholdskostnader og 

digitaliseringskostnader. Også departementets alternative forslag vil ha et 

innsparingspotensial knyttet til reduserte bemanningskostnader som følge av økt 

fleksibilitet og bedre utnyttelse av domstolenes ressurser. Forslaget vil også bidra til å 

bedre saksbehandlingstiden i domstolene. Derimot er det totale 

innsparingspotensialet betydelig lavere ettersom det vil være kostbart å opprettholde, 

vedlikeholde og digitalisere alle dagens rettssteder. 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er enig med kommisjonen i behovet for å styrke rettssikkerheten og 

sikre fortsatt høy tillit til domstolene. Rådmannen mener derimot at det er en 

svakhet ved utredningen at man i liten grad har vurdert andre tiltak enn en 

sentralisert domstolstruktur. 

Rådmannen anser det som viktig for Ringerike kommune å beholde domstolen som 

kompetansearbeidsplass med nærhet til brukerne. Dagens samfunn stiller økte krav til 

spisskompetanse og det er viktig for kommunen at dagens arbeidsplasser ved domstolen består. 

 

Slik rådmannen ser det så er det naturlig at det skjer endringer i samfunnet, også for 

domstolenes vedkommende. Det bør allikevel finnes andre løsninger som styrker 

rettssikkerheten og ivaretar brukerne, uten å gå veien om sentralisering. Rådmannen vil derfor 

ikke anbefale konklusjonen til domstolkommisjonen. 

 

Når det gjelder forslaget fra departementet om å beholde dagens rettssteder, men kun slå 

sammen rettskretsene forstår rådmannen forslaget slik at tingretten vil bli en del av Asker og 

Bærum tingrett, men at rettsstedet består. Rådmannen ser det da som nærliggende at stillingene 

ved dagens tingrett vil bli overført Asker og Bærum tingrett. Mindre bemanning ved dagens 

tingrett vil ikke gi den nødvendige nærhet for brukerne. Rådmannen mener derfor at det ikke 

bør aksepteres at arbeidsplassene ved dagens tingrett legges ned. 

 

Rådmannen imøteser kommunestyrets innspill til høringssvaret. 
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Vedlegg 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 20/20-22   Arkiv: GNR 137/65  

 

Klage på rammetillatelse - 14 eneboliger Gnr/bnr 137/65 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i delegert vedtak 59/20. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

Sammendrag 

Byggesaksavdelingen ga 14.02.2020 rammetillatelse for oppføring av 14 eneboliger. Scheibler 

advokatfirma har klaget på vedtaket på vegne av Else Marie Modalen, som er nabo til 

prosjektet. Rådmannen kan ikke se at klagen har tilført vesentlig nye momenter, og anbefaler 

HMA å opprettholde vedtaket og sende saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 

avgjørelse. 

 

Innledning/bakgrunn 

Kommunen mottok søknaden om rammetillatelse 02.01.2020. Byggesaksavdelingen sendte 

flere foreløpige svar, og søknaden var komplett 10.02.2020. Kommunen ga rammetillatelse 

14.02.2020 (feildatert 10.02.2020). Tiltaket er i tråd med reguleringsplanen for området, og 

det var ikke behov for dispensasjoner. 

 

Beskrivelse av saken 

Saken gjelder bygging av 14 eneboliger på gnr/bnr 137/65 i Haugsbygd. Eneboligene vil være 

mellom 121,1 m2 og 136,9 m2 i bruksareal. Det var merknad fra to naboer til byggesøknaden. 

Disse ble kommentert i vedtaket, men ikke tatt til følge da utbyggingen var i tråd med 

reguleringsplanen.  

 

Scheibler Advokatfirma har klaget på vedtaket på vegne av Else Marie Modalen, som er nabo. 

Klagen går i hovedsak ut på følgende: 

- Nabomerknaden opprettholdes. Denne gikk i hovedsak på at Modalen mente hennes 

eiendom og byggetillatelser ble brukt i planene på en måte hun ikke tillot. 

- Det er en tvist om eierforholdene som det er varlset søksmål om. 

- Modalen vil miste to byggetillatelser på sine tomter som følge av vedtaket det er klaget 

på. 
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- Avkjørselen og opparbeidet gårdsplass nordøst på Modalens eiendom vil bli berørt av 

rammetillatelsen. 

- Deler av området Modalen disponerer blir forøkt solgt av gnr/bnr 137/1 til gnr/bnr 

137/65. 

- Avtalen mellom Henrik Færden Petersen og Else Marie Modalen er godkjent av 

kommunen. 

- Klager er bekymret for nedbyggingen av dyrket mark.  

- Rammetillatelsen er ugyldig, fordi den er gitt på et område som utbygger ikke har rett 

til å disponere. 

 

LIGL advokater AS har kommentert klagen på vegne av Henrik Færden Petersen. Færden 

Petersen er hjemmelshaver til området det skal bygges ut på. Kommentarene går i hovedsak ut 

på følgende: 

- Påstandene om at gårdsplass og avkjørsel blir berørt av rammetillatelsen er av 

privatrettslig karakter. De er heller ikke enige i klagers påstander rundt 

eiendomsforholdene. 

- Påstandene rundt eiendomsforholdene ble vurdert i reguleringsplansaken. Klagen på 

reguleringsplanen ble ikke tatt til følge. 

- Planlagt bebyggelse og annen infrastruktur berøres ikke av grensetvisten. 

- Rammetillatelsen bygger på godkjent reguleringsplan, og det er ikke søkt om 

dispensasjoner. Kan vanskelig se at kommunens vedtak er ugyldig. 

- Færden Petersen har ingen kjennskap til at Modalen har mistet to byggetillatelser i 

reguleringsprosessen.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 417 Færdentoppen 

boligområde vedtatt (med ikrafttredelsesdato) 05.12.2017.  

 

Reguleringsplanen åpner for bygging av inntil 15 nye boenheter innenfor planområdet. 

Rammetillatelsen gjelder bygging av 14 nye boenheter. Det er dermed mulig å bygge én 

boenhet til innenfor planområdet. Gnr/bnr 137/64 er den eneste ubebygde eiendommen 

innenfor planområdet, og rammetillatelsen på bygging på gnr/bnr 137/65 stenger ikke for 

bygging på 137/64 etter nåværende planstatus. 

 

Juridiske forhold 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klager er nabo, og dermed part. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Det er klaget innenfor klagefristen. 

 

Det kan ikke klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan, og klagefristen på 

denne er utløpt. Dersom kommunen finner det hensiktsmessig, kan klagen realitetsbehandles i 

stedet for å avvises. Dette følger av pbl. § 1-9. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble gitt rammetillatelse til bygging av 14 eneboliger i delegert vedtak nr. 59/20, sendt ut 

14.02.2020 (feildatert 10.02.2020). 
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Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at parten har rett 

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket», jf. 

forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om dekning av utgifter dersom vedtaket 

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for innhenting av informasjon eller høringer for 

behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Rådmannen kan ikke se at det er noen aktuelle alternative løsninger. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter pbl. § 21-4 følger det at «Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og 

senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.» 

 

Pbl. § 21-4 viser dermed at søker har rett på tillatelse dersom søknaden er komplett og i tråd 

med lov, forskrift og planbestemmelser. I dette tilfellet var søknaden komplett 10.02.2014, og 

det var ikke søkt om dispensasjoner. At det ikke var behov for dispensasjoner, viser at 

søknaden var i tråd med plan- og bygningslovgivningen. Rådmannen legger dermed til grunn at 

søker hadde rett på rammetillatelse. 

 

Nedenfor vil de enkelte momentene i klagen kommenteres nærmere. 

 

Byggetillatelser på gnr/bnr 137/62 

Klager har vist til at rammetillatelsen fører til at Modalens eiendom blir brukt på en måte hun 

ikke tillater, og at rammetillatelsen fører til at Modalen vil miste to byggetillatelser på sin 

eiendom. I klagen står det også at avkjørselen og opparbeidet gårdsplass nordøst på Modalens 

eiendom blir brukt i tillatelsen. 

 

03.10.2012 ble det gitt tillatelse til bygging av enebolig på eiendommen. Det er gitt flere 

endringstillatelser på dette prosjektet, senest 07.07.2014. Det ble gitt midlertidig brukstillatelse 

for første etasje av boligen 22.12.2014. Byggetillatelser som er gitt på eiendommen, samt kart 

som viser siste godkjente plassering av boligen på 137/62 er lagt ved.  

 

Saken det er klaget på her gjelder bygging innenfor regulerte byggegrenser på gnr/bnr 137/65. 

Rådmannen kan ikke se at rammetillatelsen på noe vis vil påvirke Modalens byggetillatelse på 

enebolig på gnr/bnr 137/65, og antar at denne delen av klagen bygger på en misforståelse. 

Rammetillatelsen som denne klagesaken handler om, gjelder ikke bygging på gnr/bnr 137/62. 

Nærmeste bolig på gnr/bnr 137/65, er plassert i overkant av 11 meter fra eiendomsgrensen mot 

klagers eiendom. 

 

Rådmannen vil også påpeke at på kartet som ble sendt inn i forbindelse med den opprinnelige 

byggesøknaden på Modalens eiendom, er det vist flere andre bygninger. Noen av disse er 

plassert utenfor eiendomsgrensene til gnr/bnr 137/62. Disse bygningene har ikke blitt søkt om 
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eller godkjent av kommunen, noe som er presisert i den opprinnelige byggetillatelsen for 

eneboligen.  

 

I klagen har klager også vist til at avtalen mellom Henrik Færden Petersen og Else Marie 

Modalen er godkjent av kommunen. Rådmannen viser til at leieavtalen er lagt ved i forbindelse 

med en byggesøknad, og at byggesaksavdelingen forsto denne som søkers dokumentasjon på 

at de hadde rett til å fylle opp utenfor eiendomsgrensen. Leieavtalen som sådan er ikke 

godkjent av kommunen. For øvrig viser rådmannen til fylkesmannens vedtak i klagesaken på 

reguleringsplanen, hvor fylkesmannen bekrefter kommunens vurdering av at leieavtalen er 

privatrettslig og ikke noe kommunen skal ta stilling til. Dette gjelder også tilfeller der en 

privatrettslig avtale endres etter at det er gitt en byggetillatelse på en eiendom. 

 

Rådmannen kan ikke se at noen forhold knyttet til tidligere gitte byggetillatelser på gnr/bnr 

137/62 tilsier at klagen på rammetillatelsen på gnr/bnr 137/65 kan tas til følge. 

 

Salg av areal fra gnr/bnr 137/1 til 137/65 

Rådmannen har ikke kjennskap til eventuelle planer om salg av areal fra gnr/bnr 137/1 til 

137/65. Klagers innvendinger til dette salget, bygger på uenigheter av privatrettslig karakter, 

og er ikke noe kommunen skal ta stilling til. For øvrig viser rådmannen til at vedtaket det er 

klaget på gjelder bygging på gnr/bnr 137/65, og rådmannen kan ikke se hvordan et eventuelt 

salg av areal til gnr/bnr 137/65 er relevant for vedtaket det er klaget på.  

 

Nedbygging av dyrket mark 

Både kommunen og fylkesmannen tok stilling til spørsmålet om nedbygging av dyrka mark i 

forbindelse med reguleringsplanen og i klagesaken på denne. Rådmannen viser til 

fylkesmannens vedtak i klagesaken på reguleringsplanen, som er vedlagt. Her er denne 

anførselen vurdert nærmere. 

 

Rådmannen viser til at det ikke kan klages på forhold som er avgjort i reguleringsplanen, jf. 

pbl. § 1-9 andre ledd. Rådmannen vurderer derfor ikke forholdet nærmere, og kan ikke se at 

hensynet til dyrket mark gjør at klagen bør tas til følge.  

 

Ugyldighet 

Klager mener at rammetillatelsen er ugyldig fordi den er gitt på et område utbygger ikke har 

rett til å disponere. Rådmannen viser til at kommunen må forholde seg til offentlig tilgjengelige 

kart- og eiendomsdata. Vedtaket gjelder utbygging på gnr/bnr 137/65, hvor Henrik Færden 

Petersen er grunneier. Høyt & Lavt Utvikling AS er tiltakshaver for prosjektet, og rådmannen 

legger til grunn at de har nødvendig rett til å disponere over eiendommen Færden Petersen står 

som eier av. 

 

Klagers anførsel om rett til å disponere arealet, forstår rådmannen som en henvisning til tvisten 

mellom Færden Petersen og Modalen om konsekvensene av den oppsagte leieavtalen, og 

uenigheten om hvem som har rett til å disponere arealet etter oppsigelsen av leieavtalen. 

Rådmannen viser til at hovedregelen er at kommunen ikke skal ta stilling til privatrettslige 

forhold. Kun i tilfeller der det er «åpenbart» at tiltakshaver ikke har de privatrettslige 

rettigheter søknaden forutsetter, kan søknaden avvises. Rådmannen viser til at «åpenbart» er en 

høy terskel, og det er ikke meningen at kommunen skal ta stilling og forsøke å klarlegge 

privatrettslige konflikter. Rådmannen kan ikke se at terskelen «åpenbart» er oppfylt i dette 

tilfellet.  
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Kommunen skal dermed ikke ta stilling til den privatrettslige konflikten mellom Færden 

Petersen og Modalen. Byggetillatelsen innebærer bare en godkjenning etter plan- og 

bygningsloven, og ikke noen avgjørelse av den privatrettslige konflikten. Utbygger må selv 

avklare om andre privatrettslige hindre kan stoppe utbyggingen. Dette er ikke spørsmål 

kommunen skal ta stilling til.  

 

Rådmannen kan dermed ikke se at det er begått en saksbehandlingsfeil ved at kommunen ikke 

har tatt stilling til den privatrettslige konflikten, og rådmannen kan ikke se at kommunens 

vedtak er ugyldig. 

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at noen av klagers anførsler tilsier at vedtaket bør endres. Rådmannen 

viser også til at man har rett til å få bygge i henhold til vedtatt reguleringsplan. Rådmannen 

anbefaler at kommunens vedtak opprettholdes, og at saken sendes over til Fylkesmannen i Oslo 

og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 MOSS 

Høyt & Lavt Utvikling AS, Birkebeinerveien 8, 3517 HØNEFOSS  

Else-Marie Modalen, Færdenveien 26, 3514 HØNEFOSS  

Mestergruppen Arkitekter AS, Postboks 4104 Jensvoll, 8089 BODØ 
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Vedlegg 

Oversiktskart 

2020-03-20 Brev til RIngerike kommune.pdf 

Bilag 1- Færden boligområde - klage på vedtak.PDF.pdf (fylkesmannens vedtak i klagesak på 

reguleringsplanen) 

Bilag 2- Leieavtale og oppsigelse.pdf 

Klage - rammetillatelse 

Rammetillatelse - Eneboliger 

Analyse av støyforholdene.pdf 

Ringerike Boligstiftelse - Prosjekt - e-post dialog 

Foreløpig svar - eneboliger 

C5 - Revidert kommentar til nabomerknad.pdf 

C1 - Kvittering for nabovarsel - 2.pdf 

C2 - Nabovarsel - 2.pdf 

C3 - Nabomerknad.pdf 

C4 - Nabomerknad.pdf 

C5 - Kommentar til nabomerknad.pdf 

D1 - Situasjons plan og MUA.pdf 

E 16 - Plan Hus 7 og 8.pdf 

E11 - Terrengprofil Hus 5,6,10.pdf 

E13 - Plan hus 1, 4, 12.pdf 

E14 - Plan hus 2, 3, og  14.pdf 

E15 - Plan hus 6.pdf 

E18 - Plan hus 9 og 10.pdf 

E19 - Plan hus 11 og 13.pdf 

E20 - Plan hus 5.pdf 

F1 - Revidert redegjørelse.pdf 

Punkt 5 - Estetisk redegjørelse.pdf 

190522- Sitplan.pdf 

Foreløpig svar - Søknad om oppføring av boliger 

Søknad om tillatelse til tiltak..pdf 

F1 - Redegjørelse.pdf 

A1 - Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon.pdf 

C1 - Kvittering nabovarsel.pdf 

C2 - Nabovarsel.pdf 

C3 - Merknad nabovarsel.pdf 

C4 -Kommentar til nabomerknad.pdf 

Dokumentasjon fra byggesak på 137/62 

Ringerike kommune - 38 17 - Gnr 137 1 - 137 62 - 137 63 - 137 64 - Færden boligområde - 

klage på vedtak.PDF (fylkesmannens vedtak i reguleringsplansaken) 

 



  Sak 37/20 

 

 Side 24 av 109   

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 17/2702-61   Arkiv: GNR 169/22  

 

Klage på endringsvedtak og søknad om endring av gitt tillatelse 

Gnr/bnr 169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020 

38/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet 

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i 

delegasjonssak 408/19. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

3. Søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien 

godkjennes. 

5. Viderebehandling av endringssøknad delegeres til rådmannen. 

  
 

  

Sammendrag 

Saksfremlegget gjelder to forhold: 

 

1. Klage på gitt tillatelse 

Saken gjelder klage på vedtak datert 18.07.2019 om endring av gitt tillatelse for 

endret plassering av gangvei, mindre justering av trase for internveier og justering av 

terrengløsninger fra mur/skråning til bruk av kun skråninger, 

delegasjonssaksnummer 408/19. Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder 

vesentlig nye opplysninger, og anbefaler at klagen ikke tas til følge og at saken 

sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 

2. Søknad om endring av gitt tillatelse 

Saken gjelder også søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av 

Smedgårdsveien og dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til 

nabogrense for terrenginngrep og utvidelse av veien. Det har kommet inn 

nabomerknader til denne endringssøknaden. Rådmannen mener at vilkårene for å gi 
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dispensasjon er oppfylt, at nabomerknadene ikke skal tas til følge, og at søknad om 

endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien skal godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble gitt tillatelse til oppføring av 6 tomannsboliger på eiendommen gnr/bnr 

169/22 i delegasjonssak nr. 716/17, datert 02.01.2018. I tillatelsen ble det gitt 

dispensasjon for utnyttingsgrad fra 25% BYA til 30, 24% BYA. Det ble også gitt 

dispensasjon for arealbruk hvor det skulle legges VA-ledninger og opprusting av 

gangvei. Det var ikke nabomerknader til søknaden. 

 

I delegasjonssak nr. 210/18, datert 04.06.2018 ble det gitt tillatelse til endring for 

heving av terreng for fire av seks tomter, endring av høydeplassering for intern 

tilkomstvei og stikkveier, samt endret trasé for gang- og sykkelvei internt på tomten. 

Det var opprinnelig nabomerknad til endringssøknaden, men denne ble trukket. 

 

Det ble gitt tillatelse til endring av gitt tillatelse for endret plassering av gangvei, 

mindre justering av trasé for internveier og justering av terrengløsninger fra 

mur/skråning til bruk av kun skråninger i delegasjonssak nr. 408/19, datert 

18.07.2019. Det var fire nabomerknader i saken hvor det ble vurdert at det ikke var 

grunn til å tillegge en eller flere av merknadene vekt på en slik måte at tiltaket ikke 

kunne gis godkjenning. 

 

Beskrivelse av saken 

Klage 

Kommunen mottok klage på vedtak om endring av gitt tillatelse i delegasjonssak nr. 

408/19 fra Egil Berg Bråtalien 06.08.2019 og fra Anette Bråstad 08.08.2019. 

 

Klagen fra Egil Berg Bråtalien, hjemmelshaver til gnr/bnr 169/11, er i hovedsak 

begrunnet i følgende: 

- Fyllingsfoten mot tomt 2 på gnr/bnr 169/22 kommer nærmere nabogrensa mot 

gnr/bnr 169/11 enn 4 meter 

- Snuhammeren mot Smedgårdsveien ved gnr/bnr 169/11, 169/22 og 169/49 

kan ikke fjernes 

- Dersom snuhammer fjernes, trekkes avstandserklæring fra gnr/bnr 169/11 

- Skråning mot Smedgårdsveien/snuhammer må sikres. 

 

Klagen fra Anette Bråstad, hjemmelshaver til gnr/bnr 169/49, er i hovedsak 

begrunnet i følgende: 

- Skråning mot Smedgårdsveien må sikres og ferdigstilles 

- Eksisterende snuhammer må beholdes, da det er behov for snuplass i denne 

svingen i Smedgårdsveien 

 

Klager, Anette Bråstad, har lagt ved to bilder av skråningen og et kartgrunnlag som 

viser plasseringen. 

 

Søker sendte 20.08.2019 og 11.10.2019 kommentar til klagene. Kommentarene går i 

hovedsak ut på følgende: 

- Det foreligger avstandserklæring i forbindelse med opprinnelig byggesøknad 

og endringen medfører at eiendommen til Bråtaliten blir mindre berørt 
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- Sikringsarbeid på byggeplassen vil bli ivaretatt 

- Snuplassen kan ikke benyttes da den er for smal og kort til andre kjøretøy enn 

personbil, strømstolpe som står på snuplassen skal flyttes og oppgraderes i 

forbindelse med at kraft- og fibernett legges i bakken. Snuplassen har vært 

benyttet til plassering av avfallsdunker og parkering for nabo nord for 

snuplassen, kjøretøy som skal videre innover Smedgårdsveien snur innerst i 

veien, posten benytter annen eiendom når de snur, og det er avtale med HRA 

om annen løsning for å snu renovasjonsbiler. 

- Skråningen er midlertidig sikret med steiner, og vil bli endret i forbindelse med 

skifting av strømstolpe og ferdigstillelse av terrengarbeider. 

- Utforming av prosjektet er bedre enn i opprinnelig tillatelse og bedre tilpasset 

naboeiendommer, da gangvei er flyttet og bruk av murer/skråninger er 

redusert i omfang. 

 

Kommunen mottok 04.11.2019 tilleggskommentar fra Egil Berg Bråtalien. Han 

skriver at det ble gjennomført en befaring med søker, naboer og kommunen i 

oktober. I kommentaren vises det til befaringen og momenter som ikke var i henhold 

til gitt tillatelse, klager skriver videre at han trekker sin avstandserklæring. 

 

Endringssøknad 

Kommunen mottok 19.12.2019 søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av 

Smedgårdsveien og dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til 

nabogrense for plassering av veien etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4. 

Omsøkte endring medfører at Smedgårdsveien utvides med 1 meter inn mot 

eiendommen gnr/bnr 169/22, hvor det vil settes opp et rekkverk 0,3 meter innenfor 

ny veiskulder. Dette gir en effektiv utvidelse på omkring 0,7 meter (minus 

rekkverkets tykkelse). 
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Situasjonskart innsendt med søknad som viser utvidet vei. 

 
Terrengsnitt innsendt med søknad som viser Smedgårdsveien og internvei på gnr/bnr 169/22. 

 

Nabo, Egil Berg Bråtalien, har kommet med nabomerknad til endringssøknaden. 

Merknaden går i hovedsak ut på at han ikke har mottatt dokumentasjon på at 

endringer mot Smedgårdsveien er i henhold til gjeldende lover og regler med tanke 
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på sikring av skråning. Nabo ønsker at det skal settes opp en støttemur for å sikre 

skråningen. Han stiller også spørsmål ved eierforholdene og søkers oversikt i saken. 

Videre skriver han at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, og at snuhammer er 

en forutsetning for prosjektet. 

 

Det har også kommet inn nabomerknad til endringssøknaden fra nabo Anette 

Bråstad. Merknaden går i hovedsak ut på at sikring av skråninger må utføres i 

henhold til gjeldende retningslinjer, og at snuhammer fjernes uten at det er planlagt 

sikring mot innkjøring til hennes eiendom. Nabo skriver at snuhammeren benyttes 

som snuplass for hennes eiendom og andre brukere av Smedgårdsveien, som for 

eksempel post og utrykningskjøretøy. I tillegg skriver hun at hun har brukshevd på 

dette arealet. Hun skriver også at skråningen mot Smedgårdsveien må sikres med 

mur, og har lagt ved bilder og kart av skråningen. 

 

Søker skriver i sin kommentar til nabomerknadene at prosjektet følger gjeldende 

regelverk, og at de har gjort tilpasninger for å sikre god og varig løsning på plassen. 

Spørsmålet om eierforhold har søker skrevet at er en tidligere oppføring da saken 

har pågått over lenger tid. Søker skriver at de har forsøkt å komme til enighet med 

naboer ved endringssøknader og tilpasninger. HRA har gitt tilbakemelding om at 

snuhammer ikke er nødvendig for deres renovasjonsbiler ifølge søker. Søker skriver 

at avstandserklæringene ikke kan trekkes, og at arealet mellom Smedgårdsveien og 

byggetomten skal sikres. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 44-02 

Smedhaukedalen, vedtatt 10.02.71 som mindre endring av reguleringsplan nr. 44 for 

Sokna, vedtatt 16.04.64. Deler av eiendommen er i reguleringsplan angitt til 

boligformål og deler er avsatt til friområde. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 

31.01.19 viser samme inndeling som i reguleringsplan, friområde i reguleringsplan er 

i kommuneplan angitt som LNF-område. 
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Skjermbilde kommuneplanens arealdel, gult område markerer område for boligbebyggelse og grønt er 
LNF-område. 
 

Juridiske forhold  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 

saken, jf. forvaltningsloven § 28. Endringsvedtaket datert 18.07.2019 er et 

enkeltvedtak hvor naboer som har klaget er part i saken. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Vedtaket ble fattet 18.07.2019 og 

klagene ble mottatt 06.08.2019 og 08.08.2019. Det er dermed klaget innenfor 

klagefristen. 

 

For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt. Hensynene bak 

bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl. § 

19-2. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at 

parten har rett på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å 

få endret vedtaket», jf. forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om 

dekning av utgifter dersom vedtaket endres. Det tas ikke eget gebyr for behandling 

av klagen. 

 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av endringssøknaden. Gebyr kommer 

som inntekt til kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 
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Rådmannen kan ikke se at det er behov for innhenting av informasjon eller høringer 

for behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker for endringssøknaden går ut 12. mars 2020. Etter 

pbl. § 21-4 skal kommunen behandle søknader så snart som mulig, og senest innen 

saksbehandlingsfristen. Dersom fristen overskrides, vil gebyret reduseres med 25 % 

for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides, jf. byggesaksforskriften § 7-6. Det vil 

si at dersom saken behandles i møte i HMA 14. april 2020, vil det ikke kunne tas 

gebyr for behandling av endringssøknaden. Gebyr for endringssøknad i denne 

saken beregnes ut fra gebyrreglement for 2019. I denne saken tas det gebyr for 

endring ved utvidelse av Smedgårdsveien, minstepris kr 8 000,- i tillegg til fullt gebyr 

for dispensasjon på kr 8 000,-, totalt 16 000,-. 

 

Alternativ 2 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og endrer vedtak fattet i delegasjonssak nr. 

408/19 ved at det ikke gis tillatelse til at snuhammer mellom gnr/bnr 169/49 

og gnr/bnr 169/22 fjernes. Øvrige justeringer av terrengløsninger fra 

mur/skråning til kun skråninger og endret plassering av gangvei godkjennes. 

2. Søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense 

avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien avslås. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA kan mene at klagen har tilført nye momenter, og derfor ta klagen til følge når 

det gjelder at snuhammer må beholdes. HMA vurderer at vilkårene for dispensasjon 

fra krav om 4 meter avstand til nabogrense for terrenginngrep og utvidelse av veien 

ikke er oppfylt, og avslår endringssøknaden på bakgrunn av dette. HMA kan legge til 

grunn at terrenginngrep og utvidelse av vei ikke bør tillates endret slik som omsøkt 

av hensyn til naboer, og kan mene at fordelene med terrenginngrep og utvidelse 

ikke er klart større enn ulempene. 

 

Rådmannens vurdering 

Klage 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger som tilsier at klagen 

bør tas til følge, og anbefaler HMA å opprettholde vedtaket i delegasjonssak 480/19 

og sende saken over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. De 

enkelte punktene i klagene kommenteres i det følgende. 

 

- Sikring av skråning 

Begge klagere skriver i klagen at skråning mot Smedgårdsveien må sikres og 

ferdigstilles. 

 



  Sak 38/20 

 

 Side 32 av 109   

 

Søker har vist til at sikringsarbeid på byggeplassen vil bli ivaretatt, og at skråningen 

er midlertidig sikret med steiner. Videre at den vil bli endret i forbindelse med 

skrifting av strømstolpe og ferdigstillelse av terrengarbeider. Søker skriver også at 

utforming av prosjektet er bedre enn i den opprinnelige tillatelsen og bedre tilpasset 

naboeiendommer, da gangvei er flyttet og bruk av murer/skråninger er redusert i 

omfang. 

 

Rådmannen viser til at krav til sikring følger av teknisk forskrift, og det er ikke søkt 

om dispensasjon fra dette. Det forutsettes derfor at skråningen sikres 

forskriftsmessig, og rådmannen viser til søkers kommentar hvor de sier at dette vil bli 

gjort i forbindelse med ferdigstillelse av terrengarbeider. 

 

- Snuhammer 

Klagere skriver i klagen at snuhammer mot Smedgårdsveien må beholdes, og at det 

er behov for snuplass i svingen i Smedgårdsveien. Bråtalien skriver at dersom 

snuhammeren fjernes, trekker han avstandserklæringen for sin eiendom gnr/bnr 

169/11. 

 

I sin kommentar til klagen skriver søker at snuplassen ikke kan benyttes da den er 

for smal og kort til andre kjøretøy enn personbil, og at kjøretøy som skal videre 

innover Smedgårdsveien snur innerst i veien. Ifølge søker benytter posten en annen 

eiendom enn snuplassen når de snur, og det er gjort avtale med HRA om en annen 

løsning for å snu renovasjonsbiler. Videre at strømstolpen som står der skal flyttes 

og oppgraderes i forbindelse med at kraft- og fibernett skal graves ned i bakken. Det 

vises også til at snuplassen har vært benyttet til plassering av avfallsdunker og 

parkering for nabo nord for snuplassen i strid med avtale med nabo.  

 

Rådmannen viser til at hovedpoenget med snuhammer, er at store kjøretøy som for 

eksempel renovasjonsbiler, skal ha et sted å snu. Personbiler bør primært kunne 

snu andre steder, og en snuhammer skal som utgangspunkt ikke benyttes som 

parkering. Søker viser til at det er gjort avtale med HRA om en annen løsning for å 

snu renovasjonsbiler. Rådmannen legger dermed til grunn at det ikke er nødvendig 

med snuhammer i Smedgårdsveien. 

 

 

- Avstandserklæring 

Bråtalien skriver at fyllingsfoten kommer nærmere nabogrensa mot hans eiendom 

gnr/bnr 169/11 enn 4 meter. Det vises også til at hvis snuhammer fjernes, trekkes 

avstandserklæring som ble gitt til opprinnelig byggesøknad. 

 

Søker skriver at det foreligger avstandserklæring i forbindelse med opprinnelig 

byggesøknad, og at omsøkte endringstillatelse medfører at eiendommen til Bråtalien 

blir mindre berørt. 

 

Rådmannen viser til at avstandserklæringen fra Bråtalien lå til grunn for opprinnelig 

vedtak. Dersom avstandserklæringen skulle vært trukket, måtte dette skjedd før 

kommunen fattet vedtak. Kommunen fatter vedtak med grunnlag i de opplysningene 

som foreligger på vedtakstidspunktet. Dersom Bråtalien ønsker å trekke 

avstandserklæringen for gitte tillatelser, er dette et privatrettslig spørsmål. 
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Rådmannen viser til at kommunen ikke tar stilling til slike spørsmål. Videre viser 

rådmannen til at det nå er søkt om nye tiltak i endringssøknaden, og at 

avstandserklæringen fra Bråtalien ikke gjelder for disse nye tiltakene. For nytt tiltak 

er det søkt dispensasjon for plassering nærmere nabogrensa enn 4 meter. 

 

Endringssøknad 

- Dispensasjon 

Det fremgår av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd at dersom ikke annet er 

bestemt, er det krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense. 

 

Det er søkt om dispensasjon for avstand til nabogrense mot Smedgårdsveien og 

eiendommene gnr/bnr 169/11 og 169/49. Tiltakene det er søkt dispensasjon for 

avstandskavet for, gjelder terrenginngrep og utvidelse av vei. Søker skriver i sin 

begrunnelse at det vil kunne være en ulempe at dispensasjonen bryter med den 

opprinnelige intensjonen med avstand til nabogrense. Videre skriver søker at 

situasjonen vil bli bedre med tanke på trafikksikkerhet og veiutforming, at det 

allerede er godkjent et byggeprosjekt på omsøkte eiendom og at dispensasjonen kun 

er en tilpasning av det allerede godkjente prosjektet. Omsøkte endring vil samlet sett 

gi terrengendringer som er mindre enn det som tidligere er godkjent og vil ifølge 

søker gi bedre framkommelighet/ferdselsmuligheter for beboerne langs 

Smedgårdsveien. Søker viser til at de vil sørge for tilstrekkelig utforming og utførelse 

av tiltaket etter teknisk forskrift og veinormaler. Søker skriver at området er av eldre 

karakter, med få lignende boliger og tomteområder, og at det dermed er liten 

sannsynlighet for at tiltaket vil gi rom for presedensvirkning. I tillegg skriver søker at 

det ikke vil være behov for snuhammer i området, da Smedgårdsveien blir bedre 

mellom nytt kryss og eiendom gnr/bnr 169/49, samt at fjernvirkning i området vil 

forbedres. Smedgårdsveien vil ifølge søker oppfattes som bredere og bedre langs 

den endrede delen, og dette vil bidra til en mer oversiktlig situasjon langs veien og at 

det ikke vil være behov for snuhammer i området da tiltaket gjør veien tryggere og 

gir enklere ferdsel. 

 

Rådmannen viser til at det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan 

innvilges, jf. pbl. § 19-2.  

 

Vilkår 1 – Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, må ikke bli «vesentlig tilsidesatt».  

 

Hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1 er å fremme 

en bærekraftig utvikling, sikre forsvarlig byggetiltak, og å sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for berørte interesser og myndigheter. Prinsippet om 

universell utforming skal ivaretas. Hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og 

estetisk utforming av omgivelsene skal også vektlegges.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir nevneverdig 

berørt av tiltaket. Lovens formålsbestemmelse vurderes derfor ikke å bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Det følger av forarbeidene til pbl. § 29-4 at avstandskravet først og fremst er fastsatt 

av branntekniske hensyn. Videre er bestemmelsen også begrunnet i hensynet til 
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nabo ved at avstandskravet sikrer at bebyggelse på naboeiendommer får 

tilstrekkelig lys, rom og utsikt. Rådmannen vurderer at hensynene bak reglene om 4 

meter byggegrense mot naboeiendom også skal ivareta hensynet til nabo for øvrig. 

 

Rådmannen forutsetter at teknisk forskrift blir fulgt, og at terrenginngrep blir 

gjennomført forskriftsmessig. Hensynet til brann vil ikke bli nevneverdig berørt da det 

er snakk om endringer av terreng og utvidelse av vei. Omsøkte endring vil heller ikke 

påvirke hensynet til lys, rom og utsikt, da utvidelse av vei og terrenginngrep 

medfører at området vil være åpent. Hensynet til naboer vil i en viss grad bli berørt 

da endringen vil komme nærmere nabogrensa enn 4 meter. Det er imidlertid en viss 

avstand fra terrenginngrep og utvidelse av vei, og til bebyggelse på 

naboeiendommer. Hensynet blir dermed ikke vesentlig tilsidesatt. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak kravet om avstand til nabogrense på 4 

meter etter plan- og bygningsloven § 29-4 ikke blir «vesentlig tilsidesatt». 

 

Vilkår 2 – Fordelene ved å gi dispensasjon må være «klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering». 

 

Etter forarbeidene skal fordelene ved en dispensasjon hovedsakelig knyttes til de 

offentlige hensyn som planen skal ivareta, og de formål og hensyn som plan- og 

bygningsloven fastsetter. Personlige og økonomiske forhold vil normalt ikke være 

tungtveiende i dispensasjonssøknader.  

 

Ulempen med å innvilge dispensasjon i denne saken er at det vil bli gjennomført 

tiltak mindre enn 4 meter fra nabogrensa. Tiltaket gjelder terrengendring og utvidelse 

av vei, og søker viser til at endringen vil gi en mer oversiktlig situasjon langs veien 

med tanke på trafikksikkerhet og veiutforming. Videre at omsøkte endring samlet sett 

vil være mindre enn tiltakene som tidligere er godkjent, og gi bedre 

framkommelighet/ferdselsmuligheter for beboerne langs Smedgårdsveien. Søker 

viser også til at det vil bli satt opp et rekkverk på 70 cm høyde over veibanen 0,3 

meter innenfor ny veiskulder. Rådmannen viser til at det vil være en fordel at 

trafikksituasjonen blir enda bedre med endringen, og forutsetter at teknisk forskrift 

følges med tanke på utforming og utførelse. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene med en dispensasjon fra avstand til nabogrense 

på 4 meter etter plan- og bygningsloven § 29-4 er «klart større enn ulempene etter 

en samlet vurdering».  

 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt, jf. pbl. § 19-2. Rådmannen 

anbefaler at dispensasjonen innvilges. 

 

- Nabomerknad  

Naboene, Egil Berg Bråtalien (eiendom gnr/bnr 169/11) og Anette Bråstad (eiendom 

gnr/bnr 169/49), har kommet med nabomerknad til endringssøknaden. Merknadene 

knytter seg i hovedsak til sikring av skråning, at eksisterende snuhammer må 

beholdes og at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Bråtalien har stilt spørsmål 

ved eierforholdene og søkers oversikt i saken. Bråstad skriver at hun har brukshevd 

på arealet hvor snuhammeren er. 
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Søker skriver i sin kommentar til nabomerknadene at prosjektet følger gjeldende 

regelverk, at arealet mellom Smedgårdsveien og byggetomta skal sikres, og at HRA 

har gitt tilbakemelding om at snuhammer ikke er nødvendig for deres 

renovasjonsbiler. Spørsmålet om eierforhold har søker skrevet at er en tidligere 

oppføring da saken har pågått over lenger tid. Søker skriver at de har forsøkt å 

komme til enighet med naboer ved endringssøknader og tilpasninger. 

 

Rådmannen viser til dispensasjonsvurderingen, hvor hensyn til nabo er vektlagt i 

vurderingen, og forutsetningen om at teknisk forskrift følges for omsøkte endring av 

prosjektet. Søker viser til avtale med HRA om løsning for å snu renovasjonsbiler 

uten snuhammeren, og rådmannen kan da ikke se at det foreligger grunnlag for å 

kreve at den blir værende. Dette da søker viser til at et eventuelt behov for 

snuhammer vil løses på andre måter. Rådmannen viser til at kommunen ikke skal ta 

stilling til privatrettslig spørsmål som brukshevd. Videre viser rådmannnen til at 

søker har redegjort for eierforhold, og dette anses ikke å være relevant for 

behandling av søknaden. 

 

Rådmannen mener at nabomerknadene ikke bør tas til følge. 

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger i klagen. Rådmannen 

anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken sendes Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for endelig avgjørelse. 

 

Videre anbefaler rådmannen at søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter 

avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4 og endringssøknad godkjennes. Rådmannen 

mener at nabomerknadene ikke bør tas til følge. 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

Coplan AS, Fagernes 4, 5043 BERGEN 

Kikut Utvikling AS, Holeveien 1473, 3531 KROKKLEIVA 

Anette Bråstad, Tranbyveien 143, 3534 SOKNA 

Egil Berg Bråtalien, Tranbyveien 86, 3534 SOKNA 
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 Ringerike kommune, 17.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland og Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 19/2246-37   Arkiv: GNR 52/59, 

52/60  

 

Klage på tillatelse til etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 

52/60 Vestsiden Pukkverk 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet 

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtakene fattet i politisk 

sak 03/20 og i delegert sak 26/20. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 

  

Sammendrag 

HMA ga i møte 13.01.2020 dispensasjon fra maksimalt tillatt høyde etter plan- og 

bygningsloven for betongblandeverk på 16 meter, og dispensasjon fra regulerte 

driftstider for ordinær drift fra 06.00-18.00 og døgnkontinuerlige perioder på 

nærmere vilkår. Det har kommet to klager på vedtaket. Rådmannen kan ikke se at 

klagene tilfører saken vesentlig nye opplysninger, og anbefaler HMA at klagene ikke 

tas til følge. 

 

Beskrivelse av saken 

Saken er beskrevet i rådmannens saksframlegg for behandlingen av 

dispensasjonen. Saksframlegget er vedlagt. 

 

Ole Erik Kihle har sendt inn klage, mottatt 05.02.2020. Klagen går i hovedsak ut på 

følgende: 

- Det stilles spørsmål ved hvorfor han ikke er varslet som nabo eller fått 

informasjon om befaring. 

- Plasseringen av betongblandeverket bør endres. 

- Det bør tas en ny vurdering av ulempene for naboene når det gjelder støy, 

støv og trafikk. 

- Driftstidene bør vurderes på nytt. Dispensasjon fra ordinær driftstid bør søkes 

om ved behov. 
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Marthe Kristine Kihle har sendt inn klage, mottatt 07.02.2020. Klagen går i hovedsak 

ut på følgende: 

- Det klages hovedsakelig på vedtakets punkt 2 hvor det gis dispensasjon fra 

tillatt driftstid etter reguleringsplanen. 

- Det vil føre til problemer med støy, støv og økt trafikk. 

- Det bør ikke gis en generell dispensasjon for utvidede driftstider, men søkes 

om og eventuelt innvilges etter behov. 

- Dispensasjonen bør uansett gis tidsbegrenset, som en prøveperiode. 

- Det er ikke nevnt noe om hvordan støvproblematikken skal løses. Støv er en 

stor belastning for bebyggelsen rundt. 

- Det er et problem med overvann fra driften i pukkverket. 

- Betongverket vil føre til økt trafikk på fylkesvegen, og veien er 

ulykkesbelastet. 

- Bør endre vedtaket til rådmannens alternativ 3 (uten utvidede driftstider), 

alternativt rådmannens alternativ 2 (ikke døgnkontinuerlig drift). Alternativt 

kan antall døgnkontinuerlige perioder reduseres, og dispensasjonen bør være 

midlertidig, slik at det blir en prøveperiode. 

 

Søker har kommentert klagene, og kommer i hovedsak med følgende momenter: 

- Ole Erik Kihle er ikke varslet fordi han ikke er grunneier. Nabovarsel er sendt 

til Marthe Kristine Kihle som grunneier. 

- Plassering lenger inn i pukkverket har ikke vært vurdert av driftsmessige 

hensyn. 

- Trafikkmengden tiltaket er beregnet til er 32 ÅDT. Veien har en ÅDT på 1000 

kjøretøy. Økningen av trafikk bli 3,2 %, noe tiltakshaver mener at ikke er 

vesentlig. 

- Tidligere driftstid i betongblandeverket er nødvendig for å sikre 

ferdigprodusert betong klar på byggeplass tidlig på en vanlig arbeidsdag. 

- I de døgnkontinuerlige periodene er mengdebegrensningen satt så lavt at det 

i realiteten ikke dreier seg om døgnkontinuerlig drift, da det vil ta 1-1,5 time å 

produsere 4 lass betong. Dette vil sannsynligvis foregå som en direkte 

forlengelse utover ordinær driftstid kl. 18.00. 

- Tiltakshaver vil presisere at vilkårene for de døgnkontinuerlige periodene er 

et resultat av krav fra kommunen, og at det hadde vært mer formålstjenlig å 

søke dispensasjon for døgnkontinuerlig drift ved behov. 

- Betongverket vil føre til en støvbelastning som er helt marginal sammenlignet 

med støvbelastningen fra pukkverket. 

- Utslipp til vann er omtalt i søknadsbrevet. Det vil bli etablert et lukket 

vannbehandlingsanlegg som vil ha nullutslipp til ytre miljø. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Pukkverket er omfattet av reguleringsplan nr. 308 Vestsiden pukkverk, vedtatt 

15.12.2005. 

 

Rådmannen viser særlig til følgende reguleringsbestemmelser: 

Punkt 5.6 nummer 6: «Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 

07.00 til kl.16.00. Lørdager fra kl 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra 

anlegget. I sommerhalvåret tillates drift fra kl. 07.00 til kl 21.00, mandag til fredag. 
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Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke 

foregå aktivitet i anlegget på høytids- og helgedager.» 

 

Punkt 5.6 nummer 7: «Innen det regulerte området kan det godkjennes oppført 

nødvendige bygninger og anlegg for driften av uttaket og fremtidig videreforedling av 

produkter. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres. Byggegrense 

er 15 meter målt fra midtlinje Fv 172. Bygninger og installasjoner må fjernes når 

driften opphører, og senest to år etter siste uttak av masser fant sted.» 

 

Juridiske forhold 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 

saken, jf. forvaltningsloven § 28. Ole Erik Kihle bor i Kilealleen 10, ca. 450 meter fra 

tiltaket, i tilsvarende avstand som flere av de som har blitt varslet om tiltaket. Han 

har derfor rettslig klageinteresse. Marthe Kristine Kihle er hjemmelshaver på gnr/bnr 

51/1 mfl. og varslet som nabo om tiltaket. Hun hadde merknad til tiltaket. Marthe 

Kristine Kihle er part i klagesaken. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Det er klaget innenfor klagefristen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA behandlet saken i møte 13.01.2020. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 

innvilges, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på 

følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det 

som er nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på 

uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt 

bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig 

støynivå i oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke 

overskrider Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 23-07) skal støy i 

soverom ikke overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. For døgnkontinuerlige perioder gjelder i tillegg til vilkårene ovenfor 

under punkt a, følgende vilkår: 

i. Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

ii. Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste 

døgnkontinuerlige periode kan iverksettes. 

iii. Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal aktiviteten begrenses til 

å produsere og transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det 

tillates ingen transport inn til betongblandeverket. Påfylling av 
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siloer for tilslag og annen klargjøring av produksjonen skal så 

langt det lar seg gjøre skje innenfor normal driftstid. 

iv. Perioder med døgnkontinuerlig drift skal varsles berørte naboer i 

forkant. Varslingen skal gjennomføres på tidligst mulige 

tidspunkt, og senest 7 dager i forveien. Varslingen skal minimum 

inneholde: 

1. Henvisning til relevant regelverk 

2. Arbeidets art 

3. Begrunnelse for at de støyene arbeidene er nødvendige 

4. Stipulert periode for støyende aktivitet 

5. Arbeidstid over døgnet og type aktivitet til ulike tider 

6. Ansvarlig kontaktperson, inkludert telefon og arbeidssted 

3. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at 

parten har rett på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å 

få endret vedtaket», jf. forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om 

dekning av utgifter dersom vedtaket endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagesaken vil få andre økonomiske konsekvenser for 

kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det ble innhentet uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens vegvesen og 

kommuneoverlegen før behandlingen av dispensasjonen. Rådmannen kan ikke se at 

det er behov for innhenting av informasjon eller høringer for behandlingen av denne 

klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 – gi dispensasjon fra høydebestemmelsen, men avslå dispensasjonen 

for utvidede driftstider. 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at det har kommet frem vesentlig 

nye opplysninger, og endrer vedtaket fattet i politisk sak 03/20 og i delegert sak 

26/20. 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 

innvilges, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for drift utover regulerte driftstider avslås, jf. pbl. § 

19-2. 

3. Viderebehandling delegeres rådmannen. 

 

Alternativ 2 – gi dispensasjon fra høydebestemmelsen og for utvidet ordinær 

driftstid, men avslå dispensasjonen for døgnkontinuerlig drift 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 

innvilges, jf. pbl. § 19-2. 
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2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på 

følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det 

som er nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på 

uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt 

bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 06-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig 

støynivå i oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke 

overskrider Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 06-07) skal støy i 

soverom ikke overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. Det gis ikke dispensasjon for perioder med døgnkontinuerlig drift. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken gjelder en avveiing av næringsinteresser og nabointeresser, og kan være av 

prinsipiell betydning for sammenlignbare saker hvor det søkes om dispensasjon fra 

regulerte driftstider. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til at klagene i hovedsak går på forhold som er vurdert i det 

opprinnelige saksframlegget, og viser til dette. Saksframlegget er vedlegg til dette 

saksframlegget. Nedenfor vil rådmannen gi en kort oppsummering av momentene fra 

det opprinnelige saksframlegget, og kommentere de nye momentene i klagene. 

 

Støy 

Støyrapporten viser at støyen fra anlegget vil bli relativt langt under gjeldende 

retningslinjer i veilederen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 

Ingen av boligene blir ifølge beregningene liggende i gul eller rød støysone. 

Driftstidene i reguleringsplanen er satt med utgangspunkt i primærdriften som 

pukkverk, og det er ikke tatt egne vurderinger for betongblandeverk. 

 

Støv 

Beregninger viser at anlegget vil medføre en marginal økning sammenlignet med 

primærdriften av pukkverket. Anlegget har rutiner for å minimere støvbelastningen. 

Pukkverk er tillatt etter reguleringsplanen, slik at en dispensasjon påvirker tidene det 

støver fra anlegget, men ikke den totalt tillatte støvbelastningen gjennom døgnet. 

Rådmannen la vekt på at tidspunktet for når på døgnet det vil støve er av mindre 

betydning. 

 

Trafikk 

Selve trafikkmengden vil være i tråd med plan, så lenge det kjøres innenfor regulerte 

driftstider. Rådmannen vurderte det som et positivt moment ved dispensasjonen at 

trafikken vil fordele seg utover et større tidsrom, som følge av de utvidede 

driftstidene. Dette vil kunne føre til at timetrafikken ikke økes.  
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Utvidede driftstider etter søknad ved behov 

Ole Erik Kihle og Marthe Kristine Kihle har i sine klager skrevet at de mener at det 

ikke bør gis en generell dispensasjon for utvidede driftstider, men at dette bør søkes 

om ved behov. 

 

Rådmannen mener det er riktig å gi en generell dispensasjon for utvidede driftstider i 

denne saken. Bakgrunnen for dette er at en rasjonell drift av betongblandeverket 

krever forutsigbare driftsvilkår. Rådmannen ser det ikke som ønskelig at det må 

søkes dispensasjon i hvert enkelt tilfelle det er nødvendig å gå utover de regulerte 

driftstidene. Den kommunale saksbehandlingsprosessen for å avklare dette, vil i 

mange tilfeller kunne ta for lang tid sett opp mot frister i anbudsprosesser og 

lignende. Rådmannen er opptatt av at det tilrettelegges for næringsutvikling og nye 

arbeidsplasser i eksisterende lokale bedrifter, og ser på dispensasjonen for utvidede 

driftstider som et ledd i dette. Rådmannen viser til sitt opprinnelige saksframlegg, 

hvor det fremgår at vilkårene for dispensasjon er oppfylt for utvidede driftstider. 

 

I sine kommentarer til klagen skriver søker at - Tiltakshaver vil presisere at vilkårene 

for de døgnkontinuerlige periodene er et resultat av krav fra kommunen, og at det 

hadde vært mer formålstjenlig å søke dispensasjon for døgnkontinuerlig drift ved 

behov. 

 

Rådmannen viser til at i den opprinnelige søknaden om dispensasjon, var det søkt 

om inntil 4 perioder med døgnkontinuerlig drift i året. Det var ikke satt noen nærmere 

forslag til vilkår for disse periodene, hverken knyttet til lengde eller type virksomhet. 

Administrasjonen ønsket å se på mulighetene for å sette nærmere vilkår for disse 

døgnkontinuerlige periodene. 10.10.2019 ble det sendt et brev til søker, hvor 

byggesaksavdelingen skrev at administrasjonen ønsket å «utrede et alternativ til 

vedtak der vi setter begrensning på maksimal lengde på perioder med 

døgnkontinuerlig drift og minste lengde på mellomperioder». Kommunen mottok 

søkers forslag til nærmere vilkår for døgnkontinuerlige perioder 04.11.2019. Det er 

søkers forslag til vilkår som er satt som vilkår for de døgnkontinuerlige periodene i 

HMA sitt vedtak. Dersom HMA ønsker å endre dispensasjonen, slik at 

døgnkontinuerlige perioder ikke tillates i denne dispensasjonen, kan rådmannens 

alternavie forslag til vedtak nr. 2 vedtas. Dette stenger ikke for muligheten til å søke 

dispensasjon for døgnkontinuerlig drift i forbindelse med konkrete prosjekter i 

framtiden, men gjør at tiltakshaver ikke vil ha noen generell mulighet til 

døgnkontinuerlig drift inntil 4 ganger årlig. 

 

Klagerne har også pekt på at de mener dispensasjonen burde ha blitt gitt 

tidsbegrenset, som en prøveperiode. Rådmannen viser til at dispensasjonen er gitt 

på bakgrunn av utredningene og vurderingene gjort av søker. Dersom de skulle vise 

seg å være vesentlig feil, kan det føre til at dispensasjonen ikke lenger er gyldig. 

Utover dette kan ikke rådmannen se at det er behov for en midlertidig dispensasjon, 

og viser til at en permanent dispensasjon vil sikre stabile driftsforhold. Dersom HMA 

ønsker å endre vedtaket til å gjøre dispensasjonen midlertidig, anbefaler rådmannen 

at utvalget vedtar en konkret sluttdato for dispensasjonen, slik at det ikke oppstår 

usikkerhet rundt den eksakte sluttdatoen. 
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Nabovarsling av Ole Erik Kihle 

Ole Erik Kihle stiller i klagen sin spørsmål ved at han ikke er nabovarslet eller gjort 

kjent med dispensasjonssøknaden på annen måte, og til saksbehandlingen på 

bakgrunn av dette. 

 

Etter pbl. § 21-3 første ledd er det «naboer og gjenboere» som skal varsles. I 

forarbeidene og i kommentarutgaver til loven fremgår det at de som skal varsles er 

grunneiere og eventuelle festere, men at begrepet ikke omfatter leieboere og 

lignende. Ole Erik Kihle bor ifølge klagen i Kileallen 10. Denne bygningen ligger på 

gnr/bnr 51/1 som eies av Marthe Kristine Kihle. Hun er nabovarslet. Det er dermed 

ingen saksbehandlingsfeil at Ole Erik Kihle ikke ble varslet om tiltaket. 

 

Oppsummering 

Rådmannen anbefaler HMA at klagene ikke tas til følge, og at saken sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 

Feste Nordøst AS, Postboks 33, 2541 TOLGA 

Norbetong AS, Postboks 203 Lilleaker, 0216 OSLO 

Ole Erik Kihle, Kilealleen 10, 3516 HØNEFOSS 

Marthe Kristine Kihle, Kilealleen 23, 3516 HØNEFOSS 

Olav Aasen, Kilealleen 22, 3516 HØNEFOSS 

Liv Marie Langlien, Kilealleen 22, 3516 HØNEFOSS 

Michael Andreas Oppen, Heradsbygdveien 29 A, 3518 HØNEFOSS 

Jørgen Bergsund, Kilealleen 23, 3516 HØNEFOSS 

Asle Oppen, Heradsbygdveien 29 B, 3518 HØNEFOSS 

Johan Aasen, Kilealleen 4, 3516 HØNEFOSS 

Helge Kihle, Kilealleen 1, 3516 HØNEFOSS 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Oppsummering og vurdering av klager til dispensasjonssøknad 

Oversendelse av klager 

Klage på etablering av betongblandeverk 

Klage - betongverk001.pdf 

Melding om politisk vedtak - Etablering av betongblandeverk 

Ettrinns - Betongblandeverk - godkjenning 

Saksprotokoll - Dispensasjon for etablering av betongblandeverk 

Dispensasjon for etablering av betongblandeverk 

Tilbakemelding på søknad om utslippstillatelse for etablering av betongblandeverk 

på Vestsiden pukkverk i Ringerike kommune.PDF 

Oppsumering og vurdering av nabomerknader og høringsuttalelser til 

dispensasjonssøknad 

Jørgen Bergsund - nabomerknad 080719.pdf 

Fylkesmannen 120919.pdf 
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Asle Oppen - nabomerknad 110719.pdf 

Johan Aasen - nabomerknad 090719.pdf 

Helge Kihle - nabomerknad 080719.pdf 

Olav Aasen - nabomerknad 310819.pdf 

Kommuneoverlegen 230819.pdf 

Statens vegvesen 290819.pdf 

Søknadsbrev 

Situasjonsplan 

Støysonekart-natt 

Støysonekart-dag/natt/kveld 

Støyrapport - Betongverk-Vestsiden-pukkverk 

Prinsipptegning M100 medhøyde.pdf 

Beregnet synlighet 

Svar - søknadsprosess for betongblandeverk 

Notat vedrørende etablering av semi-mobilt betongblandeverk 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/1349-19   Arkiv: GNR 18/50  

 

Klage på avvisning av klage - oppmåling Gnr/bnr 18/50 - Knatten 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner ikke at vilkårene for å ta 

forsentkommet klage til behandling er oppfylt, jf. forvaltningsloven § 31, første ledd, 

bokstav a og b, og opprettholder avvisning av klagen. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder klage på vedtak om avvisning av klage som har kommet etter at klagefrist på 

opprinnelig vedtak er gått ut. I mai 2018 ble det avholdt en oppmålingsforretning på gnr./bnr. 

18/50. I mai 2019 mottok kommunen en klage på denne oppmålingsforretningen. Klagefristen 

er tre uker. Siden klagefristen er oversittet fattet kommunen vedtak om å avvise klagen, og 

ikke gi oppreisning for klagefrist. Dette vedtaket er påklaget, og legges nå fram til HMA for 

avgjørelse. Rådmannen vurderer at vilkårene for å ta en klage som er kommet etter 

klagefristens utløp ikke er oppfylt, og anbefaler at HMA opprettholder avvisning av klage. 

Saken sendes deretter til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Oppmålingsavdelingen avholdt oppmålingsforretning over grensene til gnr./bnr. 18/50 

15.05.2018. Oppmålingsforretning er klarlegging og beskrivelse av eiendomsgrenser og 

rettigheter til fast eiendom. Nesten ett år etter, 08.05.2019, sendte Anders Tangen, som var 

nabo i saken, inn klage på oppmålingsforretningen. Klagen ble avvist fordi klagefristen var gått 

ut. Advokat Askilsrud har på vegne av Tangen klaget på avvisningen.  

 

Saksgangen i oppmålingssaken har vært som følger: 

1. Innkalling til oppmålingsforretning 15. mai kl. 09:00 ble sendt i brev datert 24.04.2018 

med eldre grensebeskrivelser (18/1349-3). Grensegangsforretning for gnr./bnr. 18/50 

datert 20.10.1944 var vedlagt. Partene ble oppfordret til å komme med mere 

dokumentasjon dersom de hadde det. «Har dere som parter ytterligere dokumenter er 
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det fint om de kan sendes undertegnede i fremkant av oppmålingsforretningen, eller at 

de tas med på selve oppmålingsforretningen.». 

2. Oppmålingsforretningen ble avholdt 15.05.2019. De som var tilstede var Anders 

Tangen (18/3), Lizbeth Schlichting (18/58), som møtte med fullmakt fra Werner 

Schlichting og Ringerike kommune v/Erik Vold (18/50). 

3. I brev datert 18.05.2018 ble protokoll etter oppmålingsforretningen sendt partene 

(18/1349-5). Med brevet fulgte protokoll med vedlegg og de samme 

grensebeskrivelsene som i innkallingen. Kartet i protokollen og grensebeskrivelsen viser 

tydelig at grensa går fra pkt. 6 til pkt. 7. Tekstdelen av protokollen beskriver det som 

ble gjort på forretningen. 

4. I brev datert 07.08.2018 ble matrikkelbrev sendt partene (18/1349-6). Det ble skrevet 

at klagefristen var 3 uker fra mottatt brev. I ESA (sak- og arkivsystemet) er det 

registrert at Tangen, Werner Schlichting og Ringerikskraft AS har åpnet forsendelsen, 

Frøislie har tatt den til orientering og Schlichting Lisbeth og Bjørnstad er registrert med 

«mottager varslet». Ingen av partene har vært kopimottagere. 

5. Anders Tangen sendte inn klage på oppmålingsforretningen 08.05.2019. Vedlagt 

klagen lå kjøpekontrakt for gnr./bnr. 18/50 og skylddeling for samme eiendom. Klagen 

går i hovedsak ut på følgende:  

 Klager mener at oppmålingsforretningen holdt 15.05.2018 er feil vedrørende 

tomtearealet som Ringerike kommune har oppgitt på 18/50. Tomtearealet er nå 

oppgitt å være 6674,4 m². Dokumenter fra tiden 18/50 ble solgt fra Sofie 

Tangen til Norderhov kommune står det at 18/50 er ca. 2000 m². 

 Oppmålingsgrunnlaget til Ringerike kommune i 2018 er fra 1939, altså 11 år før 

tomta ble solgt til Norderhov kommune. 

 I kjøpekontrakt fra 1960 står det klart at 18/50 «Knatten» er på ca. 2000 m² 

 

i. Skylddeling ble holdt mandag 15.11.1943, men den er ikke underskrevet 

eller tinglyst. Skylddelingen inneholder målsatt skisse, men størrelsen på 

eiendommen er ikke direkte oppgitt.  

            

6. Kommunen sender brev til klager 27.05.2019 og ber om begrunnelse for hvorfor klagen 

skal tas under behandling når klagefristen er gått ut. Kommunen sender også brev til de 

andre partene om at vi har mottatt klage. 

7. Kjøper av 18/50 sender epost til kommunen 27.05.2019 der han mener at det ikke er 

noe tvil om at eiendommen grenser til Steinsfjorden i sin fulle bredde. 

8. Advokat Per Engebreth Askilsrud sender på vegne av klager, Anders Tangen, 

begrunnelse for hvorfor klagen skal tas under behandling selv om klagefristen er gått 

ut. I begrunnelsen vises det til at Tangen ikke er datakyndig, og at han ikke forstod fullt 

ut hva forsendelsen fra kommunen inneholdt. 

9. Kommunen avviser klagen 26.06.2019 fordi brevet er åpnet i Altinn og klager burde 

forstått innholdet eller tatt kontakt med kommunen. 

10. Advokat Askilsrud sender på vegne av Anders Tangen klage på avvisningen i brev 

datert 03.07.2019 og skriver at begrunnelse vil bli sendt etter sommerferien. 
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11. Advokat Askilsrud sender på vegne av Anders Tangen begrunnelse på klagen på 

avvisning i brev datert 22.08.2019. Det bes om at klagen blir behandlet og at klagen tas 

til følge. Klagen begrunnes i to forhold: 

1. Tangen er ikke er datakyndig og forstod ikke den forsendelsen som kom via Altinn.  

2. Kommunen burde forsikret seg om at dokumentene fra oppmålingsforretningen var 

mottatt og ble forstått.  

 

Juridiske forhold  

Etter forvaltningsloven § 29, første ledd, er den alminnelige fristen for å klage på et vedtak 3 

uker fra vedtaket er kommet frem til parten. Matrikkelbrevet ble sendt ut 07.08.2018 og det 

ble sendt klage på oppmålingsforretningen 08.05.2019. Klagefristen er dermed gått ut. 

 

Forvaltningsloven § 31, første ledd, bokstav a og b, gir mulighet til å ta en klage under 

behandling selv om klagefristen er gått ut. Etter bokstav a kan klagen tas under behandling når 

parten (eller fullmektig) ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha ventet med å 

klage. Bokstav b åpner for å ta klagen til behandling dersom det «av særlige grunner er 

rimelig at klagen blir prøvd». 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har ikke vært behandlinger og vedtak angående denne eiendommen tidligere. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at parten har rett 

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket», jf. 

forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om dekning av utgifter dersom vedtaket 

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Det vurderes ikke ellers å foreligge forhold som gir direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen.  

  

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for innhenting av informasjon eller høringer for 

behandlingen av denne klagen. 

  

 

Alternative løsninger 

Dersom Hovedutvalget skulle komme til at klagen fra Anders Tangen må tas under behandling, 

kan følgende vedtas: 
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Alternativ 1 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at vilkårene for å ta forsentkommet 

klage til behandling er oppfylt etter forvaltningsloven § 31 første ledd, bokstav a. 

2. Saken utsettes og legges frem til ny politisk behandling for fullstendig klagebehandling. 

  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen ser ikke at saken har prinsipielle sider. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er klaget på avvisning av klage og det bes om at klagen tas til behandling selv om klagen 

er kommet etter klagefristen. Som grunnlag for at klagen skal tas til behandling vises det til to 

forhold. For det første vises det til at Tangen er ikke er datakyndig og ikke forstod 

forsendelsen som kom via Altinn. For det andre vises det tilt at kommunen burde forsikret seg 

om at dokumentene fra oppmålingsforretningen var mottatt og ble forstått.  

Etter forvaltningsloven § 31, første ledd, er det to muligheter for å ta en klage til behandling 

selv om klagefristen er oversittet. Det første alternativet i bokstav a, tar sikte på situasjoner 

hvor klageren eller fullmektig ikke kan kritiseres for å ha oversittet fristen eller for å ha ventet 

med å klage etterpå. En slik fristoversittelse vil i første rekke være unnskyldelig i saker hvor 

det ikke er gitt orientering om klagefrist til partene i saken. Også forhold på klagerens side som 

ulykke, alvorlig sykdom eller lignende vil kunne være grunnlag for å ta klagen til behandling 

selv om klagen er kommet for sent. Rådmannen ser ikke at det er redegjort for forhold som 

tilsier at klagen skal tas under behandling etter alternativet i forvaltningsloven § 31, første ledd 

bokstav a. 

Den andre muligheten til å ta en forsentkommet klage til behandling gis i forvaltningsloven § 

31, først ledd bokstav b, hvor klagen kan tas til behandling om det er særlige grunner til at det 

er rimelig at klagen blir prøvd. Eksempelvis at avgjørelsen betyr mye for parten, er av 

prinsipiell betydning, eller at opprinnelig vedtak strider mot praksis fra overordnet 

forvaltningsorgan. Sivilombudsmannen har flere ganger uttalt at det ikke skal være en kurant 

sak å gi fristoppreisning. Dette på grunn av hensynet til effektivitet og ressursbruk og hensynet 

til innrettelse, forutsigbarhet og tillit til forvaltningsvedtak. 

Etter fvl § 31, andre ledd, skal det i vurderingen også legges vekt på om endring av vedtaket 

kan gi skade eller ulempe for andre. I dette tilfellet kan skadelidende bli nåværende eier av 

gnr./bnr. 18/50, ved at eiendommen eventuelt ikke har strandlinje til Steinsfjorden. 

Tiden fra vedtaket er fattet til klagen kommer inn er i seg selv et moment som kan vektlegges i 

vurderingen om det skal gis klageadgang for klagen. At det har gått lang tid, kan gi parten 

beskyttelsesverdig forventning om å kunne innrette seg etter vedtaket. I denne saken har det 

gått ni måneder fra vedtaket er truffet til klagen blir sendt. Etter siste ledd i fvl § 31 kan ikke 

klagen tas under behandling dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet. 
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Klagefrist i saken var 3 uker fra partene mottok matrikkelbrevet. Matrikkelbrevet ble sendt ut 

07.08.2018. Kommunen mottok klagen 08.05.2019. Ringerike kommune sender alle brev 

gjennom Altinn. I kommunens sak- og arkivsystemet i kommunen er det registrert at Tangen 

åpnet brevet i Altinn. Advokat Askilsrud begrunner oversittet klagefrist med at Tangen ikke er 

datakyndig, og at han ikke forstod fullt ut hva forsendelsen fra kommunen inneholdt. 

 

Hvis du får et brev fra det offentlige, enten i postkassa eller i Altinn, og du ikke forstår hva det 

dreier seg om, så er det vanlig å undersøke det nærmere. Og som mottaker av et slikt brev så 

har du en undersøkelsesplikt. Da ringer du kommunen, du reiser innom, eller du sender en 

epost. I denne saken så var det jo også en oppmålingsforretning rett før, hvor Tangen deltok 

og møtte kommunens saksbehandler. Dette brevet fra kommunen kom i etterkant av denne 

oppmålingsforretningen. Da burde terskelen for å sjekke opp dette brevet være lav, siden det 

gjaldt en sak som Tangen hadde vært involvert i, og at han også hadde møtt kommunens 

saksbehandler og visste hvem det var. 

 

Rådmannens vurdering er at klagen er kommet inn etter klagefristens utløp og at klagen derfor 

avvises. Det har ikke kommet inn nye opplysninger i saken som viser at det her blitt godt 

åpenbare feil i saken. 

 

Rådmannen anbefaler å opprettholde avvisning av klagen, og at saken sendes Fylkesmannen i 

Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 

Anders Tangen, Orebråtaveien 15, 3512 Hønefoss 

Advokat Per Engebreth Askilsrud, Postboks 132, 0502 Hønefoss 

Ringerike kommune, Eiendom v/Arnulf Vik 

Espen Hval, Pålsrudveien 77, 3512 Hønefoss 
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Vedlegg 

Oversiktskart 

Utsending av matrikkelbrev for gnr/bnr 18/50 

Matrikkelbrev for gnr/bnr 18/50 

Utsending av protokoll etter oppmålingsforretning holdt 15. mai 2018 

Protokoll med vedlegg 1 - 3 

Protokoll for kartforretning holdt 3. og 21. mai 2002 

Grensebeskrivelse gnr 18 bnr 2 frå 1939 

Grensebeskrivelse gnr 18 bnr 50 

Grensebeskrivelse melom 18-3 og 18-30 frå 1944 

Kart Åsatangen gnr 18 bnr 2 

Skylddeling gnr 18 bnr 58 

Klage angående tomt 

E-post 

Skylddelingsforretning 

Kjøpskontrakt 1960 

Angående oppmåling av eiendom 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Elin Green 
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Arkivsaksnr.: 17/2721-117   Arkiv: PLN 436  

 

3007_436 Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak - 

Sluttbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 3007_436 Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak vedtas.   

2. Planen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

  

 

Sammendrag 

Detaljreguleringen for Lamoen – utvidet grusuttak skal sikre nye grusressurser som innslag i 

jordproduksjon og tilbakefylling av ikke forurensede masser, samt gi rammer for denne driften. 

 

Ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 10 uttalelser, hvorav en 

innsigelse. Ved begrenset høring kom det inn 9 uttalelser. 

Uttalelsene omhandler i grove trekk; at utvidelsen av grustaket ikke er tråd med 

kommuneplanens arealdel, trafikksituasjon, ivaretagelse av Lamyra naturreservat, 

friluftsinteresser, forurensning og etterbruken av området. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken kom med innsigelse til planforslaget 20.08.19. Innsigelsen ble 

fremmet grunnet:  

1. Manglende innarbeiding av avbøtende tiltak mot Lamyra naturreservat i form av 

vegetasjonsskjerm. 

2. Manglende håndtering av overvann. 

3. Dagens uttaksområde må innlemmes i planen. 

4.  Den delen av planen som inngår i naturreservatet må tas ut av planen. 

5.  Manglende ivaretagelse av den kritisk truede arten reliktjordbie. 

Innsigelsen er nå trukket, se vedlegg 9. 
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For å ha tilstrekkelig fallende terreng mot fangdammene er fyllingshøyden økt til kote + 82 

moh. i området mot eksiterende fylling. Dette er i samsvar med eksisterende driftsplan for 

området. 

 

Planforslaget er bearbeidet og legges nå frem for sluttbehandling. Rådmannen mener at 

planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og tilhørende utredninger er 

tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas.   

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Helgelandsmoen/Lamoen. Bakgrunnen for planarbeidet er at Skaaret 

Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens 

drift med uttak av ca. 700.0000 - 800.000 m3 grus og sand som innslag i jordproduksjon, med 

etterfølgende innfylling av ikke forurensa masser. Uttak- og mottaksområdet skal tilbakeføres 

til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) etter endt drift. Tiltaket legger opp til en 

anleggsperiode på 10-15 år.  

 

Planområdet er på ca. 414 daa, og omfatter dagens og fremtidig uttaks- og mottaksområde, 

dagens adkomstvei, vegetasjonsskjerm, rigg- og vektområdet. Planens foreslåtte formål 

masseuttak og massemottak er i strid med gjeldende kommuneplan, hvor arealet er avsatt til 

LNF, foruten 146 daa som er avsatt til råstoffutvinning i gjeldene kommuneplan.  

 

Etter høring og offentlig ettersyn har det blitt utarbeidet to nye fagrapporter for 436 

Detaljregulering Lamoen - utvidet grusuttak: en geoteknisk rapport for områdestabilitet og en 

tilleggsvurdering av hydrologiske forhold, utfyllende informasjon lengre ned i saksfremlegget. 

Tilleggsrapportene har vært fremlagt for NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som 

mener det er positivt at tilleggsrapportene er utarbeidet, se vedlegg 8. De viktigste avbøtende 

tiltakene er innarbeidet i planforslaget.  

 

I henhold til planprogrammet foreligger det fra 1. gangsbehandlingen faglige utredninger for 

temaene: støy, støv, naturmangfold, hydrogeologi, og arkeologi. Rådmannens vurdering av 

disse rapportene er oppsummert under avsnittet «Konsekvensutredning» i saksfremlegget til 1. 

gangsbehandling, se vedlegg 18.  

 

 

Beskrivelse av saken 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 18. 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller    Skaaret Landskap AS  

Fagkyndig   Guni consult, ved Gunnar Nilsen  

Eieropplysninger  Ole Gjerde er grunneier på eiendommen gnr.3 bnr.3 og Trond 

Lyseng på gnr.3 bnr. 45 

Arbeidsplasser Anlegget sysselsetter 10 personer. 

Arealstørrelse  Etter ny varsling om utvidelse av planområdet, ble eksisterende 

driftsområde og uttaks-mottaksområde, veiareal og hensynsone 

inkludert. Planområdet har et totalareal på ca. 414 daa. Området 

BRU1 og BRU2 er uttaksområdene på ca. 260 daa. 
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Arealformål    Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning/innfyllingsområde, 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Anleggs/driftsvei, 

annen veggrunn og del av fylkesvei 2854 (tidligere fv. 158) med 

gangvei  

Landbruk-, natur og friluftsområde med reindrift (LNFR)  

Naturvern 

Hensynssone  Fri siktlinje, flom, høyspentledning, sikring rundt uttaksområdet og 

reliktjordbie  

Overordnet plan   Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

Plantype  Privat detaljregulering 

 

 

 

Tidligere behandling og vedtak  

 Formannskapet fattet 23.01.2018 (sak 2/18) vedtak om oppstart av planarbeid 

0605_436 detaljregulering Lamoen, samt å sende forslag til planprogram på høring og 

legge det ut til offentlig ettersyn. 

Planprogram ble fastsatt i delegasjonssak 231/18, 14.06.2018. 

 Planforslaget var på begrenset høring i perioden 21.03.19 - 12.04.19, grunnet utvidelse 

av planområdet (innkjøring, vektområde og hensynssone for reliktjordbie). 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av formannskapet og vedtatt sendt på høring og lagt 

ut til offentlig ettersyn 21.05.19 Bh. NR. 59/19.  

 Planforslaget var på begrenset høring i perioden 18.10.19- 19.11.19, grunnet utvidelse 

av planområdet (dagens uttak og mottaksområdet ble inkludert i planen). 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Endringene er markert med rød tekst i planbeskrivelsen for å bedre synligheten. Rød 

tekstmarkering vil bli omgjort til vanlig skrift administrativt, dersom detaljreguleringen vedtas.   

 

Følgende endringer er gjort etter førstegangsbehandling og etter begrenset høring:  

 

 Dagens uttaks- og mottaksområde (felt L1) er innlemmet i reguleringsplanen, se 

plankart i figur 1.  

 Det er lagt inn en skjermingssone (felt L1 med hensynssone H190) på 27,5 meter mot 

Lamyra naturreservat. Innenfor skjermingssonen skal det plantes stedegen vegetasjon 

mellom eksisterende traktorvei og Lamyra naturreservat.  

For resterende anleggsområde (BRU 1 og 2) er det lagt inn en skjermingssone (felt L2 

med hensynsone H190). Skjermingssonen har en minimum bredde på 5 meter utenom 

veien (SKV 2-7). 

Dette er fulgt opp med reguleringsplanbestemmelse § 7.2, og rekkefølgebestemmelse.  

 Det er satt krav om at det skal etableres fangdammer i sør og vest i BRU 1 og 2 etter 

avsluttet anleggsperiode. Dette for å hindre uønsket avrenning fra innfylte masser før 

området er revegetert. Fyllingen skal etableres med fall mot vest for å hindre avrenning 

mot Lamyra naturreservat. Se reguleringsbestemmelse § 4.6.  

 Reguleringsbestemmelse § 4.3 er endret for å bedre ivareta krav om overvåking av 

grunnvannstrøm og vannkvalitet.  

 Den delen av planen som inngår i Lamyra naturreservatet er tatt ut, og 

planavgrensningen er nå lagt inntil reservatgrensen.  
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 Reliktjordbien er sikret med naturvernformål (felt LN med hensynsone H560) med 

tilhørende bestemmelse.  

 

Plankartene viser situasjon ved førstegangsbehandling, og ved sluttbehandling. Største 

endringene er at eksisterende uttaks- og mottaksområdet er innlemmet i planen, hensynssone 

H190 er utvidet og tidligere LNF vern for reliktjordbien er erstattet med naturvernformål LN.   

 

 
Figur 1: Plankart til førstegangsbehandling, bilde til venstre. Plankart med endringer til sluttbehandling, bilde 

til høyre.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Uttak av grus og sandressurser med innfylling av ikke forurensa masser 

I planbestemmelsen § 4.1 er det satt et nedre uttaksnivå til 66 moh, og det skal minimum være 

en sone på 0.5 meter over grunnvannsnivå.  

 

Tiltakshaver sine rutiner for å unngå at det tas ut masser 0.5 m over grunnvannstand vil bli 

beskrevet i driftsplanen. Tiltakshaver opplyser at det ut fra erfaring ses en mørkere sand ca. 0.5 

m over grunnvannstand, grunnet fuktighet som trekker opp i sanda gjennom kapillærkreftene. 

Uttak av masser foregår ved at det graves «horisontalt» inn i grusen, noe som vil gi tidlige 

indikasjoner på om grunnvannsspeilet endrer seg. Det er fra hydrologiske vurdering sett at det 

er en forbindelse mellom vannstanden i Lamyra naturreservat og grunnvannet i løsmassene. 

Tiltakshaver skal innarbeide regelmessige sjekker av prøvebrønner som vil gi indikasjoner på 

om grunnvannet står høyere enn normalt grunnet værmessige eller sesongmessige variasjoner. 

Hvis det mot formodning skulle bli gravd for dypt vil det umiddelbart bli fylt tilbake grus og 

videre uttak av masser vil foregå høyere i terrenget. Følges anbefalingen i 

hydrogeologiskrapport anses det ikke å være en stor forurensningsfare.  
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Innfyllingsvolumet er økt for å gi en bedre landbruksmessig tilpasning mellom det gamle og det 

nye området, samt å kunne få til et fall i terrenget mot fangdammene som er krevd av 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. For å ha tilstrekkelig fallende terreng mot fangdammene er 

fyllingshøyden økt til kote + 82 moh. i området mot eksiterende fylling. Dette er i samsvar med 

eksisterende driftsplan for området. Figur 2 viser snitt over tenkt innfylling av området. 

Fangdammene skal etableres etter at anleggsperiodene er ferdig, når tilstrekkelig helning er 

etablert, og skal hindre uønsket avrenning før fyllingen er revegetert. 

 

Driften av anlegget vil bestå i at det graves ut løsmasser som etter kort tid vil ble fylt opp med 

nye ikke forurensa masser. Det betyr at det alltid vil være en gravegrop i forkant av 

driftsområdet. Denne gravegropen vil fungere som en fangdam mens anlegget er i drift.  

 

 

 
Figur 2: Snitt viser eksisterende terreng, og nytt terreng (stiplet linje). For plassering av snitt 

i kart se vedlegg 13, og for bedre oppløsning av snittene se vedlegg 14-16.  

 

Tilleggsvurderinger: Fagrapporter for hydrologiske forhold og områdestabilitet (fare for skred) 

I forbindelse med kravet fra NVE om en stabilitetsvurdering og økningen av innfyllingsvolumet 

er det utarbeidet to nye fagutredninger som begge konkludere med at innfyllingen av ikke 

forurensa gravemasser ikke får negative konsekvenser for stabiliteten i massene i området eller 

avrenning til Lamyra naturreservat, når rapportenes anbefalinger følges.  

 

Oppsummert fastslår tilleggsvurderingen hydrogeologiske forhold, vedlegg 11, følgende:    

 Gode rutiner og mottakskontroll er viktig for å unngå forurensning.  
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Dette er fulgt opp i reguleringsbestemmelse §3.4, som krever kontroll av massene i 

vekta og ved utplanering.  

 Det antas at det hovedsakelig er leirholdige masser som mottas. Dette kan føre til at 

vannstanden stiger noe lokalt. Dette er ikke dramatisk, men må overvåkes.  

Det er satt krav om kontroll med grunnvannstrøm og forurensning i 

reguleringsbestemmelse § 4.3.  

 Overflateavrenning: det vil være naturlige gravegroper som fungerer som fangdammer 

mens uttaket/mottaket er i drift. Benyttes dette prinsippet vil det ikke være fare for 

utslipp til tilgrensende områder. Når anleggsperioden er avsluttet vil slamholdig vann 

som renner på overflaten av fyllingen bli ledet til fangdammer.  

Fulgt opp i bestemmelse § 4.6.  

 

Oppsummert fastslår fagrapport for områdestabilitet, vedlegg 10, følgende:  

Hentet fra konklusjon, s. 19: «Hele området er under marin grense, og det er per 

definisjon risiko for forekomst av marin leire, noe som kan tilsi fare for områdeskred. 

Det er gjort en geoteknisk gjennomgang og vurdering av de relevante skråninger på 

området. På bakgrunn av utførte georadarmålinger i området vurderes det, at de marine 

leirer er i såpass stor dybde, at det ikke er fare for å utvikle områdeskred i forbindelse 

med de skisserte aktivitetene i området. På bakgrunn av den geotekniske 

gjennomgangen av planene samt de gjorte vurderinger og beregning iht. NVE veileder 

2014/7 konkluderes det, at områdestabiliteten for de beskrevne tiltak er ivaretatt, og at 

det på bakgrunn av de ulike tilgjengelige informasjonene ikke er fare for områdeskred 

pga. marine avsetninger.» 

Det er satt føringer for hvordan gravearbeidet skal utføres i reguleringsbestemmelse § 

4.5. 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23.05.2019- 10.08.2019.  

I samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, nabokommune, berørte grunneiere, 

kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. Grunnet innsigelse 

fra Fylkesmannen i Oslo og Viken ble planområdet utvidet til å omfatte eksisterende uttaks- og 

mottaksområde.  

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For 

nærmere informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til 

høringsuttalelsene. Etter dialog og videre justeringer i planforslaget er innsigelsen nå trukket, 

og kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen.   
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Begrenset høring – utvidet planområde  

På grunnlag av innsigelse ble det behov for å utvide planområdet. Denne utvidelsen ble sendt ut 

på begrenset høring 18.10.19 til berørte parter og offentlige myndigheter med høringsfrist 

19.11.19. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 6. 

 

Høringsuttalelsene omhandler i grove trekk:  

Trafikksituasjon 

Det påpekes at en stor andel av massetransporten til/fra Helgelandsmoen/Lamoen kommer fra 

Oslo- regionen, og at dagens trafikkmengde på E16 er utfordrende. Det er ikke ønskelig med 

mer belastning på eksisterende veisystem, og det ønskes at en utvidelse av masseuttaket på 

Lamoen forutsetter etablering av ny E16 med kryssløsning på Helgelandsmoen. Det 

kommenteres også om trafikktellingen i trafikkanalysen er korrekt.  

 

Skjermingssone rundt anlegget, Lamyra naturreservat 

Dokumentert naturmangfold av nasjonal og internasjonal interesse i Lamyra naturreservat må 

sikres i planen. Det settes krav om større skjermingsarealer rundt anlegget.  

 

Friluftsinteresser 

Det informeres om at planområdet er viktig for friluftslivet, og at tapt friluftsområde som følge 

av en eventuell utbygning av E16 og Ringeriksbanen må ses opp mot dette tiltaket.  

 

Forurensning 

En eventuell utvidelse av masseuttaksområdet på Lamoen bør skje trinnvis for å kunne ha 

kontroll med evt. negative påvirkninger for lokalmiljøet, grunnvann og naturverdiene. Det må 

sikres at uttaket ikke går lavere enn 0,5 meter over grunnvannstanden, og at det føres kontroll 

med eventuelle endringer.  

 

Tilbakeføring/etterbruk av området 

Det blir etterspurt en plan for tilbakeføringen av området; revegetering, avslutningshøyder og 

tverrsnitt. Det pekes også på at kartet ikke er påført høyder.  

 

Forhold til kommunedelplan for masseforvaltning 

Det kommenteres at Ringerike kommune vedtok kommuneplanens arealdel januar 2019, og at 

planforslaget ikke er i samsvar med nylig vedtatt kommuneplan. Videre påpekes det at en 

utvidelse bør avventes til kommunen, gjennom kommunedelplanarbeidet, har en oversikt over 

det samlet behov for masseforvaltning i kommunen. Allerede igangsatte masseuttak og avsatte 

områder for råstoffuttak må søkes utnyttet fult ut før det åpnes nye områder. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Størstedelen av området er i dag uregulert, og er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og 

friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Eksisterende uttaket har arealformål 

råstoffutvinning i gjeldene kommuneplan.  
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Detaljreguleringen overlapper deler av plan «0605_345- FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- 

Botilrud», vedtatt 28.06.2012. Det skal ikke gjøres endringer eller oppheve plan «0605_345- 

FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- Botilrud».  

 

Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:  

 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde.  

 Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning som sikrer ressurser og 

uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og samfunnsbelastning. 

Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.  

 

Kommuneplanens arealdel  

Planens foreslåtte formål masseuttak/massemottak er i strid med kommuneplanens arealdel. I 

kommuneplanens arealdel er området hovedsakelig avsatt til Landbruk- natur og friluft (LNF). 

Bortsett fra et område på ca. 146 dekar, eksisterende uttaks-og mottaksområde, som er avsatt 

til råstoffutvinning. 

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Rapport 

«Naturmangfold, Lamoen» utarbeidet av Cowi 29.10.18 (og oppdatert 18.02.19) har vurdert 

tiltaket etter naturmangfoldlovens paragraf 8-12. Det konkluderes med at prosjektet er 

vurdert til å ikke være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter. 

  

Mineralloven  

Mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på 

mer enn 10 000 m3 masse. Direktoratet for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen 

grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for 

eksisterende uttaksområde, som ligger innenfor område avsatt til råstoffutvinning i 

kommuneplanens arealdel. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete grusuttaket. Det skal 

søkes konsesjon for uttaket i henhold til Minerallovens bestemmelser, etter at 

reguleringsplanen eventuelt er vedtatt.  

 

Konsesjonssøknaden skal vedlegges driftsplan hvor blant annet minerallovens krav til sikkerhet 

i drifts og avslutningsfasen blir ivaretatt. Konsesjonssøknaden vil bli forelagt Ringerike 

kommune til uttalelse før konsesjon blir gitt. 

 

Jordlova 
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Planforslaget berører ikke dyrket mark. Størstedelen av arealet er avskoget, og det resterende 

arealet står for tur til å bli avskoget. Massemottak/uttak gjør at skogproduksjonen blir 

forskjøvet med den tiden anleggsperioden varer, som er anslått til være ca. 10-15 år. 

Tidligere forhold (registrert forurensning) 

Eksisterende masseuttak har ekspandert i østlig retning utover området det foreligger 

driftskonsesjon for (området som er avsatt i kommunedelplanens arealdel som 

«råstoffutvinning- fremtidig»). Omtrentlig beregnet areal som er tatt ut utenfor 

konsesjonsområdet er 34 daa. Det har også blitt tatt ut masser på et dypere nivå enn det 

driftsplanen tillater. Uttak av masser utenfor konsesjonsområdet er stoppet.  

 

I 2014 ble det gjennomført en undersøkelse av vannkvaliteten i Lamyra. 

Undersøkelsen ble gjort etter en politianmeldelse mot Skaaret Landskap AS. Fylkesmannen 

hadde sist tilsyn med grustaket i 2014. Det er gjort flere undersøkelser i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet, og det er ikke avdekket forurensing til grunn eller vann. Forurensning 

av grunnvann og grunnvannsfluktuasjoner har vært vektlagt mye arbeid i planarbeidet, og 

fagrapporten tilsier at tiltaket kan gjennomføres uten fare for forurensning så lenge 

anbefalingene i fagrapportene følges. Bestemmelsene i reguleringsplanen setter strenge krav til 

mottakskontroll, grunnvannsstrømninger og forurensning av planområdet og influensområder.  

 

 

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. 

 

 

Virkningen av denne planen sett opp mot Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs 

bærekraftsmål 

 

11. Bærekraftige byer og samfunn 

- Tilrettelegge for mottak av masser i nærhet til der overskuddsmassene produseres. 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon 

- Mulighet for sortering og gjenbruk av masse 

- Planforslaget legger opp til at det er mulig å levere overskuddsmasse og ta med 

jordprodukter på returveien. Gode logistikkløsninger er viktige for å redusere 

klimautslippene tilknyttet til transport 

15. Liv på land 

-  Det vises til målet om å stanse tap av artsmangfold. Leveområdet til den truede arten 

Reliktjordbie er hensyntatt med naturvernformål i planforslaget.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

For utfyllende vurdering av innkomne høringsuttalelser se vedlagt merknadsbehandling.  

 

Trafikksituasjon 

Hole kommune ønsker at utvidelsen av grusuttaket utsettes til ny E16 er ferdigstilt. Det 

foreligger fremdeles ikke et vedtak for Ringeriksbanen og E16, og det er fortsatt mye som er 

uavklart vedrørende en eventuell utbygging. I årene fremover vil det være et stort overskudd 
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av gravemasser, spesielt fra store offentlige infrastrukturprosjekter, og det er et kjent problem 

at det ikke er tilstrekkelige regulerte områder for mottak av masser. Rådmannen vil også 

fremheve at grusuttaket har en driftshorisont på 10-15 år. 

 

Fylkesvei 2854 har i henhold til Vegvesenets trafikktall en ÅDT på rundt 2900 kjøretøy. 

Fellesprosjektet opererer med en ÅDT på 1300/1400. Beregninger viser at det ikke er behov 

for venstresvingfelt hverken med fellesprosjektets eller vegvesenets trafikktall.  

 

Skjermingssone rundt anlegget, Lamyra naturreservat 

Skjermingssonen rundt anlegget er utvidet til å imøtekomme kravet fra fylkesmannen.  

 

Friluftsinteresser 

Ringerike kommune har gjennomført en verdsetting av friluftsarealene i kommunen. 

Planområdet er verdisatt som C-verdi, hvor A-verdi er høyest rangert og D- er lavest rangert. 

Store deler av planområdet er alt hogd, da skogen var hogstmoden. Det er imidlertid klart at 

området benyttes til turgåing, jogging, og ridning. Bruken av området til disse aktivitetene er 

avhengig av at området er skogbevokst. Når det nå har vært en hogst på deler av området, og 

at resten vil bli tatt i en nær framtid uavhengig av det søkte tiltaket, må arealet ses på som lite 

interessant som rekreasjonsområde. Etter at tiltaket er gjennomført vil det bli plantet ny skog, 

og arealene vil på sikt igjen kunne bli brukt til rekreasjon. 

 

Forurensning  

Det er ikke satt krav om at utvidelse av masseuttaksområdet på Lamoen skal skje trinnvis, men 

det skal til enhver tid være et så lite område i aktiv drift som mulig. Bruk av maskinelt utstyr 

medfører alltid en risiko for søl og lekkasjer av primært oljerelaterte produkter. 

Reguleringsbestemmelse «§ 4.4 Tiltak mot forurensning» setter krav om at rullende materiell 

skal utstyres med absorbent i tilfelle slangebrudd. Ved utvidelse av anleggsområdet vil den 

potensielle risikoen øke. Dette må kompenseres ved tiltaksplaner om uhell skulle skje. 

Det viktigste er at det er god kontroll av massene som mottas, jf. § 3.4.  

 

Tilbakeføring/etterbruk av området 

Etter hvert som grusuttaket utvides mot sør og øst skal området tilbakefylles med dokumentert 

ikke forurensede masser, terrenginnfyllingen er vist i snitt. Arealet skal tilbakeføres til LNFR-

område (landbruk, skog, beite). Innfyllingen avsluttes med et topplag av harpede jordmasser av 

god kvalitet og/eller stedegne avdekningsmasser. Det er fremdeles noe usikker hvilket 

landbruksformål området skal benyttes til etter at anleggsperioden avsluttes, valg av topplag vil 

avhenge av dette.  

 

Forhold til kommunedelplan for masseforvaltning 

Det var politisk oppstart av detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak ettersom 

planforslaget ikke er i tråd med overordnet plan. Det ble vedtatt å starte opp arbeidet med 

denne planen før kommunedelplan for masseforvaltning ble startet opp.  

 

Rådmannen ønsker å vektlegge at sand er en begrenset og etterspurt ressurs, og det er ønskelig 

at eksisterende sandtak utvides fremfor at nytt sandtak opprettes. Etter at området har vært i 

drift siden 60- tallet er naturen allerede forringet, nødvendig infrastruktur allerede er på plass, 

og det er ikke behov for utbygging av ny veitilkomst i forbindelse med utvidelsen. 
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Planforslaget vurderes derfor å være i tråd med andre overordnede føringer. Det vises til 

samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, av denne fremgår bl.a. følgende; Utnytting av eksisterende 

uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til regulering av masseuttaket med påfølgende innfyllingen av ikke 

forurensa gravemasser. Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema, og forutsatt 

at de angitte avbøtende tiltakene i reguleringsplanbestemmelene iverksettes anses planen å 

generere få negative konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

Rådmannen mener detaljreguleringen gir et godt grunnlag for videre drift og senere 

istandsetting, samt konsesjonssøknad etter mineralloven. Med bakgrunn i tidligere historikk 

anser rådmannen reguleringsplanen som et viktig steg i riktig retning for å påse at det er gode 

rutiner for mottakskontroll og overvåkning av nedsatte kontrollbrønner.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 

6. Oppsummering av høringsuttalelser til begrenset høring, med kommentarer 

7. Høringsuttalelser  

DSB-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 6.6.19 

Statens vegvesen, 18.6.19 

Riksantikvaren, 21.6.19 

Buskerud fylkeskommune/ kulturminner, 5.7.19 

Direktoratet for mineralforvaltning, 16.7.19 

Hole kommune, 8.8.19 

Fylkesmannen i Oslo og Viken (tidligere Buskerud), innsigelse 20.8.19 

Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud), 22.8.19 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 28.8.19 

Ringerike Orienteringslag, 7.8.19 

8. Høringsuttalelser til begrenset høring  

Bane NOR, 1.11.19 

DSB-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 6.11.19 

Direktoratet for mineralforvaltning, 8.11.19 

Hole kommune, 11.11.19 

Statens vegvesen, 12.11.19 

Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud)/ kulturminner, 19.11.19 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 19.11.19 

Barnerepresentanten i Ringerike, 21.10.20 
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NVE, 21.1.2020 

9. Fylkesmannen i Oslo og Viken - trekker innsigelse 13.02.20 

10. Vurdering av områdestabilitet 

11. Oppfølgende hydrogeologisk vurdering   

 

12. Driftskonsesjon for eksisterende uttaks- og mottaksområde 

13. Oversikt over snitt i kart 

14. Snitt A-A 

15. Snitt B-B 

16. Snitt C-C 

17. Fastsatt planprogram 

18. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

19. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Næringssjef: Harriet Slaaen  

 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 19/5636-14   Arkiv: PLN 000  

 

466 - Detaljregulering for Pålsrud-grenda, Åsa - oppstart Gnr/bnr 21/1 

- Åsa 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A og B, men ikke C slik det fremgår av bilde 

2 i saksfremlegget.  

 

  

Sammendrag 

Hensikten med planen er å utarbeide en reguleringsplan for boligbebyggelse nær 

Montessoriskolen i Åsa. Dette er i tråd med kommuneplanens arealdel. Etter oppstartsmøte har 

forslagstiller lagt frem et forslag om å utvide plangrensen til å gjelde mer enn det arealet som er 

avsatt i kommuneplanens arealdel (felt B28). Dette griper inn i LNF og vil medføre ekstra 

omdisponering av landbruksjord. Uenigheter mellom forslagstiller og administrasjonen om 

planavgrensning gjør at saken sendes til politisk behandling jf. plan- og bygningsloven § 12-8. 

 

 



  Sak 42/20 

 

 Side 65 av 109   

 

Bilde 1 - Åsa - Utklipp fra kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019. Det mørkegule feltet er B28. 

 

 
Bilde 2 - I den nye planavgrensningen er hele grusveien tatt med. Det er lagt til et område i vest (B) for å 

kunne planlegge avkjøring fra hovedveien, samt et område i nord (C). 

 

 

Beskrivelse av saken 

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og 

grøntområde. Utviklingen vil legge til rette for ulike boligtyper tilpasset omgivelsene. Området 

er i dag uregulert.  

 

Hele området har jordfaglig arealvurdering klasse B – sterke jordbruksinteresser. I tillegg er 

deler av området dyrkbar jord. Hele området er klassifisert som innmarksbeite. 

 

Plantype og eiendomsforhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Grunneier er forslagstiller.  

 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 21/1 og 21/4 som felt B28 i kommuneplanens 

arealdel er en del av.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til boligformål og LNF.  

Med en utvidelse i nord er planarbeidet delvis i strid med kommuneplanens arealdel.  

 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

A 

B 

C 
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selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken er delvis i strid med overordna plan, og oppstartsaken legges derfor fram for 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. Dette iht. 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.  

 

Jordlova 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering av landbruksjord skal det blant 

annet tas hensyn til godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige 

ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som 

en omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på 

ny brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan 

også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

I reguleringsbestemmelsene skal det settes krav om oppdyrking. Dette vil innebære at 

totalareal for dyrka mark ikke reduseres, samt at bebyggelse trekkes unna fulldyrka jord.  

Avhengig av planavgrensningen kan det kreves en jordvernplan jf. 

Kommuneplanbestemmelsene § 5.14. 
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Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en privat detaljregulering. 

Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende 

betalingsreglement.  

 

Alternative vedtak 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A, B og C slik det fremgår av bilde 2 i 

saksfremlegget.  

 

Alternativ 3 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A, men ikke B og C slik det fremgår av bilde 

2 i saksfremlegget.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har gjort en vurdering av foreslått planavgrensning. Adkomst til boligområdet må i 

hovedsak kunne løses innenfor areal avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. 

Kommunen ser at en omlegging av eksisterende adkomstveg kan være hensiktsmessig, for å få 

en bedre avkjøring fra fylkesvegen. Dette innebærer at planavgrensning mot vest kan være som 

foreslått, men det må reguleres en buffer med formål LNF mellom ny adkomstveg og dagens 

dyrka mark.  

 

Veien og ekstra plass til den er fornuftig å innlemme innenfor planavgrensningen. 

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan og grensene kan være omtrentlige. Veien er 

ikke søkt om og det kan være at det i det videre arbeidet vil være fornuftig å legge den lenger 

østover i planområdet. Videre planlegging vil vise dette. 

 

Statlige føringer og kommunale retningslinjer er svært restriktive når det gjelder omdisponering 

av dyrka jord. Hensynet til den jordfaglige vurderingen og dyrkbar jord gjør at rådmannen 

mener det er viktig med en nøktern planavgrensning. Kommunen vil kreve at det dyrkes opp 

erstatningsareal for areal som omdisponeres.  

 

Rådmannen anbefaler oppstart av reguleringsplan hvor planavgrensingen tar med område A og 

B, men ikke C slik det fremgår av bilde 2. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Konst. avdelingsleder regulering: Katrine Kammerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 

 

 

Vedlegg 

Referat oppstartsmøte 

Planinitiativ 

Oversiktsbilde  

Brev Espen Hval 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  43/20 

Side 69 av 109   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/476-15   Arkiv: GNR 134/125  

 

Oppheving av avslagsvedtak Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vedtaket fattet i delegert vedtak nr. 155/19 oppheves, jf. fvl. § 35 første ledd bokstav 

c. 

2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for behandling som førsteinstans. 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning anbefaler Fylkesmannen i Oslo og Viken å 

godkjenne søknaden om dispensasjon. 

 

  

Sammendrag 

Fossen friluft søkte 31.01.2019 om dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5. Saken ble 

sendt over til Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) ved klima- og miljøvernavdelingen, som 

uttalte seg negativt til dispensasjonssøknaden. Etter markaloven kan ikke kommunen gi 

dispensasjon når fylkesmannen har uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon. Kommunen 

avslo derfor dispensasjonssøknaden. FMOV juridisk avdeling har sendt en presisering av 

regelverket knyttet til klagebehandling i markasaker og har bedt kommunen om tilbakemelding 

på om kommunen vil endre vedtaket eller om saken skal behandles av FMOV som 

andreinstans. På bakgrunn av FMOV juridisk avdeling sitt brev anbefaler rådmannen at 

kommunens vedtak oppheves, og at saken sendes over til FMOV for behandling som 

førsteinstans. Dette vil sikre søker en reell toinstansvurdering ved en eventuell klage på 

fylkesmannens vedtak. 

 

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen mottok søknad om etablering av aktivitetspark 31.01.2019. Fossen 

Friluft søkte om å etablere et tilrettelagt campområde i området mellom Ringkollstua og 

hoppbakken. De ønsket å opparbeide tre campområder med sittegrupper, bålplass og gapahuk. 

Campene skulle lages av hogstavfall i området. I tilknytning til campene skal det kunne leies ut 

overnatting i svevetelt. I tillegg søkte de om å etablere et aktivitetsområde. I aktivitetsområdet 

var det planlagt å lage hinder av stokker, steiner og annet materiale som finnes i området. 

Søknaden inneholder også en nærmere redegjørelse for de ulike hindrene i aktivitetsløypa. 

 

Kommunen sendte saken over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for uttalelse 14.02.2019. 

Dette er et krav for alle dispensasjonssøknader i Marka.  
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Fylkesmannen ga svar 29.03.2019, hvor de uttalte seg negativt til å gi dispensasjon. 

Begrunnelsen var i hovedsak at tiltaket vil tilsidesette hensynet i lovens formålsbestemmelse 

fordi det er en del av et forretningskonsept hvor bruken av området vil virke privatiserende i 

den tiden det er aktivitet. Fylkesmannen mente også at ulempene for friluftslivet og allmenne 

interesser i Marka var vesentlig større enn eventuelle samfunnsmessige fordeler en dispensasjon 

ville gi. Videre vektla Fylkesmannen faren for uheldig presedensvirkning ved en eventuell 

innvilgelse av søknaden. 

 

På bakgrunn av fylkesmannens vurderinger, avslo kommunen søknaden om dispensasjon i 

delegert vedtak datert 05.04.2019. Etter markaloven § 15 har ikke kommunen lov til å gi 

dispensasjon dersom fylkesmannen har motsatt seg at det gis dispensasjon. Avslaget ble fattet 

etter veiledning fra FMOV ved klima- og miljøvernavdelingen om fremgangsmåten for 

kommunen i saker hvor fylkesmannen uttaler seg negativt. 

 

Saken ble tatt opp til forberedende klagebehandling i HMA i sak 50/19 den 03.06.2019, før 

saken ble oversendt til FMOV for behandling av klagen. Både saksframlegget til behandlingen i 

HMA og vedtaket fattet av HMA, viser at både rådmannen og HMA mener at dispensasjon bør 

innvilges i dette tilfellet. Kommunen pekte også på at FMOV ved klima- og 

miljøvernavdelingen ikke har foretatt noen tydelig vurdering av om deler av prosjektet kan 

utføres uten at det er i strid med byggeforbudet etter markaloven § 5.  

 

I brev fra FMOV 19.03.2020 i forbindelse med klagebehandlingen, skriver juridisk avdeling 

blant annet følgende: «Samlet kan det dermed fremstå som kommunen i realiteten ønsket å 

innvilge søknaden om dispensasjon. Årsaken til at de avslo kan synes å bygge på en 

rettsforståelse som sannsynligvis ikke er korrekt. I en slik situasjon finner Fylkesmannen det 

rimelig å gjøre kommunen oppmerksom på muligheten for å oversende saken til Fylkesmannen 

som førsteinstans, fremfor selv å avslå søknaden.» 

 

Juridiske forhold  

Etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c kan kommunen omgjøre sitt eget vedtak 

dersom vedtaket må anses ugyldig. 

 

På bakgrunn av fylkesmannens uttalelse om at kommunens avslag bygger på en rettsforståelse 

som sannsynligvis ikke er korrekt, legger rådmannen til grunn at vedtaket må anses ugyldig. 

Kommunen kan derfor omgjøre vedtaket sitt. 

 

Rådmannens vurdering 

Bakgrunn for oppheving av vedtak 

Rådmannen mener at det på bakgrunn av uttalelsen fra FMOV juridisk avdeling, vil være riktig 

å oppheve vedtaket. Vedtaket bygger mest sannsynlig på feil lovforståelse, og kan derfor anses 

ugyldig. Ved at kommunen sender over saken til fylkesmannen for behandling i førsteinstans, 

vil søker få en reell og uavhengig overprøving av fylkesmannens vedtak i en klagesak. 

Departementet er klageinstans for vedtak fattet av fylkesmannen som førsteinstans. 

 

Kommunens anbefalinger til fylkesmannens saksbehandling av søknaden 

Rådmannen ber om at fylkesmannen tar stilling til om deler av tiltaket kan gjennomføres uten 

behov for dispensasjon, det vil si om deler av prosjektet er så lite at det ikke rammes av 

forbudet mot byggetiltak i Marka. Kommunen ba fylkesmannen om å foreta en slik vurdering 



  Sak 43/20 

 

 Side 71 av 109   

 

da saken ble sendt over for uttalelse i februar 2019, men fylkesmannen gjorde ikke noen slik 

vurdering.  

 

I fylkesmannens uttalelse datert 12.02.2019, kan det virke som at fylkesmannen i stor grad har 

begrunnet uttalelsen med at Fossen friluft driver næringsvirksomhet. Vurderingen av om 

aktivitetsparken er under den nedre grensen for tiltak, må etter kommunens vurdering gjøres ut 

fra de konkrete planene for området, uavhengig av om søker er en næringsaktør eller ikke. Det 

er først der prosjektet er over den nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter markaloven 

at det kan være relevant å ta med i vurderingen at søker er næringsdrivende. 

 

Rådmannen mener primært at Fylkesmannen som førsteinstans bør innvilge dispensasjonen 

etter en ny vurdering av saken. Subsidiært mener rådmannen at Fylkesmannen må gi veiledning 

på om deler av prosjektet ikke omfattes av tiltaksbegrepet i markaloven og derfor kan gjøres 

uten dispensasjon. Eksempelvis mener rådmannen at det å lage en leirplass med en enkel 

bålplass av steiner og stokker man finner i området ikke bør regnes som et tiltak etter 

markaloven. 

 

Rådmannen viser også til byggesaksavdelingens vurdering ved forespørsel om uttalelse sendt 

31.01.2019, og slutter seg til denne: 

«Kommunen ser det som positivt at et område som tidligere har vært lite i bruk som 

friluftsområde tilrettelegges for allmennheten. I aktivitetsområdet er det registrert 

svartringfluesopp. Funnet er ikke verifisert, og arten er registrert som livskraftig. Det er ingen 

rød- eller blåmerkede løyper/stier i området, og kommunens oppfatning er at dette er et 

område som tradisjonelt har vært lite i bruk av turgåere. I de senere årene har det vært hogst i 

området, og det ligger igjen en del rester etter disse hogstarbeidene. Dette minsker 

fremkommeligheten i området, og kommunen ser det som svært positivt at Fossen Friluft sine 

planer vil bidra til å rydde opp i området, slik at det kan brukes til turaktivitet og friluftsliv. 

Campene vil ligge i utmark og dermed være tilgjengelige for allmennheten. Deler av selve 

aktivitetsløypa vil stå permanent ute, og kan dermed fritt brukes av allmennheten.  

I tillegg skal Fossen Friluft organisere aktivitet i aktivitetsløypa, og leie ut svevetelt. Denne 

organiserte aktiviteten vil dermed være kommersiell, men da den ikke stenger for 

allmennhetens bruk av området, mener Ringerike kommune at det ikke er problematisk for 

bevaringen av Marka. For at private aktører skal tilrettelegge for allmennhetens aktivitet i 

området, er de avhengige av at campene og aktivitetsløypa samtidig kan brukes til 

utleievirksomhet. Kommunen viser også til at friluftsloven ikke legger noen særlige 

begrensninger på allemannsretten for kommersiell virksomhet.  

Ringerike kommune ser det som viktig for utviklingen av Marka og mulighetene for 

friluftsopplevelser at det tilrettelegges for opplevelser og aktivitet i nær tilknytning til 

Ringkollstua. Ringkollen er et stort utfartssted vinterstid, med stort skiløypenett og mye 

aktivitet. På sommeren er området mindre brukt. Kommunen mener at enkel tilrettelegging, 

slik Fossen Friluft har søkt om, kan bidra til å øke aktiviteten også på sommeren, også blant 

folk som ønsker å utøve gratis og enkelt friluftsliv. Videre mener Ringerike kommune at økt 

aktivitet kan gi grunnlag for at Ringkollstua kan holdes åpen også på sommeren, noe som vil 

være en viktig merverdi for brukere av Marka og Ringkollenområdet.» 

 

Vedlegg 

Oversiktskart  

Ringerike Aktivitetspark.pdf 
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255/102  

 

Søknad om dispensasjon for garasje og dukkestue Gnr/bnr 255/102 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. HMA godkjenner dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meterssonen mot 

vann og vassdrag etter kommuneplanbestemmelsene § 11.1 og 

byggeforbudet i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 for garasje og 

dukkestue. 

 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen.  
 

  

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meterssonen mot 

vann og vassdrag og fra byggeforbudet i LNF-områder for å beholde garasje og 

dukkestue. Bygging av hytten ble godkjent i 1969 og det ble gitt godkjenning til 

bygging av tilbygg inneholdende uthusfunksjoner i 1979.  

 

Eier har gjort rede for at dukkestuen ble satt opp samtidig med hytten av rester fra 

hyttebyggingen. Garasjen stod opprinnelig der tilbygget til hytten ble bygget og ble 

dratt lenger opp på tomten i forbindelse med bygging av tilbygget. Dukkestue og 

garasje mangler godkjenning og det søkes om dispensasjon for å beholde disse. 

 

Ifølge retningslinjene til kommuneplanen § 11.1 åpnes det for at fritidseiendommer 

samlet kan ha et BRA (bruksareal) på 60 m², hvor det tillates en hytte på inntil 50 m² 

BRA og ett uthus på inntil 10 m² BRA. Totalt BRA for eiendommen, med hytte, 

garasje og dukkestue er 96,5. 

 

Bakgrunn 

HMA vedtok i sak 51/19, i møte 03.06.2019, at byggesaksavdelingen skulle 

gjennomføre områdetilsyn innenfor 100-metersbeltet mot vann i området Haga 

Bru/Hollerudhagen ved Tyrifjorden. Tilsynet ble gjennomført 3. og 4. juli 2019. 

 

Beskrivelse av saken 
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Byggesaksavdelingen sendte brev med oppsummering etter befaring til eier av 

eiendommen 16.10.2019. I brevet oppsummerte vi de forholdene vi fant på 

eiendommen og sammenholdt de med opplysningene vi hadde i arkiver og opp mot 

gamle flyfoto over området. Vi ba om tilbakemelding på byggeår og funksjon for 

bygningene markert som 1 og 2 for å kunne ta stilling til om bygningene kunne være 

lovlige. 

 

 
Utsnitt av kart vedlagt brev 16.10.2019. Dukkestue er markert som 1 og garasje 2 

 

Vi fikk tilbakemelding i brev 06.12.2019. I brevet ble det opplyst at dukkestue på ca. 

4 m² ble satt opp sammen med hytta for 50 år siden av rester fra byggingen. For 

garasje ble det opplyst at denne først sto inntil hytta. Når det senere ble bygget 

tilbygg ble garasjen dratt lengre opp på tomten. Garasjen brukes til oppbevaring av 

gressklipper, hageredskaper og sommerutstyr som brukes på fjorden. 

 

Ut fra tilbakemeldingen redegjorde vi i brev datert 13.12.2019 for at dukkestue og 

garasje krever dispensasjon for å være lovlig. Vi viste til at eier hadde to muligheter 

for å gjøre situasjon med dukkestue og garasje lovlig: 

1. Rive dukkestue og garasje 

2. Søke dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i 

kommuneplanbestemmelsene § 10.1 og forbudet mot tiltak i 100-meterssonen 

mot vann i kommuneplanbestemmelsene § 11.1. Dersom dispensasjonen blir 

godkjent, blir tiltakene lovlige og kan beholdes. 
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Vi mottok søknad om dispensasjon fra de aktuelle bestemmelsene 26.02.2020, med 

supplering 28.02.2020 og 13.03.2020. Som begrunnelse for dispensasjonssøknaden 

vises det til at dukkestue og garasje har stått oppført siden 1970 og at garasjen i 

begynnelsen fungerte som lager i forbindelse med oppføring av hytta. Det vises til at 

garasjen nå er lager for hage- og fritidsutstyr og at det i et hytteområde er viktig med 

tilstrekkelig lagringsplass slik at området får et ryddig preg. Det vises også til at 

tyveri har vært et økende problem i senere tid og at det derfor er viktig å ha en 

låsbar lagringsplass. I tilleggs      dokumentasjon, mottatt 13.03.2020, ble det opplyst 

om arealer, dukkestue er 4,5 m² BRA og garasje er 14 m² BRA. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som er uregulert og i kommuneplanens arealdel er 

avsatt til LNF-område. Eiendommen ligger også mindre enn 100 m fra vannet. 

 

I kommuneplanen § 10.1 er det gitt bestemmelser om arealbruken i LNF-områder, 

hvor det kun er tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for 

LNF-formålet, samt gårdstilknyttet næring. Oppføring, eller utvidelse, av ny bolig- 

eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt.  

 

Kommuneplanen § 11.1 gir bestemmelser om arealbruken innenfor 100-

meterssonen mot vann og bestemmer at det ikke tillates tiltak innenfor 100-

meterssonen og angitt byggegrense mot vann. 

 

Retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene gir føringer for behandling av 

dispensasjonssaker. Innenfor 100-meterssonen er det i retningslinjene vist til at det 

ved utvidelse av fritidsboliger er en forutsetning at bygget ikke overstiger 50 m² BRA 

og uthus maksimalt 10 m² BRA. Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men 

legger sterke føringer for håndtering av dispensasjonssaker. 

  

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i kommuneplanen § 

10.1 og forbudet mot tiltak i 100-meterssonen i kommuneplanen § 11.1.  

Adgangen til å gi dispensasjon følger av plan- og bygningsloven § 19-2. For å gi 

dispensasjon er det to vilkår som begge må være oppfylt.  

Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke må bli vesentlig tilsidesatt. 

Det andre vilkåret er at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

Økonomiske forhold 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyret kommer som inntekt 

til kommunen. Saken vurderes ikke å ha andre økonomiske konsekvenser for 

kommunen.  

 

Behov for informasjon og høringer 
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Kommunen har tidligere bedt om uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken i 

forbindelse med oppfølging av strandsonetilsyn i sak 12/20, behandlet av HMA i 

møte 03.02.2020, hvor det ble gitt tillatelse til å beholde to takoverbygg og bod til 

hytte. Fylkesmannen hadde ingen merknader til den aktuelle saken og viste blant 

annet til at eiendommen lå i et etablert hyttefelt og at de ikke kjente til spesielle 

natur-, landbruks- eller friluftsinteresser som ble direkte berørt av tiltaket. 

Fylkesmannen hadde heller ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller 

regionalt viktige interesser. 

 

Fylkesmannen viste likevel til at det skal føres en restriktiv dispensasjonspraksis 

langs vassdrag og viktige natur- og friluftsområder. Det ble vist til at flere tiltak over 

tid bidrar til en bit-for-bit-nedbygging som samlet virker negativt for de allmenne 

interessene som planmyndigheten skal ivareta. Fylkesmannen viste også til at det 

må legges avgjørende vekt på å unngå vedtak som skaper uheldig presedens, og at 

dispensasjon må kunne begrunnes nøye ut fra konkrete forhold i den aktuelle saken. 

 

Det er ikke vurdert at søknad om dispensasjon for dukkestue og garasje reiser slike 

prinsipielle spørsmål at det er behov for høringer fra andre myndigheter og det vises 

til Fylkesmannens uttalelse i forbindelse med oppfølging av strandsonetilsyn i sak 

12/20. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1:  

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Saksbehandlingsfrist for behandling av dispensasjonssøknader er 12 uker, 

saksbehandlingsfristen regnes fra saken er komplett. Saken var komplett fra 

13.03.2020 og saksbehandlingsfristen på 12 uker går derfor ut 05.06.2020. Dersom 

HMA velger å utsette saken for befaring, må saken behandles i møte 11.05.2020 for 

at saksbehandlingsfristen på 12 uker skal overholdes. 

 

Alternativ 2: 

1. HMA avslår søknad om dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-

meterssonen mot vann og vassdrag etter kommuneplanbestemmelsene § 

11.1 og byggeforbudet i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 for 

garasje og dukkestue. 

 

HMA kan mene at vilkårene for å gi dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-

meterssonen mot vann og vassdrag og byggeforbudet i LNF-områder ikke er oppfylt. 

HMA vurderer at dukkestue og garasje klart vil sette til side hensynene bak forbudet 

i kommuneplanbestemmelsene i § 11.1 og § 10.1, og at fordelene ikke er klart større 

enn ulempene. Tiltakene vil medføre økt privatisering av eiendommen og området, 

og er en klar overskridelse av retningslinjene for arealstørrelse i 100-meterssonen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen mener at saken har prinsipiell betydning fordi den handler om hvilke 

tiltak som kan tillates i 100-meterssonen og fordi størrelsen på bebyggelsen 

overskrider retningslinjene i kommuneplanen.  
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Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon: 

Vilkårene for å gi dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd. For det første må 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Ifølge forarbeidene til pbl. (Ot.prp. nr. 32 (2007-2008), side 242) skal det ikke være 

en kurant sak å gi dispensasjon fra planer. De ulike planene har blitt til gjennom en 

omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunestyret som er kommunens 

øverste folkevalgte organ. Dispensasjoner skal ikke undergrave planen som 

informasjons- og beslutningsgrunnlag. Endringer av planer bør ut fra hensynet til 

offentlighet, samråd og medvirkning skje gjennom planprosess og ikke gjennom 

dispensasjoner. Det åpnes likevel for at det kan gis dispensasjon fra eldre planer 

som ikke er fullt utbygget, og dersom reguleringsbestemmelsene er til hinder, eller 

direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av gjenstående eiendommer. 

 

Forarbeidene understreker videre at det kreves en klar overvekt av hensyn som taler 

for dispensasjon. Normalt vil det derfor ikke kunne gis dispensasjon dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende 

med styrke. 

 

Dispensasjon fra byggeforbud i LNF-områder i kommuneplanen § 10.1 og forbudet 

mot tiltak i 100-meterssonen mot vann i kommuneplanen § 11.1 

Det er søkt dispensasjon for å beholde dukkestue og garasje. 

 

Søknaden begrunnes med at bygningene har vært oppført siden 1970. Garasjen 

fungerer som lager for hage og fritidsutstyr og det er viktig med tilstrekkelig 

lagringsplass slik at området får et ryddig preg. Videre har det i senere tid vært 

problemer med tyverier og det er derfor viktig at lagringsplass kan låses. 

 

Vilkår 1 - hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Hensynene bak lovens formålsbestemmelse fremgår av pbl. § 1-1 hvor loven blant 

annet skal «fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 

fremtidige generasjoner». 

 

Hovedhensynet bak byggeforbudet i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å 

sikre allmennheten tilgang til natur- og friluftsområder. Hensynet bak forbud mot 

tiltak i 100-meterssonen er å sikre allmennhetens tilgang til vannet, samtidig som en 

skal ivareta det unike naturmiljøet som finnes i denne sonen.  

 

I denne saken ligger eiendommen i et etablert hytteområde hvor det har vært en 

gradvis utbygging av hytter fra slutten av 1940-tallet og frem til ca. 1970-tallet. 

Fylkesmannen skrev i sin uttalelse til sak 12/20 at de ikke kjente til spesielle natur-, 

landskaps- eller friluftsinteresser i området. I artsdatabankens artskart er det gjort 

registrering av den rødlistete planten, elvebunke, som omfatter eiendommen. 

Elvebunke er en flerårig gressplante som vokser langs store vassdrag på Østlandet. 
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Registreringen vurderes likevel ikke å påvirke situasjonen for dukkestue og garasje 

siden disse tiltakene er plassert på motsatt side av eiendommen. Den delen av 

eiendommen hvor tiltakene befinner seg er også en del som holdes ved like og har 

ikke utmarkspreg. 

 

Eiendommen ligger i andre rekke fra vannet og tiltakene det søkes dispensasjon for 

ligger lengre vekk fra vannet enn hytta. Utklipp fra kommunens kart nedenfor, viser 

at det er ca. 71 m fra vannet til dukkestue og ca. 76 m fra vannet til garasjen. 

Eiendommen ligger på et platå, ca. 12-15 m. høyere enn stranden nedenfor, 

dukkestue og garasje er trukket langt bak på tomten slik at de vil være lite synlige fra 

vannet. 

 

 
Skjermbilde fra kommunens kart som viser avstand fra vannet til tiltakene. Det er ca. 71 m 

fra vannet til dukkestue og ca. 76 m fra vannet til garasje. 

 

Rådmannen mener at hensynene bak lovens formålsbestemmelse, eller hensynet 

bak byggeforbudet i LNF-områder og forbudet mot tiltak i 100-meterssonen ikke blir 

vesentlig tilsidesatt av tiltakene. 
 

Vilkår 2 - fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter 

en samlet vurdering. 

 

Forarbeidene til pbl. viser til at det i første rekke er offentlige hensyn som kan 

begrunne en dispensasjon. Personlige og økonomiske fordeler vil normalt ha liten 

vekt i dispensasjonsvurderingen. 

 

Generelt vil det være en ulempe å gi dispensasjon for tiltak i LNF-områder og i 100-

meterssonen mot vann ved at dispensasjoner vil kunne gi en bit-for-bit-nedbygging 

av områder som er viktig for landbruk, friluftsliv og naturmiljø. Videre kan 

dispensasjon gi økt privatisering av eiendommen og området. 
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Eiendommen ligger i et etablert hyttefelt. Selv om tiltakene skal vurderes som at de 

ikke er oppført når de søkes om i ettertid, er det ingen naboer som har reagert på 

tiltakene. Det vurderes heller ikke at tiltakene medfører vesentlig økt privatisering av 

eiendommen eller av området.  

På kommunens kart vises at det går vei over eiendommen til Hagavika hvor det er 

strand og badeplass. Tiltakshaver har i telefon opplyst at veien til stranden som går 

på eiendommen er lite brukt. Det opplyses at hytteeiere i området har andre veier til 

vannet og at andre besøkende til stranden ved Hagavika benytter en vei som går 

over naboeiendom gnr/bnr 255/70 som ikke ligger i hytteområdet. Søker har videre 

vist til at garasje er oppbevaringsplass for hageutstyr og fritidsutstyr og bidrar til å 

holde det ryddig på eiendommen. Dispensasjon for tiltakene vil heller ikke øke 

boarealet til hytten. 

 

Rådmannen vurderer at dukkestue og garasje i utgangspunktet har flest private 

fordeler. De offentlige fordelene er likevel klare blant annet ved at eiendommen har 

tilstrekkelig lagringsplass, det er ikke vesentlige landbruks-, friluftlivs- eller 

miljøforhold som påvirkes av tiltaket. Samlet vurderes det at fordelene ved å gi 

dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder og forbudet mot tiltak i 100-

meterssonen mot vann er klart større enn ulempene. 

 

Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at HMA 

godkjenner dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder og forbudet mot tiltak i 

100-meterssonen mot vann. 

 

Oppsummering 

Rådmannen viser til at relevante momenter er tatt med i dispensasjonsvurderingen 

og mener at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Eiendommen liger i et etablert 

hytteområde hvor det er flere hytter med bygninger som totalt overstiger 

retningslinjene for arealstørrelser i kommuneplanbestemmelsene § 11.1. 

Eiendommen ligger videre i andre rekke fra vannet og tiltakene vil være lite synlige 

fra vannet. Rådmannen anbefaler etter dette at HMA innvilger søknad om 

dispensasjon og at viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

Utskrift sendes 

Oddvar Hagen, Lommedalsveien 332 D, 1350 LOMMEDALEN 

Gjermund Rønning, Haugerud Krøderveien 250, 3370 VIKERSUND  
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Vedlegg 

Oversiktskart  

19/3974-8 Meldingstekst.html 

19/3974-6 E-post vedrørende tillegg til dispensasjonssøknad og bekreftelse om  

                  nabovarsel 

                 Tillegg til dispensasjonssøknad 

19/3974-5 Søknad om dispensasjon 

                 E-post 

                 Situasjonskart 

                 Nabovarsel 

19/3974-3 Svar - uttalelse 

19/3974-2 Uttalelse 

19/3974-1 Tilsyn med eiendom 

                  Kart 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  45/20 

Side 81 av 109   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/1114-5   Arkiv: GNR 262/168  

 

Dispensasjon for oppføring av bolig med bileilighet og garasje 

Gnr/bnr 262/168 - Haugstangen 28 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud mot 

tiltak i LNF-områder ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene med dispensasjonen er 

klart større enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. Dispensasjonssøknaden 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

  

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 

for oppføring av bolig og garasje på eiendom gnr/bnr 262/168. Rådmannen mener vilkårene for 

å innvilge dispensasjonen er oppfylt, og anbefaler at søknaden godkjennes. 

 

Beskrivelse av saken 

Vi mottok 03.03.2020 søknad om oppføring av bolig med bileilighet og garasje på eiendom 

gnr/bnr 262/168. Det ble også søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1. Totalt areal for ny bebyggelse vil bli 154 m² BYA (bebygd areal), og 

utnyttelsesgrad vil bli 14,95 % BYA. 

 

I dispensasjonssøknaden argumenterer søker for at eiendommen er tidligere fradelt som 

boligtomt, og at tomta ligger i tilknytning til andre boliger langs veien Haugstangen på 

Nakkerud. Søker viser også til at det ble gitt dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder 

etter tidligere kommuneplan i 2012. Videre skriver søker at kommuneplanen har blitt revidert 

etter innvilget dispensasjon i 2012, men at de ikke kan se at ny plan har endringer som er til 

hinder for at det kan gis fornyet dispensasjon etter gjeldende kommuneplan. 

 

Det ble sendt foreløpig svar fra byggesaksavdelingen 06.03.2020, hvor det ble vist til forbud 

mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen. Det ble forklart at søknaden måtte legges 

fram til politisk behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, og bedt om en 
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tilbakemelding på om man ønsket videre behandling. Det ble også bedt om 

tilleggsdokumentasjon i forbindelse med byggesøknad. 

 

17.03.2020 mottok kommunen tilbakemelding om at søker ønsket videre behandling av saken. 

 

Saken som nå legges fram til politisk behandling, gjelder dispensasjon fra forbud mot tiltak i 

LNF-områder, og ikke selve byggesøknaden. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger ikke innenfor noen reguleringsplan og er avsatt til LNF (landbruks-, natur- 

og friluftsområde) i kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019 og sist revidert 13.09.2019. Det er 

kun tillatt å gjenomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for landbruks-, natur- og 

friluftsformål, samt gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og 

stedbunden næring, jf. kommuneplanen § 10.1. Det står også at oppføring av ny bolig- eller 

fritidsbebyggelse ikke er tillatt. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 

for å oppføre bolig og garasje på eiendom gnr/bnr 262/168. 

 

For å gi dispensasjon er det, i følge plan- og bygningsloven § 19-2 (pbl.), to vilkår som må 

være oppfylt. Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon 

må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble gitt tillatelse til fradeling av eiendom i 1997. Saken ble behandlet politisk i hovedstyret 

for fysisk miljø. 

 

Det ble i 2012 gitt dispensasjon for oppføring av bolig i LNF-område etter tidligere 

kommuneplan. Arbeidet ble ikke igangsatt innen 3 år og tillatelsen er ikke lenger gyldig. 

 

Økonomiske forhold 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken. Gebyr kommer som inntekt til 

kommunen. For øvrig kan ikke rådmannen se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser 

for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

I forbindelse med søknad om fradeling i 1997 ble det innhentet uttalelse fra Fylkesmannen i 

Buskerud og Buskerud fylkeskommune. Begge instanser mente eiendommen lå nærme vei og 

jernbane, og at det ikke foreslå særlige grunner til å innvilge søknad om fradeling. 

 

Rådmannen vurderer at det ikke er behov for å innhente uttalelse på nytt i saken. 
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Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud mot 

tiltak i LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med dispensasjonen ikke 

er klart større enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. Dispensasjonssøknaden avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 

ikke er oppfylt. HMA vurderer at boligen og garasjen vil vesentlig tilsidesette hensynene bak 

kommuneplanen § 10.1, og at fordelene ikke er klart større enn ulempene. Tiltaket vil medføre 

en økt privatisering av eiendommen og området. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få presedensvirkning for andre saker som gjelder 

dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for oppføring av bolig på eiendommer som 

er fradelt etter annet plangrunnlag. Det vil bli kunne vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd. For det første må 

hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av 

«myndighetsmisbrukslæren», som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en 

avgjørelse på utenforliggende hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak 

skal gjennomføres innenfor rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge 

dispensasjoner. En utstrakt bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og 

dispensasjon bør bare gis i særlige tilfeller. 

 

Dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1. 

Det fremgår av retningslinjene til kommuneplanen § 10.1 at dersom det gis dispensasjon for 

utvidelse og ombygging av eksisterende boliger i LNF-områder, er det en forutsetning at 
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samlet areal ikke overstiger 200 m², og at utnyttingsgraden til boligeiendommen ikke 

overstiger 15 %. Det er her søkt om å oppføre en bolig og garasje på 154 m² BYA, og 

utnyttelsesgraden på eiendommen blir 14,95 % BYA. 

 

- Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli vesentlig 

tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål,  og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. 

 

Eiendommen ble skilt ut fra en landbrukseiendom i 1997, og det fremgår av tillatelsen til 

fradeling at omsøkte areal arronderingsmessig ligger slik til at man kan dispensere fra LNF- 

området, og dermed gi tillatelse til fradeling. Omsøkte tiltak vil dermed ikke forringe 

landbruksformålet, da eiendommen ikke lenger er en del av en landbrukseiendom. Det er 

boliger på flere sider av omsøkte eiendom, og eiendommen ligger rett ved et etablert boligfelt 

på Nakkerud. Omsøkte bolig og garasje vil ikke i nevneverdig grad berøre allmennhetens 

tilgang til natur- og friluftsområder, da eiendommen og området rett i nærheten allerede kan 

anses som et boligområde. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjonen må 

være klart større enn ulempene. 

 

Rådmannen viser til at dispensasjonen kan medføre økt privatisering av eiendommen og 

området, noe som vil kunne være en ulempe. Det er imidlertid etablerte boliger på flere sider 

av eiendommen, og tiltaket vil være innenfor retningslinjene angitt i kommuneplanen § 10.1 

hva gjelder utnyttelse av eiendommen. Eiendommen er relativt flat, så det vil ikke bli store 

terrenginngrep i forbindelse med oppføring av bolig og garasje. Det vil heller ikke bli store 

inngrep i forbindelse med etablering av adkomst til omsøkte eiendom, da det allerede ligger en 

skogsbilvei opp til eiendommen som benyttes av skogeiendommen på nabotomta. Det ble gitt 

tillatelse til fradeling i 1997, og det fremgår av tillatelsen til fradeling at omsøkte areal 

arronderingsmessig ligger slik til at man kan dispensere fra LNF-området, og dermed gi 

tillatelse til fradeling. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder  er 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at dispensasjonen fra 

forbud mot tiltak i LNF-områder godkjennes. 
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Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 for oppføring av bolig og garasje, er oppfylt. 

 

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å godkjenne søknaden om dispensasjon. 

 

Utskrift sendes til 

Sivilarkitekt Sverre Moe AS, Postboks 3140, 3501 HØNEFOSS 

Jorun Sand Torgersbråten, Haugstangen 135, 3533 TYRISTRAND 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Meldingstekst (tilbakemelding mottatt 17.03.2020) 

Ber om tilleggsdokumentasjon (foreløpig svar datert 06.03.2020) 

Vedrørende søknad (dispensasjonssøknad mottatt 03.03.2020) 

Kart 

Tegning - fasader 

Tegning - fasader 

Tegning - snitt 

Fradelingsvedtak 1997 

Vedtak om dispensasjon 2012 

 

 Ringerike kommune, 25.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 20/1138-1   Arkiv: 231  

 

Mindre justering av betalingsreglement 2020 - for kapittel 10.6 

Planbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. I kapittel 10.6 Planbehandling, under pkt. 3 Gebyrpliktige plansaker, arealgebyr for 

bebyggelse og anlegg, inntas følgende bestemmelse: «I hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø, inngår bare bruksarealer for ny bebyggelse (ikke eksisterende, som 

reguleres til bevaring)». 

 

2. I kapittel 10.6 Planbehandling, under pkt. 6. Justering av gebyr, inntas nytt kulepunkt: 

«Der kommunen krever arealformål medtatt i reguleringsplanen beregnes ikke gebyr 

for slikt reguleringsformål». 

 

3. Gebyr for ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA som beregnes for hver m² 

BRA, skal endres fra kr. 8,00 til kr. 7,20. 

 

4. Foreslåtte justeringer og feilretting tas inn i betalingsreglement 2020 og får virkning fra 

07.05.2020. 

 

  

 

Sammendrag 

Gjeldende betalingsreglement ble vedtatt i kommunestyret 12. desember 2019, i sak 192/19 

som en del av budsjettbehandlingen. Det fremmes nå sak om mindre justering av 

betalingsreglementet. Dette som følge av erfaringer med nylig vedtatt Områderegulering for 

Hønefoss. Her foreslås en bestemmelse om unntak for å betale gebyr for eksisterende 

bebyggelse for eiendom som skal reguleres til bevaring og som ikke får regulert noe potensiale 

for mere bebyggelse. 

 

Videre foreslås det en justering ved å unnta arealgebyr der kommunen krever arealformål 

inntatt i reguleringsplanen som skal ivareta samfunnsmessig viktige funksjoner. 

 

I tillegg anbefaler rådmannen at det rettes opp en liten feil i reglement. 
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Rådmannen vil anbefale at de foreslåtte endringene tas inn i betalingsreglementet, med virkning 

fra 07.05.2020. 

 

 

Beskrivelse av saken 

For arealer innenfor Områderegulering Hønefoss er det, for det meste, plankrav. Det vil si at 

for å utvikle arealene kreves det utarbeidet en reguleringsplan. Prinsippet for slik regulering er 

at planen skal omfatte hele det avsatte formålsfeltet eller kvartalet i områdereguleringen. 

Kvartalene innbefatter ofte mye eksisterende bebyggelse og det er i mange tilfelle slik at dette 

også vedkommer flere grunneiere. I noen av feltene er det eksisterende bebyggelse som er 

belagt med hensynssone for bevaring av kulturmiljø og denne bebyggelsen må i mange tilfeller 

reguleres til bevaring. 

Slike bygg vil ikke ha særlig potensiale for mere bebyggelse og noen eiendommer får ikke 

muligheter for utvidelse. 

 

Gebyrregulativet har bestemmelser om at det skal beregnes arealgebyr for bebyggelse og 

anlegg. Det beregnes gebyr både for ny bebyggelse (kr. 8,- pr m2) og for eksisterende 

bebyggelse (kr.5,50 pr m2). 

Prinsippene i gebyrberegningen skal naturligvis følges opp ovenfor forslagsstiller, men det kan 

være hensiktsmessig å unnta å beregne gebyr for eksisterende bebyggelse som må reguleres til 

bevaring og som ikke har noe potensiale for mer bebyggelse. Ett eksempel kan være 

Bryggerigården. 

Det foreslås at gebyreglementet utvides med en bestemmelse som lyder:  

 

«I hensynssone for bevaring av kulturmiljø, inngår bare bruksarealer for ny 

bebyggelse (ikke eksisterende, som reguleres til bevaring)» 

 

Videre har kommunen av og til behov for å medta arealformål for å ivareta samfunnsmessig 

viktige funksjoner.   

Slike funksjoner kan være krav til bl.a. sikker skolevei, felles lekearealer, annen infrastruktur 

mm. Planmyndigheten må påse at dette ivaretas i ny regulering. 

Derfor vil foreslått justering om unntak fra gebyrberegningen, der kommunen krever 

arealformål medtatt, være nødvendig for å imøtekomme viktige samfunnsmessige krav. 

 

Det er oppdaget en feil i vedtatt betalingsreglement. Gebyrene for planbehandling er noe 

redusert for året 2020, men reduksjon «for ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA 

beregnes for hver m2 BRA» ble ikke endret, her skal tallet endres fra kr. 8,00 til kr. 7,20.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Betalingsreglement for 2020 ble vedtatt i kommunestyret 12. desember 2019, i sak 192/2019 

som en del av budsjettbehandlingen. 

 

Økonomiske forhold 

Ved beregning av selvkost for planbehandling i kommunene er det egne retningslinjer. Gebyrer 

skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs behandling av private 

reguleringsplanforslag. 

For å kvalitetssikre at det tas inn saksbehandlingsgebyr tilsvarende selvkost, blir 

saksbehandlingstid og beregninger gjennomgått sammen med ekstern rådgiver to ganger i året. 
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Gjennomgang og vurdering av behov for eventuelle endringer av gebyrene blir gjort før neste 

års budsjettbehandling.  

 

De foreslåtte justeringene av gebyr gjelder for selvkostområder i planbehandlingen, og vil bidra 

til at noen aktuelle forslagsstillere vil få et noe mindre gebyr for arealformål som ikke kan 

utvikles eller som kommunen ber inntatt i regulering for å imøtekomme samfunnsmessige krav.  
 

Alternative løsninger 

Dersom det ikke ønskes justeringer av betalingsreglementet, kan det fattes vedtak om å ikke ta 

inn de foreslåtte justeringene nå, men at dette må vente til ordinær budsjettbehandling. 

 

Rådmannen vil påpeke at dette vil gjøre at noen aktuelle forslagsstillere vil få et noe større 

gebyr for arealer som ikke kan utvikles eller som kommunen ber inntatt i regulering for å 

imøtekomme nyere samfunnsmessige krav. Rådmannen har oppfattet at behovet for de 

foreslåtte justeringen er aktualisert nå og vil sterkt anbefale at justeringene vedtas. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken?  

De foreslåtte justeringene støtter oppunder flere av bærekraftsmålene der fokus er: innovasjon 

og infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), samarbeid for å nå målene (mål 

17) og liv på land (mål 15).  

Dette gjøres ved at planen legger til rette for at viktige infrastrukturtiltak kan komme på plass 

både i byen og i tettstedene og at kommunen samarbeider godt med forslagsstillere på 

fagområder som er samfunnsmessig viktige for å få til bærekraftige reguleringsplaner. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er egne retningslinjer for beregning av selvkost for planbehandling i kommunene, og 

vedtatt betalingsreglement skal selvfølgelig etterfølges.  

Men utviklingen går raskt og nye utfordringer opptrer i etterkant av nylig vedtatt 

Områderegulering for Hønefoss. Kommunen høster nå erfaringer og ser etterhvert nye 

løsninger i oppfølging av områdereguleringen. I reguleringsfeltene der eksisterende bebyggelse 

er belagt med hensynssone for bevaring av kulturmiljø, vil denne bebyggelsen i mange tilfeller 

reguleres til bevaring med lite potensiale for mer utbygging. Det er rimelig med unntak i 

betalingsreglementet i slike situasjoner. 

 

I noen private reguleringsplaner har kommunen av og til behov for å medta arealformål for å 

imøtekomme samfunnsmessige krav. Det er planmyndighetens oppgave å påse at dette ivaretas 

i ny regulering. Derfor vil foreslått justering av gebyrberegningen være viktig for å ivareta 

samfunnsmessig viktige funksjoner i reguleringsplanen.  

 

Rådmannen vil påpeke at justeringene vil gjøre at noen aktuelle forslagsstillere vil få et noe 

mindre gebyr for arealformål som ikke kan utvikles eller som kommunen ber inntatt i 

regulering for å imøtekomme samfunnsmessige krav. Rådmannen mener at det er fornuftig at 

disse foreslåtte justeringene kommer forslagsstiller til gode, og mener det er riktig å justere 

reglementet i tråd med ny kunnskap så raskt som mulig. 
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Vedlegg:  

Betalingsreglementet; https://www.ringerike.kommune.no/innhold/okonomi/budsjett-og-

analyse/betalingsreglementet/ 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Konst. avdelingsleder regulering: Katrine Kammerud 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Arkivsaksnr.: 20/1319-1   Arkiv: 151  

 

Overføring av investeringsmidler fra 2019 til 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Netto mindreforbruk 2019 i tabell 1 overføres til 2020, til sammen 119 270 963 kroner, og 

fordeles på prosjekter som vist i tabellen. 

 

Netto mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter i tabell 2, til sammen 807 164 kroner, overføres 

ikke. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunens investeringer styres som prosjekter. Investeringsregnskapet skiller seg fra 

investeringsprosjekter i den forstand at investeringsregnskapet avsluttes årlig mens prosjekter 

ofte løper over flere år. Investeringsprosjekter som løper over flere år, må av den grunn tas inn 

i investeringsbudsjettet kun med den delen av prosjektet som forventes i det aktuelle 

budsjettår. 

 

Et prosjektregnskap og årsregnskapet for investeringer har forskjellige formål og vil derfor gi 

ulik informasjon. Prosjektregnskapet viser påløpt hittil og sammenholdes mot prosjektets totale 

kostnadsramme, mens investeringsregnskapet skal vise regnskap (hittil) i år sammenlignet mot 

årsbudsjettet. 

 

Ved avvik mellom planlagt og reell fremdrift er det behov for overføring av budsjettmidler fra 

et år til et annet. Overføring av ubenyttede investeringsmidler er nødvendig for å sørge for 

kontinuitet i prosjektgjennomføringer og sikre totalbevilgningen i prosjektet. I tillegg må 

merforbruket overføres på løpende prosjekter for å unngå utilsiktede bevilgningsøkninger. 

 

Rådmannen har i henhold til økonomireglementet fullmakt til å overføre ubrukte 

investeringsmidler fra et år til et annet, se økonomireglementets punkt 5.2.3 Fullmakter til 

rådmannen. Prosjektenes totalbudsjett endres ikke. Overføringen dreier seg kun om å flytte 

ubrukte midler og overforbruk til et nytt år. 
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I henhold til punkt 5.2 i økonomireglementet kan ikke rådmannens fullmakt brukes til å endre 

budsjettet i strid med de prioriteringer eller føringer som kommunestyret har lagt til grunn i 

budsjettvedtaket. Derfor må midlene overføres prosjekt for prosjekt. 

 

Tabell 1 nedenfor viser forslag til overføring av investeringsmidler på videreførte prosjekter: 

 

Tabell 1 - Overføring av netto mindreforbruk fra 2019 til 2020

Prosjekt Prosjektnavn

Reg. budsjett 

2019  Regnskap 2019 

 Mindre-/ mer-

forbruk 2019 

0040 Oppgradering skoler 4 235 741          3 892 030          343 711              

0063 Utvidelse/oppgrad barnehager 1 781 481          1 228 548          552 933              

0080 Helse- og omsorgsbygg 1 974 494          1 823 612          150 882              

0115 Energi, inneklima, overvåkning 4 141 293          3 687 703          453 590              

0259 Kjøp av eierseksjoner i  Ringerike kultursenter -                       111 907              -111 907            

0416 Nytt sak- og arkivsystem ACOS -                       100 000              -100 000            

0500 BRR - Biler og redningsverktøy 3 736 332          1 229 434          2 506 898          

0700 Datautstyr 3 837 171          3 349 703          487 468              

0732 Eiendomsskatt - programvare 1 541 000          1 234 450          306 550              

0751 IKT - Skole 7 193 714          7 570 238          -376 524            

0761 IKT - barnehage 600 000              65 554                534 446              

10001 Ullerål skole med idrettshall 151 911 008      149 920 475      1 990 533          

10002 Hov ungdomsskole 4 989 000          2 393 559          2 595 441          

10004 Benterud skole 18 331 644        3 024 562          15 307 082        

10004 Benterud skole (inndekning Trygg skolevei) 2 089 980          5 361 178          -3 271 198         

10006 Heradsbygda omsorgssenter 133 499 005      91 636 829        41 862 176        

10007 Hov vest omsorgsboliger 1 982 235          1 242 298          739 937              

10008 Hov øst omsorgsboliger 25 719 462        9 926 351          15 793 111        

10015 Ringerike legevakt og ambulansesentral 27 590 086        22 874 933        4 715 153          

10025 Garantisaker Bygg -968 235            295 642              -1 263 877         

10025 Garantisaker vei (feilført 15034 i 2019) -501 232            108 008              -609 240            

10027 Nes skole ny barneskolefløy 1 336 800          993 058              343 742              

10031 Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken 8 336 461          4 787 521          3 548 940          

10032 Ombygging Ringerike rådhus 7 000 000          3 167 936          3 832 064          

10033 Ombygging Hensmoen 9 920 000          3 881 176          6 038 824          

10037 Riddergården oppgradering og sprinkling 1 050 988          710 081              340 907              

14017 Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé -                       5 272 663          -5 272 663         

14018 Ullerål skole - Trygg skolevei -                       432 161              -432 161            

14019 Hønengata nord fellesprosjekt -                       223 817              -223 817            

17001 Soveareal barnehage 2 581 088          2 016 476          564 612              

17002 Branntekniske tiltak i  Nes samfunnshus 700 000              228 609              471 391              

17005 FDV-system 500 000              -                       500 000              

17010 Hønefoss barnehage (inventar og oppgradering) 500 000              96 658                403 342              

19301 Kommunale veier 15 758 903        15 586 021        172 882              

19402 Sykkelbysatsing 2 347 444          184 000              2 163 444          

15008 Overføringsledninger Åsa - Monserud 33 820 680        34 899 757        -1 079 077         

15013 Monserud renseanlegg 99 089 270        83 408 191        15 681 079        

15014 Sanering Nes i  Ådal etappe 2 1 953 682          793 262              1 160 420          

15034 Garantisaker VAR (restbev. Ringerike vannverk) 13 399 241        11 659 498        1 739 743          

15037 Styresystem Nes RA og Monserud RA 500 000              126 968              373 032              

15038 VA-anlegg Parkgata - Storjordet 4 191 750          1 228 848          2 962 902          

19003 Utskifting vannledninger 2019 9 708 875          9 282 489          426 386              

19103 Utskifting avløpsledninger 2019 10 394 341        9 689 200          705 141              

19210 Digitale vannmålere 2 500 000          257 334              2 242 666          

Sum 619 273 702      500 002 739      119 270 963       
 

Kommentarer til Tabell 1: 
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Prosjekt 14015 Trygg skolevei Benterud skole ble ferdigstilt i 2019. «Inndekning» av 

manglende ramme foreslås ved å redusere bevilgningen på 10004. Trygg skolevei-prosjektet 

har ikke hatt overskridelse. Det er snarere slik at prosjektet ikke har blitt tildelt sin opprinnelige 

prosjektramme på et tidligere tidspunkt.  

 

Prosjekt 15006 Ringerike vannverk må avsluttes i 2019. Ringerike vannverk ble overtatt og 

tatt i bruk i februar 2018. Det er over 2 år siden. I henhold til investeringsveilederen skal 

prosjekter avsluttes ved slik overtakelse, og garantiperioden er ikke en del av investeringen. 

Kommunen er på overtid i forhold til avslutning av dette anlegget.  

 

Imidlertid har det påløpt utgifter i 2020 på arbeider utført ved vannverket. Det ble besluttet å 

føre utgiftene på prosjekt 15034 Garantisaker VAR. Derfor foreslås det at mindreforbruket i 

2019 overføres til prosjekt 15034. Det forutsettes at utgiftene er i tråd med opprinnelige 

føringer for den vedtatte prosjektrammen på 112,4 millioner kroner.  

 

Tabell 2 viser investeringsmidler som ikke foreslås overført: 

 
Tabell 2 Ingen overføring

Prosjekt Prosjektnavn

Reg. budsjett 

2019

 Regnskap 

2019 

 Mindre-/ 

merforbruk 

2019  Kommentarer 

0041 Nytt inventar skoler 4 829 096    4 050 562    778 534       ferdig

0081 Søndre park belysning -                162 756       -162 756      bevilgn av driftsmidler

0247 Grunneiendommer og skoger 614 300       542 997       71 303         avsluttet

0250 Tiltak eiendomsutvikling 273 730       357 800       -84 070        avsluttet

0258 Elektronisk dørlås sanitærbygg Røsholmstranda 100 000       89 725         10 275         ferdig

0401 Aktivitetspark Livbanen 127 116       55 401         71 715         ferdig

0501 Maskinpark 2 361 679    2 376 510    -14 831        avsluttet

0710 Helse - Pilotprosjekt velferdsteknologi 107 654       1 015 041    -907 387      inndekning fra 0720

0720 Helse - Inventar/medisinsk utstyr 4 154 684    3 047 971    1 106 713    ti l  0710 (rest salderes)

17006 Schjongshallen 6 698 218    6 702 699    -4 481          ferdig

15024 Boligutbygging Benterud VA-løsninger 1 639 887    1 697 739    -57 852        avsluttet

Sum 20 906 364    20 099 200    807 164         ubrukt bevilgning  
 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Det gås ikke inn på de enkelte betydningene disse investeringene har i forhold til 

bærekraftsmålene i denne saken. Det naturlige vil være å omtale FNs bærekraftsmål i 

tilknytning til behandling av de enkelte investeringene, for eksempel i behovsutredninger, 

planer og rapporteringer. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler på inntil 130 millioner 

kroner. Rådmannen anbefaler at netto mindreforbruk i 2019 i tabell 1 overføres til 2020 og at 

ubrukt bevilgning i tabell 2 ikke overføres. 
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 Ringerike kommune, 12.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 20/1333-1   Arkiv: Q30  

 

Konseptvalgforbindelse (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo og 

Ring 4 - Innspill  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune er positiv til arbeidet med KVU for vegforbindelse øst for Oslo. Det er 

viktig at konseptvalgutredningen ses i sammenheng med hele Ring 4. 

 

  

 

 

Innspill til KVU for vegforbindelse øst for Oslo 

 

Bakgrunn 

 

Konseptvalgutredningen (KVU) for nye vegforbindelser øst for Oslo er ferdigstilt og oversendt 

Samferdselsdepartementet. Samtidig legges rapporten ut på offentlig høring med frist for å gi 

innspill innen 16. mars 2020.  

 

 

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en 

konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo. Konseptvalgutredningen analyserer 

ulike konsepter for alternative vegforbindelser øst for Oslo i korridorene til rv. 22 og fv. 120 

mellom E6 syd i Østfold og E6 nord for Oslo opp mot Kløfta. Det er også sett på mulig 

tilkobling til rv. 4 via fv. 22 fra Hvam til Gjelleråsen. En vurdering med tilknytning til en evt. 

fremtidig Ring 4 utenfor Oslo inngår også i arbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

For Ringeriksregionen er det viktig at KVU- arbeidet ses i sammenheng med ring 4 utenfor 

Oslo. Allerede i 2011 ble det utført en KVU/KS1 for strekningen Hokksund – Jevnaker som 

inngår i ring 4, og det er nå byggestart for prosjektet Jevnaker – Olum med ferdigstillelse i 

2022, som også er en parsell av ring 4.  
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KVU for ny vegforbindelse øst for Oslo viser ulike konsepter for en ferdig ring 4 fra Hokksund 

og gjennom Ringeriksregionen. Ringerike kommune mener det er svært viktig å få fastsatt 

konsept for ring 4 øst for Oslo. En ferdig utviklet ring 4, vil avlaste Oslo spesielt for 

godstransport som ikke har målpunkt i Oslo, og som derfor ikke trenger å belaste de allerede 

belastede veglenkene inn mot Oslo. Ring 4 må ses i lys av et utbyggingsmønster på veglenkene 

som skal være arealeffektivt basert på prinsipper om en flerkjernet utvikling i Viken.  

 

På sentrale Østlandet er rv. 350/E16 fra Hokksund gjennom Ringeriksregionen del av ring 4, 

og et effektivt alternativ for person- og godstrafikken nord for Oslo som ikke skal inn til Oslo 

men videre østover. Ring 4 har stor betydning for den omfattende næringstransporten vestfra, 

fra Hallingdal, Valdres og aksen mellom Drammen og Ringerike, den næringstransporten som 

er koblet til hovedflyplassen på Gardermoen og den grensekryssende næringstransporten som 

ikke har målpunkt Oslo.  

 

Langs ring 4 i Ringeriksregionen ligger Eggemoen aviation and technology park med egen 

flyplass. Dette er en viktig regional næringspark med et influensområde definert til å strekke 

seg fra Kongsberg og Gjøvik/Raufoss til Gardermoen. Som flyplass tilrettelagt for 

næringsvirksomhet med en rullebane på 2200 meter, et areal på 2300 daa og med få 

restriksjoner i luftrommet, er næringsklyngen på Eggemoen av stor betydning for lokalisering 

av kompetansearbeidsplasser på et høyt teknologisk nasjonalt og internasjonalt nivå.. Utvikling 

av ring 4, vil være avgjørende for næringsutviklingen i denne nasjonalt viktige næringsparken. 

 

For Ringeriksregionen er det svært positivt at det arbeides med å få en komplett Ring 4 på 

plass. Foruten  Eggemoen – Olum, som er under bygging nå, er det for  strekningen  

Eggemoen – Nymoen, , vedtatt kommunedeplan 11.10.18. Denne strekningen på ring 4 har 

stort fokus fra ringeriksregionens  ståsted, og det er viktig for ring 4 at dette prosjektet  blir 

løftet inn som innspill til NTP 2022-2030. 

 

 

Protokoll fra politisk behandling vil bli ettersendt.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune er positiv til arbeidet med KVU for vegforbindelse øst for Oslo. Det er 

viktig at konseptvalgutredningen ses i sammenheng med hele Ring 4. Dette bygger positivt opp 

under planlagt samferdselstruktur i Ringerike og omegn. 
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Vedlegg 

Innspill til NTP - protokoll 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Inger kammerud og Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 20/1390-2   Arkiv: K11 &58  

 

Strategi for tilsyn i strandsonen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende prioritering legges til grunn for områdetilsyn i strandonen i Ringerike kommune: 

1. Røsholmstranda 

2. Åsa 

3. Nedre Eggeveien 

4. Elviktangen 

5. Støaveien 

6. Damtjern 

7. Samsjøen 

8. Setertjern 

9. Bergsjø 

10. Ørtesvatnet 

11. Begna (fra Sperillen til E16) 

12. Storelva 

13. Begna nord (fra Sperillen til kommunegrense Sør Aurdal) 

 

 

Sammendrag 

HMA vedtok 03.06.2019, i forbindelse med oppstart av tilsyn i strandsonen ved Haga Bru, at 

det skulle utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn. 

Administrasjonen hadde en workshop med HMA 09.03.2020, hvor HMA jobbet i to grupper 

med prioritering av tilsyn for ulike områder i 100-metersbeltet mot vann og vassdrag. 

Prioriteringen i rådmannens forslag til vedtak baserer seg på en sammenstilling av forslagene 

fra de to gruppene. Områdene er beskrevet nærmere i vedlegget. 

 

Beskrivelse av saken 

Formålet med strategien er å sikre en langvarig plan for videre oppfølging i strandsonen. Etter 

plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-4 skal kommunen påse at plan- og bygningslovgivningen 

overholdes i kommunen. Byggeforbudet i strandsonen er viktig for å sikre allmennhetens 

tilgang til vann og vassdrag, og for å ivareta det unike naturmiljøet som finnes i strandsonen. I 

tillegg gjør pressens omtale av liberale regler for tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 

kombinert med det strenge byggeforbudet i strandsonen at det er en del misforståelser rundt 
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regelverket, noe som fører til at enkelte utfører ulovlige byggetiltak. Disse forholdene gjør at 

strandsonen er et godt egnet sted for områdetilsyn.  

 

Byggesaksavdelingen har tidligere gjennomført områdetilsyn i 100-metersbeltet ved Haga Bru. 

En strategi for områdetilsyn i strandsonen vil sikre administrasjonen et godt verktøy for å 

planlegge og gjennomføre fremtidige områdetilsyn, samtidig som HMA har kontroll på 

strategien og prioriteringene som ligger til grunn for områdetilsynet. 

 

Gjennomføring av områdetilsyn: 

I forkant av tilsynet vil aktuelle hjemmelshavere få et brev med varsel om at 

byggesaksavdelingen vil komme på befaring, og informasjon om muligheten til å være til stede. 

På selve befaringen vil det bli tatt bilde av og registrert bygninger og andre tiltak på 

eiendommen. Byggesaksavdelingen går ikke inn i bygninger.  

 

Etter at befaringen ute på eiendommene er gjennomført, vil observasjonene fra befaringen bli 

sammenlignet med dokumentasjonen i byggesaksarkivene, og hva som vises på historiske 

flyfoto. Hver enkelt hjemmelshaver vil få et brev med oppsummering av status for tiltakene på 

sin eiendom. Eventuelle ulovlige tiltak må enten fjernes eller søkes om. Kommunen har 

mulighet til å bruke sanksjonene i plan- og bygningsloven for å få fjernet eventuelle ulovlige 

tiltak som hjemmelshaver ikke fjerner frivillig. 

 

Hvor mange eiendommer det blir ført tilsyn med hvert år vil avhenge av den totale kapasiteten 

på byggesaksavdelingen. Strategien vil gi administrasjonen et godt styringsverktøy for å 

planlegge fremtidige områdetilsyn. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Områdetilsyn i 100-metersbeltet ved Haga Bru ble behandlet i HMA 03.06.2019. HMA vedtok 

her: «Det skal utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn.» 

 

Økonomiske forhold 

Tilsynet finansieres over selvkost gjennom de ordinære byggesaksgebyrene. Det blir ikke tatt 

egne gebyrer for gjennomføring av tilsynet. Det tas gebyr for behandling av etterfølgende 

søknader etter gebyrreglementet som gjelder på søknadstidspunktet.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at strategien vedtas. 
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Vedlegg 

Beskrivelse av områdene 

 

 

 Ringerike kommune, 25.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 20/1413-1   Arkiv: 232  

 

Eiendomsskatt - avlastningsmuligheter i forbindelse med 

koronavirusepidemien 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/20 Formannskapet 14.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet støtter rådmannens vurdering av at Skatteoppkreveren etter nærmere vurdering 

kan innvilge betalingsutsettelser, med eller uten renter, for eiendomsskatten på forespørsel fra 

innbyggere eller næringsdrivende (fremleggets punkt 3). 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Den pågående koronavirusepidemien har medført at mange innbyggere har blitt eller står i fare 

for å bli permittert fra arbeidsforhold, og selvstendig næringsdrivende og bedrifter står i fare 

for å miste sitt inntektsgrunnlag. 

 

Får å avhjelpe situasjonen har administrasjonen utredet og foreslått aktuelle tiltak som vil 

kunne lette betalingsbyrden ved redusert likviditet hos privatpersoner og selskaper. 

 

Beskrivelse av saken 

Opprinnelig vedtatt eiendomsskatt for 2020 

I budsjettet for 2020 vedtok kommunestyret eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen 

for 2020, med 3 og 5 promille for henholdsvis bolig/fritidseiendommer og næringseiendommer. 

Skatten ble vedtatt utskrevet i 3 terminer, med forfall 20. mars, 20. juni og 20. oktober. 

 

Faktura for 1. termin, med forfall 20. mars, ble sendt ut i slutten av februar 2020.03.20 

 

Handlingsrom 

Adgangen til å skrive ut og endre eiendomsskatten er regulert av eigedomsskattelova. 

Eiendomsskatten kan endres bakover i tid, og det er relativt lav terskel for å gjøre dette til 

gunst for skattytere. 

 

Alle tiltak som velges bør vurderes opp mot at de må være formålsmessige og nødvendige. 

Dette betyr at de må være egnet til å faktisk bidra til formålet med tiltaket, og de må ikke gå 

lengre enn det som er nødvendig. 
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Under følger en redegjørelse av de fire alternativene kommunen har for å tilpasse 

eiendomsskatten slik at de som påvirkes særs negativt av den pågående epidemien blir hjulpet. 

 

1. Endre terminene for betaling (eigedomsskattelova § 25) 

Dette vil ikke redusere inntektene fra eiendomsskatten, men vil påvirke kommunens 

likviditet i og med at innbetalinger ikke vil komme når de er forventet. 

Det er ikke mulig å endre 1. termin siden den er skrevet ut, sendt ut og forfall har 

inntruffet, men senere terminer kan flyttes på om nødvendig. 

Merk at det i så tilfelle kan bli kort tid mellom terminene, avhengig av når man setter 

dem til. 

En endring av terminene vil gjelde for alle skattytere, uavhengig av om de er rammet av 

epidemien eller ikke. 

 

2. Redusere eiendomsskatten (eigedomsskattelova § 11) 

Kommunestyret kan redusere eiendomsskatten. Dette kan gjøres med tilbakevirkende 

kraft, men vil da medføre en større reduksjon i termin 2 og 3 ettersom termin 1 allerede 

er forfalt til betaling. 

En reduksjon kan gjøres for alle eiendommer, eller for bolig/fritid og næring hver for 

seg. 

Skattesatsen kan settes ned til 1 promille. 

Det er imidlertid begrensinger på adgangen til å øke skattesatsene med mer enn 1 

promille i året; dersom man reduserer med mer enn 1 promille vil man altså ikke kunne 

skru opp til gammel skattesats det påfølgende året (dette er spilt inn til KS, som skal 

høre med Finansdepartementet om det er aktuelt å lage en unntaksregel for dette. 

Skulle Ringerike kommune velge å redusere skattesatsen, bør den derfor ikke reduseres 

til lavere enn 2 og 4 promille for henholdsvis bolig/fritid og næring. 

 

Dette vil naturlig nok medføre en reduksjon av kommunens inntekter. En reduksjon på 

1 promille vil utgjøre om lag 30% mindre eiendomsskatt, eller rundt 15 millioner 

kroner, årlig. 

 

Tilsvarende kan det være mulig å innføre et bunnfradrag med tilbakevirkende kraft. Det 

er kommunestyret som må vedta dette. Merk at dette kun vil gjelde boliger, og vil ikke 

komme næringsdrivende til gode.  

Det er noe tvil om dette vil være lovlig eller ikke, men vi har sendt forespørsel til 

Finansdepartementet om dette, og vil trolig få det avklart innen det vil være aktuelt å 

vedta noe slikt i kommunestyret. 

 

3. Gi betalingsutsettelse, med eller uten rentefritak (eigedomsskattelova § 25) 

Skatteoppkreverens avdeling for Kommunal innkreving kan gi betalingsutsettelse, med 

og uten renter, med hjemmel i loven slik den er i dag (dette krever altså ingen utvidet 

fullmakt fra rådmannen eller politisk ledelse). 

 

Dette må i utgangspunktet skje på individuell basis, ved at folk henvender seg til 

kommunen om det.  

 

Dette vil føre til mindre inntekter på kort sikt, men kravet skal i utgangspunktet betales 

til slutt. Det vil gå noe ut over kommunens likviditet, og dersom rentefritak innvilges vil 
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kommunen måtte bære rentetapet. Det er ikke mulig å anslå hvor store summer det vil 

bli snakk om, da det vil avhenge av hvor mange som henvender seg om dette. 

 

Det kan være aktuelt å informere om mulighetene for betalingsutsettelse på 

kommunens hjemmesider.  

 

4. Sette ned eller fjerne eiendomsskatten for enkelteiendommer (eigedomsskattelova 

§ 28) 

Formannskapet kan ved søknad sette ned eller fjerne eiendomsskatten for konkrete 

eiendommer. 

Denne paragrafen har i Ringerike kommune primært kun blitt brukt som hjemmel for å 

redusere eiendomsskatten for familier med vedvarende lav inntekt (<2G).  

 

Hjemmelen kan i prinsippet brukes for å søke om bortfall av eiendomsskatt for 

privatpersoner eller bedrifter grunnet likviditetsproblemer, men den blir da i praksis et 

lempningsverktøy som vi ikke har konkrete regler for. Dersom det begynner å komme 

mange søknader om dette, bør formannskapet/kommunestyret på forhånd meisle ut 

regler for hva som skal til for å få helt eller delvis fritak for eiendomsskatten på en slik 

måte, før man begynner å behandle enkeltsaker. Dette vil sikre likebehandling, og 

forhindre at man undergraver andre regelverk 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Avlastning vil kunne bidra til å unngå konkurser og vanskelige økonomiske situasjoner for de 

det gjelder, samtidig som det gjør at flere enn bare de bemidlede personene eller bedriftene 

klarer seg gjennom krisen. Dette støtter opp under bærekraftsmål 8 (anstendig arbeid og 

økonomisk vekst) og 10 (mindre ulikhet). 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Skatteoppkreveren innvilger betalingsutsettelse etter egen vurdering 

for tilfeller hvor skattytere henvender seg til kommunen og ber om dette, at Skatteoppkreveren 

tar stilling til om utsettelsen skal være med eller uten renter, og at det legges ut informasjon om 

slike muligheter på kommunens hjemmeside (alternativ 3) 

 

Rådmannen anbefaler ikke at terminene for betaling endres; siden Skatteoppkreveren kan gi 

betalingsutsettelse til dem som trenger det, vil det være en uforholdmessig ulempe for 

kommunen at alle andre som ikke trenger utsettelse også skal få dette. 

 

Rådmannen anbefaler at dersom betalingsutsettelser ikke viser seg å være tilstrekkelig, så kan 

man vurdere å innvilge fritak i formannskapet for de som søker om dette, forutsatt at man på 

forhånd lager et eget reglement for dette for å sikre likebehandling. 

 

Rådmannen anbefaler ikke at skattesatsen reduseres eller at bunnfradrag innføres. Dette fordi 

dette er tiltak som vil ramme alle, også de som ikke trenger det, og derfor føre til en unødig 

reduksjon i kommunens inntekter. For de personene eller bedriftene som trenger det vil det 

uansett være anledning til å søke om betalingsutsettelse, rentefritak og helt eller delvis fritak fra 

eiendomsskatten (punkt 3 og 4 som skissert over). 
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Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Lisabeth Andersen 

saksbehandler: Daniel Furre 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  51/20 

Side 104 av 109   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/1342-2   Arkiv: X42  

 

Valg av meddommere - Borgarting lagmannsrett  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/20 Formannskapet 14.04.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Borgarting lagmannsrett for perioden 

1.1.2021 til og med 31.12.2024 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Borgarting lagmannsrett for perioden 1. januar til og 

med 31. desember 2024.  

Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer fyller 

vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunen skal velge meddommere til Borgarting lagmannsrett. Borgarting lagmannsrett har 

bestemt at det skal oppnevnes 11 kvinner og 11 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Domstollovens § 67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 

valget. 

Det har vært annonsert på kommunens hjemmeside, på Face book, i Ringerikes Blad og på 

Universitet i Sørøst Norge. 

Det har vært redaksjonell omtale på NRK P1, NRK P2 og NRK TV Oslo og Viken.  

Det har vært lagt vekt på at vi mangler yngre, og de med minoritetsbakgrunn.  

 

På tross av omfattende bekjentgjøring har det vært krevende å skaffe til veie nok personer. Det 

er dessverre fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn som har meldt sin interesse for 

valget. Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med 

minoritetsbakgrunn ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 
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Det er positivt at mange av de som er meddommere i inneværende periode har sagt seg villig til 

å stille for en nye periode. Dette er et sterkt ønske fra domstolene, da de ønsker meddommere 

med en viss erfaring. 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som skal velges må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

Vedkommende må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og har plettfri vandel. 

Vandelskontroll er utført og samtlige personer som foreslås fyller vandelskravet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Domstollovens § 68 slår fast at når formannskapet har fattet vedtak i saken, skal dette legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommes. 

 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommer i Borgarting lagmannsrett for perioden 1. 

januar 2021 til og med 31. desember 2024. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 20/1344-1   Arkiv: X42  

 

Valg av meddommere til Nedre Buskerud Jordskifterett  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/20 Formannskapet 14.04.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1.1.2021 til og med 31.12.2024 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett for perioden 1. januar 

2021 til og med 31. desember 2024.  

Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer fyller 

vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunen skal velge meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett. Nedre Buskerud 

jordskifterett har bestemt at det skal oppnevnes 6 kvinner og 6 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Domstollovens § 67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 

valget. 

Det har vært annonsert på kommunens hjemmeside, på Face book, i Ringerikes Blad og på 

Universitet i Sørøst Norge. 

Det har vært redaksjonell omtale på NRK P1, NRK P2 og NRK TV Oslo og Viken.  

Det har vært lagt vekt på at vi mangler yngre, og de med minoritetsbakgrunn.  

 

På tross av omfattende bekjentgjøring har det vært krevende å skaffe til veie nok personer. Det 

er dessverre fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn som har meldt sin interesse for 

valget. Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med 

minoritetsbakgrunn ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 
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Det er positivt at mange av de som er meddommere i inneværende periode har sagt seg villig til 

å stille for en nye periode. Dette er et sterkt ønske fra domstolene, da de ønsker meddommere 

med en viss erfaring. 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som velges må har tilstrekkelige norskkunnskaper og har plettfri vandel. Personene 

som velges som meddommer i jordskifteretten skal ha spesiell kompetanse innen ett eller flere 

av feltene inne jordbruk, skogbruk, drift av fast eiendom, planprosesser.  

Alderskravet (21-70 år) gjelder ikke for meddommere til jordskifteretten. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Domstollovens § 68 slår fast at når formannskapet har fattet vedtak i saken, skal dette legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommes. 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommere i Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 20/126-20   Arkiv: X42 &15  

 

Valg av meddommere til Ringerike tingrett for perioden 2021 - 2025  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/20 Formannskapet 14.04.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Ringerike tingrett for perioden 1.1.2021 

til og med 31.12.2024 

 

   

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Ringerike tingrett for perioden 1. januar til og med 31. 

desember 2024.  

Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer fyller 

vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunen skal velge meddommere til Ringerike tingrett. Ringerike tingrett har bestemt at det 

skal oppnevnes 35 kvinner og 35 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Domstollovens § 67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 

valget. 

Det har vært annonsert på kommunens hjemmeside, på Face book, i Ringerikes Blad og på 

Universitet i Sørøst Norge. 

Det har vært redaksjonell omtale på NRK P1, NRK P2 og NRK TV Oslo og Viken.  

Det har vært lagt vekt på at vi mangler yngre, og de med minoritetsbakgrunn.  

 

På tross av omfattende bekjentgjøring har det vært krevende å skaffe til veie nok personer. Det 

er dessverre fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn som har meldt sin interesse for 

valget. Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med 

minoritetsbakgrunn ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 

 

Det er positivt at mange av de som er meddommere i inneværende periode har sagt seg villig til 

å stille for en nye periode. Dette er et sterkt ønske fra domstolene, da de ønsker meddommere 

med en viss erfaring. 
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Juridiske forhold  

 

Personene som skal velges må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

Vedkommende må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og har plettfri vandel. 

Vandelskontroll er utført og samtlige personer som foreslås fyller vandelskravet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Domstollovens § 68 slår fast at når formannskapet har fattet vedtak i saken, skal dette legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommes. 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommer i Ringerike tingrett for perioden 1. januar 

2021 til og med 31. desember 2024. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E1 6

RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 01.04.2020
Saksref : 202003402 - 3
Deres ref . :
Side: 1 / 2

Vår saksbehandler: Knut Sørgaard
Telefon:
Mobil: +47 95808616
E - post: Knut.Sorgaard@banenor.no

Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Kommunal - og moderniseringsdepartementet vedtok 27. mars 2020 den statlige reguleringsplanen
for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Vedtaksbrevet ligger på departementets hjemmeside.
Samtidig vedtok Regjeringen verneplan for det nye Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat.

Reguleringsplanen er allerede bindende for bygge - og anleggstiltak innenfor planområdet, jf. pbl §
12 - 4.

Fellesprosjektet vil nå oppdatere plankarta, planbestemmelsene og planbeskrivels en på grunnlag
av vedtaket . Når dette er gjennomført vil vi deretter forberede en formell kunngjøring som skal
sendes til offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, frivillige lag og organisasjoner, og alle andre
som har gitt høringsuttalelse til planen. Når plandokumentene er oppdatert vil de bli tilgjengelige på
kommunenes servicekontor og bibliotek i papirutgave. Dokumentene vil også legges ut på
prosjektets og kommunenes nettsider. Alt dette vil ta noe tid, ikke minst fordi omfanget av materiale
og opp gaver er såpass stort. Vi antar at vi har dette på plass om ca. fire uker.

Dersom det er spørsmål om planen, kan de rettes til knut.sorgaard@banenor.no

Med vennlig hilsen

Morten Klokkersveen

Knut Sørgaard

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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E - postadresse:
fm ov post @fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ ov

Org.nr. 97 4 761 319

Vår dato: Vår ref:

27.03.2020 2020/1 2773

Deres dato: Deres ref:

Grunneiere og andre adressater etter liste Saksbehandler, innvalgstelefon

Eldfrid Engen , 32266809

Vedtak om vern - verneplan for Tyrifjorden - økologisk kompensasjon for
Ringeriksbanen og E1 6

Kongen i statsråd har i dag vedtatt vern av et stort, nytt naturreservat i Tyrifjorden og
Storelva. Verneområdet er 11 191 dekar og ligger i Ringerike og Hole kommuner. Det meste av
det nye reservatet har vært foreslått gjennom verneplan for Tyrifjorden. V ernet omfatter
også 709 dekar som er kompensasjon for tap av naturmangfold ved utbygging av
Ringeriksbanen og ny E16.

Våtmarkene i og rundt Tyrifjorden har store naturverdier og et rikt biologisk mangfold.
Deltaområdet til elvene Storelva og Sogna, og d et meandrerende elvepartiet av Storelva med flere
kroksjøer og flomdammer , er internasjonalt verdifullt både som naturtype og som leveområde for
truede plante - og fuglearter.

I statsråd i dag ble det vedta tt vern et stort våtmarksområde i Ringerike og Hol e kommuner. Det er
vernet som naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven § 34, jf. § 37.

Denne kunngjøringen sendes til berørte grunneiere, samt til aktuelle etater og organisasjoner.
Grunneiere får tilsendt vernekart og forskrift. Fylkesmannen vil k unngjøre vedtaket i lokalavis. Klima -
og miljødepartementet sørger for kunngjøring i Norsk Lovtidende, og de sender også vedtaket til
tinglysning på de respektive gnr/bnr.

Du kan lese mer om vernevedtaket på Fylkesmannens hjemmeside www.fylkesmannen.no/oslo - og -
viken/ under Nyheter Miljø og klima. Her finner du alle dokumenter i saken inkludert vernekart og
verneforskr ift. Se også informasjon på Klima - og miljødepartementets hjemmeside www.kld.dep.no
under «Siste nytt». Verneforskriften vil bli lagt ut på www.lovdata.no . Grensene for naturreserv atet
vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no . Der er det mulig å zoome seg inn for å se grensene
i detalj. Ta kontakt med Fylkesmannen ved ønske om å få tilsendt vernekartet eller mer detaljerte
kart på papir eller på e - post.
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Kommunene bes merke seg verneforskrift og kart, slik at det kan tas hensyn til verneområdet i den
løpende arealplanleggingen.

Ulike verneplaner

Fylkesmannen i Buskerud fikk i 2007 i oppdrag å utarbeide en verneplan for våtmarksområder i
Tyrifjorden og nærliggende områder. Verneplan for Tyrifjorden ble sendt på høring til grunneiere og
andre høringsparter i 201 1, og Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat var ett av flere områder
som ble foreslått vernet. I juni 201 8 ble de andre for slagene i denne verneplanen vedtatt, men dette
naturreservatet ble satt på vent fordi det kom i konflikt med plan for Ringeriksbanen og ny E16.

Da traseen for Ringeriksbanen/E1 6 ble bestemt, ble det klart at grensa for Synneren naturreservat
må endres, og at vei og jernbane ville krysse Storelva gjennom det foreslåtte Nordre Tyrifjorden og
Storelva naturreservat. 709 dekar av det nye reservatet er vernet som økologisk kompensasjon for
tap av naturmangfold ved utbygging av vei og bane. Denne verneplanen var på høring i 2018.

Dagens vernevedtak omfatter et totalareal på 1 1 191 dekar, hvorav ca. 2 61 8 dekar er landareal. Det
nye reservat omfatter både tidligere vernet areal og nytt verneareal fra ulike verneprosesser.

• Ca. 709 dekar er foreslått som kompensas jon for tap av naturmangfold ved utbygging av
Ringeriksbanen/E1 6

• Ca. 7 271 dekar er foreslått gjennom verneplan for Tyrifjorden
• Ca. 3 21 1 dekar er tidligere vernet

De fem tidligere reservatene Lamyra, Juveren, Synneren, Averøya og Karlsrudtangen inngår i det nye
verneområdet. Samtidig med dette vernevedtaket oppheves vedtak av 21. mars 1 975 om fredning av
Lamyra naturreservat i Hole og Ringerike kommuner, og vedtak a v 28. juni 1 985 om fredning av
Juveren, Synneren og Karlsrudtangen naturreservater i Ringerike kommune, og Averøya
naturreservat i Hole og Ringerike kommuner.

Hva vernevedtaket betyr

Formålet med fredningen er å ta vare på et område med et rikt biologisk mangfold knyttet til
våtmark . I naturreserva tet er alt plante - og dyreliv fredet, og områdene er fredet mot alle inngrep
som kan endre naturmiljøet, slik som nybygg eller anleggsarbeid, utfylling, drenering, hogst og andre
tekniske inngrep.

Vi vil spesie lt gjøre oppmerksom på noen av bestemmelsene.

• Friluftsliv . Vanlig friluftsliv er tillatt, inkludert sanking av bær og matsopp og jakt på hjortedyr
og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. Unntaket er på Sandtangenøyene utenfor
Onsakervika der det er ferd selsforbud i hekketiden fra og med 15. april til og med 31 . juli.
Forbudet omfatter de ytre øyene og en sone på 50 meter rundt. Denne sonen er avmerket
på vernekartet, og det vil bli satt opp informasjonsskilt.

• Ferdsel med motorbåt . Det er tillatt å ferde s med motorbåt i naturreservatet med unntak av
ved Karlsrudtangen og i kroksjøene og evjene langs Storelva. Disse områdene er avmerket
som sone A på vernekartet. Her er bruk av motorbåt bare tillatt for grunneiere og andre med
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eksisterende brygge eller båt feste. Ved Karlsrudtangen er gjennomfart med båt på Sogna
tillatt. Korteste vei skal benyttes, og største tillatte hastighet er 5 knop. Bruk av modellbåter,
modellfly og droner er forbudt i sone A.

• Arrangementer . Bruk av naturreservatet til idrettsarrang ementer eller andre større
arrangementer er ikke tillatt uten tillatelse fra Fylkesmannen.

• Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier eller anlegg er generelt tillatt. Nybygg, utvidelse
eller ombygging er ikke tillatt. Motorferdsel er tillatt på eksisterende bilveier.

• Landbruk . Grensa for reservatene går noen steder langs kanten av dyrka mark. Her er den
satt 3 meter fra jordekant, slik at vernet ikke skal være til hinder for en rasjonell
jordbruksdrift. Beite er tillatt. Eventuell vegetasjonsryd ding og oppsett av gjerde for
etablering av beite må ha tillatelse fra Fylkesmannen.

Det er verneforskriften som gir regler for bruken, og det henvises til denne for nærmere informasjon
om restriksjonene. Om ikke annet er nevnt gjelder annet lovverk som for eksempel viltloven, lakse -
og innlandsfiskeloven og motorferdselloven.

Erstatning for vernevedtak

Det følger av naturmangfoldloven § 50 første ledd at eier eller rettighetshaver i eiendom som helt
eller delvis blir vernet, har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en
vanskeliggjøring av igangværende bruk.

Vilkår for erstatning er at en igangværende bruk på eiendommen forhindres eller vanskeliggjøres på
grunn av de restriksjoner som følger av vernevedtaket, og at dette f ører til et økonomisk tap. Som
igangværende bruk regnes den bruk som faktisk foregår på vernetidspunktet, i motsetning til bruk
som har opphørt eller som ikke har kommet i gang.

For bruk av eiendommen som krever offentlig tillatelse, anses bruken som iga ngværende dersom
offentlig godkjennelse forelå da oppstart av arbeidet med vern ble kunngjort.

Krav om erstatning må sendes Fylkesmannen innen fire måneder fra vernevedtaket, jf.
naturmangfoldloven § 51 . Fylkesmannen oversender eventuelle erstatningskrav til Miljødirektoratet
for videre behandling.

Det følger av naturmangfoldloven § 51 at staten s kal gi tilbud om erstatning senest ett år etter at
vernevedtaket ble truffet. Det er en målsetting at de fleste erstatningssakene skal løses gjennom
avtale. Dersom et eventuelt tilbud om erstatning ikke aksepteres kan det senest seks måneder etter
at tilbu d blir gitt, settes frem krav om at staten begjærer rettslig skjønn for fastsetting av erstatning. I
forbindelse med et eventuelt skjønn vil staten dekke nødvendige kostnader til juridisk bistand, jf.
skjønnsprosessloven § 42. Normalt vil det også bli akse ptert å dekke nødvendige kostnader til
juridisk bistand ved forhandlinger om erstatning. Dersom det er flere grunneiere innenfor samme
verneområde som har krevd erstatning, kan det stilles krav om at disse samler seg om en felles
advokat. Eventuell erstatn ing etter naturmangfoldloven utbetales som et engangsbeløp.
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Oppsyn og forvaltning

Statens Naturoppsyn har ansvar for oppsyn og kontroll, skilting, praktisk skjøtsel og informasjon. De
vil sette ut verneområdeskilt ved naturlige innfallsporter til verneom rådene, som langs stier eller
veier. Vi vil be jordskifteretten om å merke grensa for reservatet i terrenget.

Det vil bli utarbeidet en forvaltningsplan med mer konkret beskrivelse av skjøtsel og forvaltning.
Dette arbeidet ble påbegynt i 201 2, men ble st ilt i bero i påvente av vernevedtak. Nå når hele
verneplanen er vedtatt kan dette arbeidet tas opp igjen . Forslag til forvaltningsplan vil bli sendt på
høring til alle grunneiere og aktuelle etater og organisasjoner.

Miljødirektoratet vil straks etter ver nevedtaket delegere forvaltningsmyndigheten til Fylkesmannen i
Oslo og Viken. Ta kontakt med Fylkesmannen dersom dere har spørsmål knyttet til vernevedtaket
eller forvaltningen. Forespørsler kan rettes til Eldfrid Engen, tlf. 32266809, e - post
fmbueen@fylkesmannen.no eller Lina Sannes Eskerud, tlf. 3226681 8, e - post
fmbulse@fylkesmannen.no .

Med hilsen

Ellen Lien
seksjonssjef

Eldfrid Engen
seniorrådgiver

Klima - og miljøvernavdelingen
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Vår saksbehandler: Knut Sørgaard
Telefon:
Mobil: +47 95808616
E - post: Knut.Sorgaard@banenor.no

Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Kommunal - og moderniseringsdepartementet vedtok 27. mars 2020 den statlige reguleringsplanen
for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Vedtaksbrevet ligger på departementets hjemmeside.
Samtidig vedtok Regjeringen verneplan for det nye Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat.

Reguleringsplanen er allerede bindende for bygge - og anleggstiltak innenfor planområdet, jf. pbl §
12 - 4.

Fellesprosjektet vil nå oppdatere plankarta, planbestemmelsene og planbeskrivels en på grunnlag
av vedtaket . Når dette er gjennomført vil vi deretter forberede en formell kunngjøring som skal
sendes til offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, frivillige lag og organisasjoner, og alle andre
som har gitt høringsuttalelse til planen. Når plandokumentene er oppdatert vil de bli tilgjengelige på
kommunenes servicekontor og bibliotek i papirutgave. Dokumentene vil også legges ut på
prosjektets og kommunenes nettsider. Alt dette vil ta noe tid, ikke minst fordi omfanget av materiale
og opp gaver er såpass stort. Vi antar at vi har dette på plass om ca. fire uker.

Dersom det er spørsmål om planen, kan de rettes til knut.sorgaard@banenor.no

Med vennlig hilsen

Morten Klokkersveen

Knut Sørgaard

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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E - postadresse:
fm ov post @fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ ov

Org.nr. 97 4 761 319

Vår dato: Vår ref:

27.03.2020 2020/1 2773

Deres dato: Deres ref:

Grunneiere og andre adressater etter liste Saksbehandler, innvalgstelefon

Eldfrid Engen , 32266809

Vedtak om vern - verneplan for Tyrifjorden - økologisk kompensasjon for
Ringeriksbanen og E1 6

Kongen i statsråd har i dag vedtatt vern av et stort, nytt naturreservat i Tyrifjorden og
Storelva. Verneområdet er 11 191 dekar og ligger i Ringerike og Hole kommuner. Det meste av
det nye reservatet har vært foreslått gjennom verneplan for Tyrifjorden. V ernet omfatter
også 709 dekar som er kompensasjon for tap av naturmangfold ved utbygging av
Ringeriksbanen og ny E16.

Våtmarkene i og rundt Tyrifjorden har store naturverdier og et rikt biologisk mangfold.
Deltaområdet til elvene Storelva og Sogna, og d et meandrerende elvepartiet av Storelva med flere
kroksjøer og flomdammer , er internasjonalt verdifullt både som naturtype og som leveområde for
truede plante - og fuglearter.

I statsråd i dag ble det vedta tt vern et stort våtmarksområde i Ringerike og Hol e kommuner. Det er
vernet som naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven § 34, jf. § 37.

Denne kunngjøringen sendes til berørte grunneiere, samt til aktuelle etater og organisasjoner.
Grunneiere får tilsendt vernekart og forskrift. Fylkesmannen vil k unngjøre vedtaket i lokalavis. Klima -
og miljødepartementet sørger for kunngjøring i Norsk Lovtidende, og de sender også vedtaket til
tinglysning på de respektive gnr/bnr.

Du kan lese mer om vernevedtaket på Fylkesmannens hjemmeside www.fylkesmannen.no/oslo - og -
viken/ under Nyheter Miljø og klima. Her finner du alle dokumenter i saken inkludert vernekart og
verneforskr ift. Se også informasjon på Klima - og miljødepartementets hjemmeside www.kld.dep.no
under «Siste nytt». Verneforskriften vil bli lagt ut på www.lovdata.no . Grensene for naturreserv atet
vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no . Der er det mulig å zoome seg inn for å se grensene
i detalj. Ta kontakt med Fylkesmannen ved ønske om å få tilsendt vernekartet eller mer detaljerte
kart på papir eller på e - post.
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Kommunene bes merke seg verneforskrift og kart, slik at det kan tas hensyn til verneområdet i den
løpende arealplanleggingen.

Ulike verneplaner

Fylkesmannen i Buskerud fikk i 2007 i oppdrag å utarbeide en verneplan for våtmarksområder i
Tyrifjorden og nærliggende områder. Verneplan for Tyrifjorden ble sendt på høring til grunneiere og
andre høringsparter i 201 1, og Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat var ett av flere områder
som ble foreslått vernet. I juni 201 8 ble de andre for slagene i denne verneplanen vedtatt, men dette
naturreservatet ble satt på vent fordi det kom i konflikt med plan for Ringeriksbanen og ny E16.

Da traseen for Ringeriksbanen/E1 6 ble bestemt, ble det klart at grensa for Synneren naturreservat
må endres, og at vei og jernbane ville krysse Storelva gjennom det foreslåtte Nordre Tyrifjorden og
Storelva naturreservat. 709 dekar av det nye reservatet er vernet som økologisk kompensasjon for
tap av naturmangfold ved utbygging av vei og bane. Denne verneplanen var på høring i 2018.

Dagens vernevedtak omfatter et totalareal på 1 1 191 dekar, hvorav ca. 2 61 8 dekar er landareal. Det
nye reservat omfatter både tidligere vernet areal og nytt verneareal fra ulike verneprosesser.

• Ca. 709 dekar er foreslått som kompensas jon for tap av naturmangfold ved utbygging av
Ringeriksbanen/E1 6

• Ca. 7 271 dekar er foreslått gjennom verneplan for Tyrifjorden
• Ca. 3 21 1 dekar er tidligere vernet

De fem tidligere reservatene Lamyra, Juveren, Synneren, Averøya og Karlsrudtangen inngår i det nye
verneområdet. Samtidig med dette vernevedtaket oppheves vedtak av 21. mars 1 975 om fredning av
Lamyra naturreservat i Hole og Ringerike kommuner, og vedtak a v 28. juni 1 985 om fredning av
Juveren, Synneren og Karlsrudtangen naturreservater i Ringerike kommune, og Averøya
naturreservat i Hole og Ringerike kommuner.

Hva vernevedtaket betyr

Formålet med fredningen er å ta vare på et område med et rikt biologisk mangfold knyttet til
våtmark . I naturreserva tet er alt plante - og dyreliv fredet, og områdene er fredet mot alle inngrep
som kan endre naturmiljøet, slik som nybygg eller anleggsarbeid, utfylling, drenering, hogst og andre
tekniske inngrep.

Vi vil spesie lt gjøre oppmerksom på noen av bestemmelsene.

• Friluftsliv . Vanlig friluftsliv er tillatt, inkludert sanking av bær og matsopp og jakt på hjortedyr
og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. Unntaket er på Sandtangenøyene utenfor
Onsakervika der det er ferd selsforbud i hekketiden fra og med 15. april til og med 31 . juli.
Forbudet omfatter de ytre øyene og en sone på 50 meter rundt. Denne sonen er avmerket
på vernekartet, og det vil bli satt opp informasjonsskilt.

• Ferdsel med motorbåt . Det er tillatt å ferde s med motorbåt i naturreservatet med unntak av
ved Karlsrudtangen og i kroksjøene og evjene langs Storelva. Disse områdene er avmerket
som sone A på vernekartet. Her er bruk av motorbåt bare tillatt for grunneiere og andre med
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eksisterende brygge eller båt feste. Ved Karlsrudtangen er gjennomfart med båt på Sogna
tillatt. Korteste vei skal benyttes, og største tillatte hastighet er 5 knop. Bruk av modellbåter,
modellfly og droner er forbudt i sone A.

• Arrangementer . Bruk av naturreservatet til idrettsarrang ementer eller andre større
arrangementer er ikke tillatt uten tillatelse fra Fylkesmannen.

• Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier eller anlegg er generelt tillatt. Nybygg, utvidelse
eller ombygging er ikke tillatt. Motorferdsel er tillatt på eksisterende bilveier.

• Landbruk . Grensa for reservatene går noen steder langs kanten av dyrka mark. Her er den
satt 3 meter fra jordekant, slik at vernet ikke skal være til hinder for en rasjonell
jordbruksdrift. Beite er tillatt. Eventuell vegetasjonsryd ding og oppsett av gjerde for
etablering av beite må ha tillatelse fra Fylkesmannen.

Det er verneforskriften som gir regler for bruken, og det henvises til denne for nærmere informasjon
om restriksjonene. Om ikke annet er nevnt gjelder annet lovverk som for eksempel viltloven, lakse -
og innlandsfiskeloven og motorferdselloven.

Erstatning for vernevedtak

Det følger av naturmangfoldloven § 50 første ledd at eier eller rettighetshaver i eiendom som helt
eller delvis blir vernet, har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en
vanskeliggjøring av igangværende bruk.

Vilkår for erstatning er at en igangværende bruk på eiendommen forhindres eller vanskeliggjøres på
grunn av de restriksjoner som følger av vernevedtaket, og at dette f ører til et økonomisk tap. Som
igangværende bruk regnes den bruk som faktisk foregår på vernetidspunktet, i motsetning til bruk
som har opphørt eller som ikke har kommet i gang.

For bruk av eiendommen som krever offentlig tillatelse, anses bruken som iga ngværende dersom
offentlig godkjennelse forelå da oppstart av arbeidet med vern ble kunngjort.

Krav om erstatning må sendes Fylkesmannen innen fire måneder fra vernevedtaket, jf.
naturmangfoldloven § 51 . Fylkesmannen oversender eventuelle erstatningskrav til Miljødirektoratet
for videre behandling.

Det følger av naturmangfoldloven § 51 at staten s kal gi tilbud om erstatning senest ett år etter at
vernevedtaket ble truffet. Det er en målsetting at de fleste erstatningssakene skal løses gjennom
avtale. Dersom et eventuelt tilbud om erstatning ikke aksepteres kan det senest seks måneder etter
at tilbu d blir gitt, settes frem krav om at staten begjærer rettslig skjønn for fastsetting av erstatning. I
forbindelse med et eventuelt skjønn vil staten dekke nødvendige kostnader til juridisk bistand, jf.
skjønnsprosessloven § 42. Normalt vil det også bli akse ptert å dekke nødvendige kostnader til
juridisk bistand ved forhandlinger om erstatning. Dersom det er flere grunneiere innenfor samme
verneområde som har krevd erstatning, kan det stilles krav om at disse samler seg om en felles
advokat. Eventuell erstatn ing etter naturmangfoldloven utbetales som et engangsbeløp.
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Oppsyn og forvaltning

Statens Naturoppsyn har ansvar for oppsyn og kontroll, skilting, praktisk skjøtsel og informasjon. De
vil sette ut verneområdeskilt ved naturlige innfallsporter til verneom rådene, som langs stier eller
veier. Vi vil be jordskifteretten om å merke grensa for reservatet i terrenget.

Det vil bli utarbeidet en forvaltningsplan med mer konkret beskrivelse av skjøtsel og forvaltning.
Dette arbeidet ble påbegynt i 201 2, men ble st ilt i bero i påvente av vernevedtak. Nå når hele
verneplanen er vedtatt kan dette arbeidet tas opp igjen . Forslag til forvaltningsplan vil bli sendt på
høring til alle grunneiere og aktuelle etater og organisasjoner.

Miljødirektoratet vil straks etter ver nevedtaket delegere forvaltningsmyndigheten til Fylkesmannen i
Oslo og Viken. Ta kontakt med Fylkesmannen dersom dere har spørsmål knyttet til vernevedtaket
eller forvaltningen. Forespørsler kan rettes til Eldfrid Engen, tlf. 32266809, e - post
fmbueen@fylkesmannen.no eller Lina Sannes Eskerud, tlf. 3226681 8, e - post
fmbulse@fylkesmannen.no .

Med hilsen

Ellen Lien
seksjonssjef

Eldfrid Engen
seniorrådgiver

Klima - og miljøvernavdelingen

D okumentet er elektronisk godkjent
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4852-39  Arkiv: K11  

 

Sak: 14/20 

 

Saksprotokoll - Saksframlegg for sluttrapport kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Sak om sluttrapport om kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Ringerike 
kommune utsettes til neste fysiske møte i Formannskapet. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 24.03.2020: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp9 fremmet følgende forslag til utsettelse: 
«Sak om sluttrapport om kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Ringerike 
kommune utsettes til neste fysiske møte i Formannskapet». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Aasens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4852-37  Arkiv: K11  

 

Sak: 25/20 

 

Saksprotokoll - Saksframlegg for sluttrapport kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Formannskapet tar sluttrapport kartlegging og verdisetting av friluftsområder i 

Ringerike kommune til orientering. 

2. Formannskapet vedtar at Ringerike kommune starter opp med «Plan for friluftslivets 

ferdselsårer», som en naturlig videreføring av kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder i Ringerike kommune. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4852-33   Arkiv: K11  

 

 

Saksframlegg for sluttrapport kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i 

Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar sluttrapport kartlegging og verdisetting av friluftsområder i 

Ringerike kommune til orientering. 

2. Formannskapet vedtar at Ringerike kommune starter opp med «Plan for friluftslivets 

ferdselsårer», som en naturlig videreføring av kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder i Ringerike kommune. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 
Ved å kartlegge og verdsette Ringerike kommune, vil kommunen ha et godt verktøy for å 
kunne ivareta arealer til friluftsliv. Dette for å unngå at viktige friluftslivsområder blir 
erstattet med boliger, industri, infrastruktur osv. 
 

 

Bakgrunn 
Det nasjonale målet er at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv, og da er det viktig å 

ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike kvaliteter. I denne sammenheng er det 

viktig å ha kartbasert dokumentasjon som viser hvor de viktige friluftslivsområdene i 

kommunen ligger.  

Det har pågått en nasjonal satsing i regi av Miljødirektoratet på kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder. Denne kartleggingen gjennomføres i tråd med veileder M98 

(http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf).  
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Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er en metode som er løftet fram i Nasjonal 

strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging 

av friluftsområder. Dette ble lagt fram av regjeringen i 2013. Hvor det var et mål at alle 

kommuner i hele landet skal kartlegge og verdsette sine friluftsområder innen 2018. 

I 2017 gikk det fram at kommunene bør kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder til at 

de skal kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder innen 2019.  

Ringerike kommune fikk vedtak i Formannskapet sak: 2/19, 13.02.2019, til å starte opp med 

kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunen.     

 

Formål 

Formålet med friluftslivskartlegging er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes 

friluftslivsverdier, og hvor de fins i kommunen. Innhentet materiale i form av folkemøter og 

innspill, skal være faktabasert og resultatet er et temakart for friluftsliv som lagres i 

Miljødirektoratets Naturbase. Dette er kun et temakart som ikke har noe juridisk bindinger. 

Dette er et temakart som vil ligge tilgjengelig for konsulenter som utarbeider planforslag. 

Kommunen kan også legge temakartet inn i sitt eget kartverktøy og benytte dette som et 

temalag i arealplanleggingen.    

 

Metode 

Kunnskapsinnhenting har blitt innhentet ved å arrangere folkemøter, åpne kontordager, 

innspill via mail, samt en portal på kommunens hjemmeside hvor befolkningen kunne legge 

inn innspill rett i kartet. 

Det har blitt avholdt 9 folkemøter og 2 åpne kontordager. 

Kommunen ble delt inn i 9 soner. Dette for å ha en bedre oversikt ved innhenting av innspill. 

Sone 1: Nes i Ådal (17 møtte opp) 

Sone 2: Vikerfjell (3 møtte opp) 

Sone 3: Sokna (16 møtte opp) 

Sone 4: Veme (13 møtte opp) 

Sone 5: Hallingby (7 møtte opp) 

Sone 6: Tyristrand, Nakkerud og Ask (7 møtte opp) 

Sone 7: Åsa (8 møtte opp) 

Sone 8: Haugsbygda (ingen møtte opp) 



- 

Sone 9: Hønefoss (7 møtte opp) 

 

Oppmøte til folkemøtene har variert fra 0-17 stk. Det har vært en god mix mellom kjønn og 

alder på de som deltatt på møtene. 

All data som har kommet inn er registrert i registreringsskjema som er utarbeidet av 

miljødirektoratet (ref. link tidligere i saken, veileder M98, s.43). Dette skjemaet har vært 

utgangspunkt for å kunne verdsette de ulike områdene. 

 

Resultat/fordeling 

Tabellene under viser resultatet av innhentet materiell. Dette viser antall og fordeling av de 

ulike områdetypene som er kartlagt og antall på de ulike verdisettningskriteriene (fra A-C). 

Det viser også at store deler av arealene i kommunen, er avsatt til ulike friluftslivsområder. 

 Figur 2: Kartlegging av områdetyper 

 

Figur 3: Verdsetting av områder. 

 

All denne informasjonen vi har fått inn har vi tenkt til å bruke videre. Her tenker vi å kunne 

lage kart over deler av kommunen som kan informere om hvor det finnes tilrettelagte 

fiskeplasser, bålplasser, gapahuker osv. Denne kartleggingen vil også være til nytte for å finne 

ut hvor det bør tilrettelegges mer med merking og skilting for å øke bruken. Dette vil komme 
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til nytte for befolkningen som bor i Ringerike. Videre vil det være et godt tilbud til innflyttere 

og de som ikke er så godt kjent som har et ønske om å drive friluftsliv i Ringerike kommune.    

I sluttrapporten som ligger vedlagt (alfabetisk rekkefølge), kan man gå inn på de ulike 

områdene i kommunen, for å se på kriteriene som er lagt til grunn for verdien. Dette er også 

et godt verktøy for å se hva som skal til for å øke verdien for et område. Her ligger 

informasjon for de ulike områdetypene og metoden vi brukte for å verdsette de ulike 

områdene.  

 

Prosess 

Ringerike kommune fikk vedtak i Formannskapet sak: 2/19, 13.02.2019, til å starte opp med 

kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunen.     

Pressemelding ble sendt ut 21.02.2019, med frist til innspill 31.03.2019. 

Mars 2019 ble det avholdt 9 folkemøter rundt om i kommunen (se under metode) 

2 åpne kontordager (08.03-2019 og 22.03-2019). 

Arbeidsgruppa har avholdt 3 arbeidsmøter, hvor vi har gått igjennom innspillene som har 

kommet inn i høringsperioden. 

Sluttresultatet lå ute på høring fra 28.09.2019 - 21.10.2019 (5 innspill, ligger vedlagt). Det er 

gjort noen små justeringer av enkelte områder og endringer av verdsetting på enkelte 

områder etter høringsperioden. 

Det er avholdt 2 møter med styringsgruppa (Knut Kjennerud, Terje Dahlen og Bente Elsrud 

Anfinnsen).  

 

Erfaringer 

Selv med varierende oppmøte på de 9 folkemøtene som ble avholdt, fikk vi inn mange 

innspill og de som møtte opp var engasjerte. Alle innspill som har kommet har blitt grundig 

vurdert og delvis innarbeidet.  

Vi har fått inn mye informasjon som også kan brukes etter endt kartlegging. Dette går på 

hvor det finnes gapahuker, nye turstier, bålplasser osv. Dette er informasjon som kan brukes 

for å tilrettelegge nye områder og det kan lages temakart over turruter med informasjon om 

hva som finnes i området. Dette vil være et fint hjelpemiddel for å få flere ut på tur, samt 

viktig informasjon til ny innflyttere og eksisterende innbyggere i kommunen. I samfunnsdelen 

til kommuneplanens arealdel 2019-2030, er det et mål at helse i alt vi gjør, og aktivitet for 

alle i Ringerike. Her spiller friluftslivet en stor rolle, da tenker vi spesielt på friluftsliv i 

nærheten av der folk bor.    
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Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder, ble vi overrasket over at 

nærturområder som naturlig burde ha fått en høy verdi ikke fikk det. Dette skyldes nok at det 

er lite tilrettelagt og ikke vært prioritert. En tanke som har slått oss er at det har vært for høy 

fokus på de store utmarksområdene (Ringkollen, Vikerfjell og Holleia), og at det ikke har vært 

prioriterte midler i kommunen til tilrettelegging og vedlikehold. Mye av tilretteleggingen og 

vedlikehold har vært utført av frivillige lag og foreninger.  

 

Oppfølging og veien videre 

Rådmannen ser det naturlig å starte opp med prosjektet friluftslivets ferdselsårer, for å 

videreføre jobben som er gjort i kartlegging og verdisetting av friluftsområder.  

Friluftslivets ferdselsårer ble igangsatt i 2019 som et femårig nasjonalt prosjekt, som 

Miljødirektoratet har startet opp. Prosjektet er forankret i Nasjonal handlingsplan for 

friluftsliv. Dette er en videreføring av prosjektet kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder. Mening med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å; 

- Synliggjøre, gi oversikt og kunnskap om ferdselsårene som har betydning for 

friluftslivet 

- Ivareta en infrastruktur som er viktig for folks helse, trivsel, livskvalitet, bolyst og 

tilhørighet 

- Øker fokus på fagfeltet i organisasjoner og samfunnet 

- Bidrar til å sikre ressurser, areal, forutsigbarhet og mer langsiktighet i arbeidet 

- Danner grunnlag for å sikre temaet i planer etter plan og bygningsloven 

- Målretter og systematiserer arbeidet for å gi befolkningen et bedre tilbud 

- Skaper nyttige nettverk mellom aktørene 

- Danner grunnlag for å søke midler, som spillemidler, sikringsmidler, private midler 

m.v. 

- Bidrar til å avklare interessekonflikter 

 

Friluftslivets ferdselsårer vil bestå av tre hoveddeler når planen er ferdig; 

- Tekstdel/planbeskrivelse  

Der planens effekt- og resultatmål, hovedinnhold, analyser og virkninger beskrives, 

samt de hovedgrepene som gjøres for å nå målene. 

- Tiltaksdel/handlingsplan 

Som beskriver hvordan planen skal følges opp konkret, med prioriteringer, strategier, 

tiltak, ansvar, økonomi og eventuelle andre oppfølgingspunkter. 

- Temakart 

Som viser eksisterende og eventuelt planlagte og foreslåtte ferdselsårer, turruter og 

målpunkt. 
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For at det skal være enklere for kommunene å prioritere dette arbeidet, er det muligheter å 

søke midler gjennom Viken. Det kan søkes om kr 30.000,- i støtte til å oppdatere tur- og 

friluftsrutedatabasen, og det kan søkes om inntil kr 50.000,- i støtte til å utarbeide plan for 

friluftslivets ferdselsårer.  

Prosjektet vil være nyttig i forhold til å øke bruken av nærturområdene og tilrettelegge disse. 

Dette vil medfører at flere kommer seg ut i hverdagen, som også vil slå ut positivt for 

folkehelsa. Studier viser at der det blir tilrettelagt med rundløyper i nærheten der folk bor, 

øker også bruken. Dette henger sammen med at mange føler seg trygge hvor det er merket 

og skiltet løyper. 

Det vil bli plukket ut noen «pilot» prosjekter hvor det er ønskelig å heve bruken. Dette vil i 

første omgang være nærturområder.  For å kunne se økningen av bruken før og etter 

tilrettelegging, har Ringerike kommune handlet inn 3 stitellere som viser antall passeringer 

(kjøpt inn med midler fra kartlegging av friluftslivsområder). Dette vil gi oss svar på om 

bruken øker etter økt tilrettelegging i tillegg til man kan gjøre målinger av populære turmål 

for å se den faktiske bruken. Som for eksempel Mørkgonga og Ringkolltoppen i høysesongen. 

Dette har vært prøvd ut i flere kommuner, med positivt utfall.  

 

 

 

Vedlegg 

Sluttraport med kart over de ulike sonene med områdetyper og verdsetting 
Oversiktkart over verdsettingområdene 
Oversiktskart over områdetyper 
 
Innspill fra høringsperioden: 
Høringsutalelse.docx 
Meldingstekst.html 
Høringsuttalelse verdsetting.pdf 
Meldingstekst.html 
Kartvedlegg Hvalsmyrene.pdf 
Meldingstekst.html 
brev 
 
Kopi sendt til 
Ringerike Idrettsråde 
 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 
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 rådmann 

 

ass. Rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Sammendrag
Ved å kartlegge og verdsette Ringerike kommune, vil kommune ha et godt hjelpemiddel for å
kunne ivareta arealer til friluftsliv. Dette for å unngå at viktige friluftslivs omr åder blir
erstattet med boliger, industri, infrastruktur osv.

Bakgrunn
Det nasjonale målet er at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv, og da er det viktig å
ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike kvaliteter. I denne sammenheng er d et
viktig å ha kartbasert dokumentasjon som viser hvor de viktige friluftslivsområdene i
kommunen ligger.

Det har pågått en nasjonal satsing i regi av Miljødirektoratet på kartlegg ing og verdisetting
av friluftsl ivsområder. Denne kartleggingen gjennomføres i tråd med veileder M98
( http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf).

Kartlegging og verdsetting av friluftsområ der er en metode som er løftet fram Nasjonal
strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging
av friluftsområder. Dette ble lagt fram av regjeringen i 2013. Hvor det var et mål at alle
kommuner i hele land et skal kartlegge og verdsette sine friluf tsområder innen 2018.

I 2017 gikk det fra at kommunene bør kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder til at de
skal kartlegge og verdsette sine friluftslivs områder innen 2019.

Ringerike kommune fikk vedtak i Formannskapet sak: 2/19 , 13.02.2019, til å starte opp med
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunen.

Formål
Formålet med friluftslivskartlegging er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes
friluftslivsverdier, og hvor de fins i kommunen. Innhentet materiale i form av folkemøter og
innspill, skal være faktabasert og result atet er et temakart for friluftsliv som lagres i
Miljødirektoratets Naturbase ( www.naturbase.no ). Dette er kun et temakart som ikke har
noe juridisk bindinger. Dette er et temakart som vil ligge tilgjengelig for konsulenter som
utarbeider planforslag. Kommunen kan også legge temakartet inn i sitt eget kartverktøy og
benytte dette som et tema lag i arealplanleggingen.
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Områdetyper
Leke - og rekreasjonsområder (LR)

Områder med grønt preg .

Mindre enn 200 daa .

Mindre enn 200 m fra boliger, skoler, barnehager og andre institusjoner (innenfor
soneavgrensningen) .

Skal være åpen for allmennheten til egenorganisert aktivite t .

Eks. lekeplasser, ballplasser, nærmiljøanlegg, hundremeterskoger, badestrender, offentlig
sikrede områder, parker og lignende.

Uteområder til skoler og barnehager (eller deler av disse) kan inkluderes hvis de oppfyller
punktene over (kravet til «grønt p reg» kan ofte være vanskelig).

Nærturterreng (NT)

Vegetasjonskledde områder på mer enn 200 daa (eller mindre områder som er forbundet
sammen og til sammen utgjør mer enn 200 daa).

I tilknytning til byggesonen (gangavstand til boligområder, skoler og barne hager).

Skal være allment tilgjengelig; den faktiske muligheten til bruk av området er viktig,
uavhengig av reguleringsstatus og eiendomsforhold.

Vanligvis naturlig avgrenset av veier, bebyggelse eller dyrket mark.

Overgangen til områdetypen marka eller st ore turområder er ofte usikker,
tommelfingerregel: stitettheten er høy eller hva som er naturlig å bruke i hverdagen/ på en
ettermiddagstur.

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag (SS)

Mer naturtype enn friluftslivsområde – anbefales brukt i liten grad, prøv først andre
områdetyper: Leke - og rekreasjonsområder, nærturterreng, marka, utfartsområder eller
store turområder.

Kan brukes på:

• Områder som brukes til fisking, som ikke passer inn i andre områdetyper; det
grønne draget langs elva eller fjorden er smalt, brukes stadig av fiskere, men kan
ikke karakteriseres som konkret fiskeplass .

• Fiskeplasser og farleder (for de uten motor) på sjøen/fjorden/innsjøen .
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Grønnkorridor (GK)

Grønt hovedpreg .

Forbindelseslinjer mellom «grå» areal, mellom «grå» og «grønne» og mellom «grønne» .

Knytter sammen boligområder med skoler, barnehager, lekeplasser, arbeidsplassen,
sentrum, butikken og friluftslivsområdene .

Eksempler: Turveidrag, snarveier og barnetråkk, skiløypedrag i jordbrukslandskapet, vei og
sti i innmark som fører til utmark.

Kan både kartlegges som flate (polygon) og kurve (linje) .

Marka (M A)

Sammenhengende utmarksområder med skog og hei, med høy grad av tilrettelegging som
sti - og løypenett, turmål o.l.

Marka = marka (Lov om Oslomarka) .

Avgrensbare områder som ligger i nær tilknytning til «store» befolkningskonsentrasjoner .

Utfartsområde (U O)

Store og små friluftsområder som ligger utenfor den umiddelbare nærhet til byer og
tettsteder.

Egnet for en eller flere enkeltaktiviteter.

Konkrete turutgangspunkt med p- plass.

Jordbruksareal (KL)

Områder av betydning for friluftslivet i jordbrukslandskapet, der man etter friluftslovens
bestemmelser (§3) kan ferdes til fots i den tid marken er frosset eller snølagt (dog ikke i
tidsrommet fra 30. april til 14. oktober).

Stort sett tre kategorier:

• Oppholdsområder for aking og lek: Jordbrukslandskap .
• Skiløyper over jorder: Grønnkorridor .
• Sti eller vei i innmark som fører til utmark (§3a): Grønnkorridor .

Hvis innmark (åker) ikke blir brukt til friluftsliv vinterstid – to val g:
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• Stå uten områdetype (blir ikke kartlagt).
• Registreres, men verdien vil bli svært lav.

Store turområder med /uten tilrettelegging (TM/ TU)

Større sammenhengende utmarksområder; fjell - , skog og heiområder (som faller utenfor
nærturterreng, utfartsområder og evt. Marka).

Med/uten tilrettelegging for friluftsliv i form av merket sti - og løypenett og evt.
Overnattingssteder.

Områder som er egnet for lengre turer til fots og på ski, jakt og fiske.

Verdsetting
Metoden vi brukte for å komme fram til verdsettingen , var at vi sum merte talene fra
verdsettingskriterier fra de ulike områdetypene . Vi delte opp følgende poengdeling for å
komme fram til verdsettingen ;

A - område fra 44 - 55 p oeng

B - område fra 33 - 43 poeng

C - område fra 22 - 32 poeng

D - område 11 - 21 poeng

A - områder

A - områder har meget store friluftslivsverdier. Dette er et område som bør være godt
tilrettelagt for flere ulike aktiviteter, som brukes av mange personer gjennom hele året. Et A -
område bør også være tilgjengelig for at flest mulig ikke tr enger å bruke bil for å oppsøke
området.

B - områder

B - områder har store friluftslivsverdier. Dette er et område som er godt tilrettelagt og brukes
av mange personer, samt har potensiale for økt bruk.

C - områder
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C - områder får en friluftslivsverdi, siden diss e områdene brukes til friluftsliv. Dette er
områder som ikke nødvendigvis er tilrettelagt, men bruken kan økes ved bedre
tilrettelegging og lettere tilgjengelighet.

D - områder

D - områder er ikke klassifisert friluftslivsområde. Dette er områder som ikke bl ir verdsatt som
A, B eller C områder, men kan likevel ha lokal verdi som rekreasjonsområde.

Metode
Kunnskapsinnh ent ing har blitt innhentet ved å arrangere folkemøter, åpent kontordag,
innspill via mail, samt en portal på kommunens hjemmeside hvor befolkningen kunne legge
inn innspill rett i kartet.

Det har blitt avholdt 9 folkemøter og 2 åpne kontor dager.

Kommune n ble delt inn i 9 soner. Dette for å ha en bedre oversikt ved innhenting av innspill.

Sone 1: Nes i Ådal (17 møtte opp ) .

Sone 2: Vikerfjell (3 møtte opp ) .

Sone 3: Sokna (16 møtte opp ) .

Sone 4: Veme (13 møtte opp ) .

Sone 5: Hallingby (7 møtte opp ) .

Sone 6: Tyristrand, Nakkerud og Ask (7 møtte opp ) .

Sone 7: Åsa (8 møtte opp ) .

Sone 8: Haugsbygd (ing en møtte opp ) .

Sone 9: Hønefoss (7 møtte opp ) .

Det har vært litt variasjon på antall som møtte opp på folkemøtene, fra 0 – 17 stk.

All data som har kommet inn er registrert i registreringsskjema som er utarbeidet av
miljødirektoratet. Dette skjemaet har vært utgangspunkt for å kunne verdset te de ulike
områdene .
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Fremdriftsplan

Prosess
Ringerike kommune fikk vedtak i Formannskapet sak: 2/19, 13.02.2019, til å starte opp med
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunen.

Pressemelding ble sendt ut 21.02.2019, med frist til innspill 31.03.2019.

Mars 2019 ble det avholdt 9 folkemøter rundt om i kommunen (se under metode)

2 åpne kontordager ( 08.03 - 2019 og 22.03 - 2019).

Arbeidsgruppa har avholdt 3 arbeidsmøter , hvor vi har gått igjennom kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder som har kommet inn i høringsperioden.

Sluttresultatet lå ute på høring fra 28.09.2019 - 21.10.2019.

Det er avholdt 2 møte med styringsgruppa.

Vedlegg
Kart over de ulike sonene med områdetyper og verdsetting

Oversiktskart med verdisetting og områdetyper



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Aklangen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

0,24 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Bading. Fisking. Padling. Camping/telting. Blåmerka turstier. Skøyter. Isfiske.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 78 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

78
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

36
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STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Almemoen Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,004 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lekestativ. Huskestativ. Sandkasse. Hinderløype. Gapahuk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 221 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

221
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

36
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STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Anbjørgåsen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 4 2 2 4 3 3 4 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

6,11 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lavvo. Utsiktspunkt. Turstier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 59 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

59
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

34
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STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Averøya
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 3 2 2 2 4 4 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,23 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Naturreservat. Tursti ut til odden på Averøya. Mye brukt. Dyr på beite.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 88 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

88
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

31
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STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Baglerveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:7 000
MÅLESTOKK:

0,16 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Nærturområde. Gamle fotballbaner med mål. Skaterampe.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 128 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 28
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

26

Side 18



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Begna Nord
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

2,01 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske, bading, padling, utsetting av båt og gapahuk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 3 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

3
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

28

Side 19



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Begna Sør
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:125 000
MÅLESTOKK:

4,99 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske. Bading. Badebrygge. Båtutsettingsplass.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 61 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

61
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

34

Side 20



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Begna Vest
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

0,59 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiskeplasser. Badeplasser. Private brygger.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 13 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 3
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

23

Side 21



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Benterud Skole
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 4 2 3 4 4 4 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,02 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skole. Gapahuk. Tilgang til elv. Lekestativ. Tilgang til tursti (Elvelangs). Benker. Skaterampe.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 160 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 60
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

37

Side 22



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Bergsjø
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

1,28 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiskeplasser. Badeplasser. Padling. Telting.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 35 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

35
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

29

Side 23



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Blystadkollen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,12 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skitrekk. Akebakke.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 45 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

45
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 24



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Blåbærskogen Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 2 3 4 4 4 2 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,005 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Barnehage. Lekestativ. Sykkelløype.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 169 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 69
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

33

Side 25



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Breidvatnet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

1,15 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiskeplasser. Badeplasser. Padling. Telting.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 33 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

33
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

29

Side 26



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Brekebygda
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:75 000
MÅLESTOKK:

24,34 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Parkering sommer og vinter. Løypenett til Vikerfjell området. Gapahuk ved Guttormtjern, som kan brukes hele året. Parkering ved Blåmyra blir brøytet
vinterstid. Området brukes hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 23 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

23
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

35

Side 27



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Brøgåsen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

2,52 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Rundløype sommer

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 47 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

47
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

28

Side 28



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Burudåsen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,26 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utsiktspunkt. Stier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 103 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

103
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

39

Side 29



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Bærenga
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,68 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Mye stier på kryss og tvers. Tilgang til elva. Bading. Benker. Ridesti.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 125 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 25
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

32

Side 30



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Bålerudveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,05 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Benker. Huskestativ. Sandkasse. Klatrestativ. Turstier. Snarvei.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 183 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

183
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

34

Side 31



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Dal
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,53 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Stier. Gårdsveier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 93 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

93
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

25

Side 32



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Dalsbråten Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 3 3 4 3 2 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,002 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Barnehage. Sandkasse. Lekestativ. Benker. Sklie.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 156 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 56
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 33



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Damtjern utfartssted
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 4 4 4 5 5 5 2 2 5 3

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Utfartsområde (UO)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,17 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utfartsområde hele året. Gratis parkering. Kiosk. Ikke bomveg.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 96 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

96
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

44

Side 34



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Damtjern
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,45 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fisking. Bading. Padling. Bålplass. Skiløyper. Isfiske. Skøyter. Camping. Sykkel. Dam. Varmestue. Brukes hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 140 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 40
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

41

Side 35



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Døvlingen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Jordbrukslandskap (KL)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

4,81 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Opparbeidet grusvei/sti som er fn å gå tur på. Oppkjørte skiløyper på jordene på vinteren. Brukes av Hallingby skole.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 62 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

62
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

32

Side 36



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Eggemoen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 4 4 5 4 5 5 4 2 5 3

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:60 000
MÅLESTOKK:

24,64 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Mye stier på kryss og tvers. Lysløype. Området er mye brukt til trening. Muligheter for sykkelturer. Området har også flere skytebaner.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 69 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

69
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

45

Side 37



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Eidvatnet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,34 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske. Bading. Padling. Telting.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 30 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

30
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

26

Side 38



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Eikli Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 3 3 4 3 3 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,004 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Barnehage. Lekestativ. Sandkasse. Huskestativ. Benker.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 158 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 58
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

31

Side 39



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Eikli Skole
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 4 2 2 3 3 3 3 4 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,01 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Gapahuk. Akebakke. Ballbinge. Lekestativ. Benker.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 161 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 61
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

31

Side 40



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Fengselsgården
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,003 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Benker. Historie. Skulptur. Spisested. Snarvei. Kulturminne.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 168 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 68
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

44

Side 41



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Finnsandodden
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:3 000
MÅLESTOKK:

0,04 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplass og fiske. Badeplassen er godt egnet siden den har fin sand og er langgrunt. Statlig sikra friluftsområde. Finnes et sanitæranlegg, samt et mobilt
toalett som trenger oppgradering. Området trenger å bli satt i bedre stand, mye gror igjen. Parkering, utkjøring noe trafikkfarlig, grunnet tilgroing.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 72 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

72
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

34

Side 42



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Fjøsvikfjellet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:75 000
MÅLESTOKK:

37,61 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Området har flere rundturer på sykkel, til fots av form av stier og skogsbilveier. Populær tur er opp til en gammel brannvakthytte. Utsiktspunkt. Området
blir brukt mye vår, sommer og høst. Lite med parkeringsplasser, så parkering må skje langs skogsbilveier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 70 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

70
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

31

Side 43



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Flaskerudsetra
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Utfartsområde (UO)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,20 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utfartsparkering til skiløyper og turer i fjellet. Brukes hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 28 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

28
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

33

Side 44



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Follumjordet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,13 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Grønt drag med snarveier. Akebakke. Klatrepark.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 129 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 29
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

26

Side 45



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Fossekallveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:4 000
MÅLESTOKK:

0,04 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Grøntdrag med snarvei.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 119 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 1 9
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

26

Side 46



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friluftshuset i Åsa
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 3 4 4 4 4 2 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Utfartsområde (UO)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,01 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Turisthytte. Kano og kajakk leie. Parkering.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 100 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 00
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

38

Side 47



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Almemoen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,008 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lekestativ. Huskestativ. Fotballbane. Benker. Basket. Sandkasse.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 222 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

222
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

34

Side 48



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Begnaveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,01 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

BMX-løype. Benker.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 182 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 82
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

25

Side 49



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Bloms gate
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 1 2 2 2 2 1 1 4 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,002 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Grøntområde.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 170 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 70
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

23

Side 50



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Christies gate
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 1 4 2 3 4 2 2 4 2 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,0008 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Benk. Bading. Grøntområde.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 193 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

193
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 51



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Flattums gate
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 1 3 2 3 4 3 2 3 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Sklie. Huskestativ.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 195 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 95
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 52



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Furumoen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,006 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fotballbane. Huskestativ. Sandkasse. Benk. Akebakke.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 224 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

224
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 53



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Gigstads vei
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 3 4 3 2 4 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Benker. Akebakke. Snarvei. Huskestativ. Sandkasse.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 157 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

157
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 54



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Glatved Brygge
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:3 000
MÅLESTOKK:

0,003 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Brygge. Benker. Fisking. Informasjonstavle. Bading. Spisested rett ved.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 190 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 90
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

44

Side 55



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Gråsteinveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,002 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fotballbane. Lekestativ. Sandkasse. Huskestativ. Snarvei.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 213 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

21 3
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

28

Side 56



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Harald Hårfagresvei
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 1 2 2 3 4 1 2 4 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Grøntområde.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 197 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

197
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

28

Side 57



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Heradsbygda
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 3 2 3 4 4 2 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,07 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fotballbane. Akebakke med lys. Snarvei.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 204 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

204
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

35

Side 58



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Hov Gård
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,002 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Benk. Sklie. Grøntområde.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 198 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 98
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

32

Side 59



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Høybyveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Snarvei. Benk. Sandkasse.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 174 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 74
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

31

Side 60



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Kongshaugen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 3 4 1 2 4 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,007 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Grøntområde.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 196 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 96
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

32

Side 61



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Livbakken
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Akebakke. Huskestativ. Fotballmål. Benker. Sandkasse.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 223 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

223
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

31

Side 62



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Livbanen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 4 4 3 4 4 3 2 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Lek- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,006 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Basketbane. Benker. Bordtennis. Boccia. Skulptur.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 166 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 66
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

38

Side 63



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Mosseveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

1 1 2 2 2 4 1 1 4 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lite brukt friområde.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 185 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 85
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

25

Side 64



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Muninveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 1 2 2 3 4 1 1 4 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Akebakke.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 206 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

206
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

26

Side 65



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Odins vei
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 1 2 2 3 4 1 1 4 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lite brukt friområde.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 205 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

205
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

26

Side 66



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Parkgata
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 1 3 2 3 4 1 1 4 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,003 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Grøntområde.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 191 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 91
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 67



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Teglverksveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,01 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Akebakke. Benk. Sklie. Skogholt. Utsiktspunkt.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 176 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 76
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

35

Side 68



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Thornes gate
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,002 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Snarvei. Tursti. Skogholt.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 164 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 64
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

33

Side 69



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Tverrveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Friområde. Huskestativ.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 186 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 86
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 70



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Vesleveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

1 1 2 1 1 4 1 1 4 4 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,005 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Forfalt friområde.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 181 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 81
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

22

Side 71



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Vesterngaten
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 3 4 2 2 4 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,008 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fotballbane. Benk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 194 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 94
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

31

Side 72



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Vinterroveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,0006 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utsiktspunkt. Benk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 175 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 75
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

27

Side 73



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområde Ådalsgata
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,005 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Hoppbakke. Akebakke. Benk. Snarvei.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 163 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

163
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

36

Side 74



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområder Balders vei
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,0009 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Benker.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 211 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

21 1
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

25

Side 75



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområder Huginveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 3 3 1 1 4 2 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lite brukt friområde.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 208 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

208
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

26

Side 76



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Friområder Veienmoen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,01 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lekeapparater. Benker. Huskestativ. Akebakke. Fotballbane.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 173 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

173
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

33

Side 77



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Frisvasselva
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,07 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fisking. Bading. Bålplass. Dam. Kulturminner. Brygge.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 135 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 35
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

40

Side 78



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Frisvatnet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,06 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Dam. Fisking. Bading. Kulturminner. Padling. Bålplasser.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 137 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

137
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

40

Side 79



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Færdenhagen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 2 2 4 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:3 000
MÅLESTOKK:

0,04 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Grøntdrag med turstier. Utsiktspunkt. Snarvei.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 117 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

11 7
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 80



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Grytingen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,38 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Bading. Fiske. Padling. Camping.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 76 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

76
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

31

Side 81



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Gudbrandshaugene
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder uten tilrettelegging (TU)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

29,64 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Ulike sykkelruter og turmuligheter. Utsiktspunkt. Bading og fiske.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 71 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

71
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

28

Side 82



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Gullerudmarka
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

7,40 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Kulturminner. Flora. Benker. Bålplasser. Bading. Naturreservat.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 138 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 38
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

44

Side 83



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hallingby
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 2 4 3 4 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

1,76 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lysløype. Flere turstier som blir brukt sommerstid. Utgangspunkt for flere turer til skogstjern. Populære turer på vår, sommer og høst. Opparbeidet
skogsbilveier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 66 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

66
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

34

Side 84



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Haugsbygd
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

9,44 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skogsbilveier. Stier på kryss og tvers. Gapahuk. Oppkjørte skiløyper med scooter på vinteren. Blåmerka stier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 104 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 04
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

32

Side 85



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Haukemyra
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,18 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skog med stier på kryss og tvers mellom jordene.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 102 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 02
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

26

Side 86



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Havikskogen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:75 000
MÅLESTOKK:

50,38 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utsiktspunkt (gammelt branntårn). Gammel postvei mellom øst og vest. Gapahuk. Turmuligheter.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 52 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

52
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 87



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Helgerud Skole
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,02 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Ballbinge. Fotballbane. Akebakke. Lekestativ. Sandkasse. Huskestativ. Skøytebane.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 210 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

21 0
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

36

Side 88



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hengsle
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:7 000
MÅLESTOKK:

0,12 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Grøntdrag ned mot elva. Gresslette med fotballbane. Benker. Tursti.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 121 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 21
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

30

Side 89



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hensmoen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

2,67 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Gapahuk. Badeplass. Stier på kryss og tvers. Mye brukt som nærturområde. Sykling.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 111 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 1 1
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

37

Side 90



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Heradsbygda Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,005 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Barnehage. Lekestativ. Huskestativ. Benker. Sklie.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 209 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

209
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

34

Side 91



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Holleia
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:125 000
MÅLESTOKK:

170,83 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utsiktspunkter. Merkede turstier. Fiskeplasser. Sykkelruter. Rundturer. Gamle nikkelgruver. Gapahuk. Bålplasser. Leirplasser. Turisthytter. Merkede
T-stier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 53 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

53
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

A
VERDI

55

SCORE

45

Side 92



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Holmetjern
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 5

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,25 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fisking. Bading. Padling.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 134 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 34
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

29

Side 93



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Holttangen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 4 3 3 4 3 2 4 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:4 000
MÅLESTOKK:

0,008 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Brygge. Badeplass. Fotballbane. Benk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 192 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 92
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

35

Side 94



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Honerud
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 4 4 4 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Jordbrukslandskap (KL)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

0,69 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skogsbilveier. Stier på kryss og tvers. Lysløype.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 106 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 06
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

B
VERDI

55

SCORE

34

Side 95



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hov Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 4 2 3 4 4 3 2 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,003 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Barnehage. Lekestativ. Huskestativ. Sklie. Sandkasse.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 199 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 99
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

36

Side 96



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hov Gård
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 4 2 3 4 4 3 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng
OMRÅDETYPE:

1:3 000
MÅLESTOKK:

0,03 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Gapahuk. Bålplass. Aktivitetspark. Tursti. Sklie.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 200 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

200
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

37

Side 97



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hov Ungdomsskole
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 4 3 3 4 2 2 2 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,01 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Akebakke. Turstier. Fotball. Basket. Benker.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 201 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

201
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

32

Side 98



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hovsenga
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,11 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Merket turløype. Fiskekort-fri sone. Bading. Benker. Mye brukt. Telting. Leirplass. Griller.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 114 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 1 4
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

44

Side 99



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hovsmarka Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 1 2 2 2 3 4 3 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,005 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Barnehage. Gapahuk. Lekestativ. Benker.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 203 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

203
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 100



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hovsmarka
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

1,37 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lysløype. Gapahuk. Brukes mye til trening og turområde. Viktig hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 115 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 1 5
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

44

Side 101



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hvalsmoen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,20 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Gammel militærleir. Turstier. Nærhet til elva. Gammel fotballbane. Fisking.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 217 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

21 7
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

30

Side 102



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hvalsmyrene
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,69 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skogsti om sommeren. Fottur med badeplass ved elva.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 65 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

65
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 103



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hvervenmoen Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 3 3 3 2 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,004 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Barnehage. Lekestativ.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 152 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 52
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

31

Side 104



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hvervenmoen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

0,70 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Mye stier på kryss og tvers. Blir brukt mye som tur og treningsområde. Sykkel/løperunder. Barnehager i nærheten bruker det mye. Gapahuk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 126 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 26
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

36

Side 105



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hølkollen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 5

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder uten tilrettelegging (TU)
OMRÅDETYPE:

1:40 000
MÅLESTOKK:

3,40 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplass. Utsiktspunkt. Fiskeplass.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 56 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

56
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 106



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 2 4 4 4 3 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,005 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Barnehage. Lekestativ. Sykkelløype. Benker.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 167 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

167
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

35

Side 107



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss Skole
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,01 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skole. Lekestativ. Fotballbane.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 187 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

187
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

32

Side 108



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss Videregående Skole
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 4 4 4 3 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,03 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Park. Skulptur. Håndballbane. Benker. Amfi.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 159 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 59
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

35

Side 109



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Jonsetangen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4

B

VERDISETTINGSKRITERIER

Utfartsområde (UO)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,11 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utfartsområde hele året. Parkering. Utsetting av båt og kano. Merket løypenett sommer og vinter. Badeplass. Fiskeplass. Leirplass. Bålplass.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 98 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

98
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

40

Side 110



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Jonskollen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

31,59 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utsiktspunkt. Rundturer. Sykkelturer.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 57 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

57
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 111



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Juveren
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,25 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fugletitting. Padling. Fisking. Bading.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 133 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

133
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

39

Side 112



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Katnosa
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

1,28 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fisking. Bading. Padling. Bålplass. Skiløyper. Isfiske. Skøyter. Camping. Sykkel. Dam. Serveringssted på østsiden av vannet og turisthytte i sørenden.
Brukes hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 145 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 45
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

42

Side 113



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Kilemoen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 2 3 3 4 4 2 3 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

3,20 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Mye stier på kryss og tvers. Blir brukt mye som tur og treningsområde. Sykkel/løperunder.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 110 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 1 0
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

35

Side 114



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Kirkeskolen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 3 3 3 2 2 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,01 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lekeapparat. Sittebenker. Grusplass. Gapahuk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 150 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 50
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

28

Side 115



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Klinkenberga
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

8,16 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Turstier og rundturer vår, sommer og høst. Utsiktspunkt. Lavvo og utedo som er åpen ved Svarttjern.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 7 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

7
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

33

Side 116



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Knarten
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:7 000
MÅLESTOKK:

0,42 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Traktorvei. Stier. Leirplass.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 83 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

83
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

27

Side 117



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Knestangåsen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

1,47 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Gapahuk. Utfartsområde for skole og barnehage. Utsiktspunkt. Mye brukt av lokalbefolkningen.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 105 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 05
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

35

Side 118



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Krakstadmarka
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

1,62 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Stier på kryss og tvers.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 127 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

127
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

28

Side 119



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Krokskogen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Marka (MA)
OMRÅDETYPE:

1:125 000
MÅLESTOKK:

157,69 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Brukes mye hele året. Tilrettelagt med merket løypenett sommer og vinter. Mange muligheter for sykkelturer. Fiske. Padling. Leirplasser. Bålplasser.
Serveringsstuer. Skiturer. Toppturer. Kulturminner. Turisthytter.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 95 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

95
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

53

Side 120



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lamoen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,12 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Muligheter for sykkel og løperuter, samt tur. Ligger et stort grustak i ytterkant.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 131 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 31
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

26

Side 121



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Langevatnet Rallerud
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 2 2 3 4 2 3 5 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

1,35 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiskeplasser. Badeplasser. Padling. Telting. Parkeringsplass. Fiskeplasser tilrettelagt for handicappede med rampe. Gapahuk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 34 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

34
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

34

Side 122



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Langevatnet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

0,59 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske. Bading. Brygge. Padling.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 38 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

38
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

26

Side 123



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lekeplass Blomsterveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Benker. Basket. Sandkasse. Lekestativ.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 171 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 71
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 124



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lekeplass Gråsteinveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,0002 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Benk. Huskestativ. Sandkasse.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 214 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

21 4
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

28

Side 125



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lekeplass Konglefaret
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,0004 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Benk. Sandkasse. Huskestativ.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 155 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 55
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

25

Side 126



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lekeplass Nakkerudalleen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 3 3 3 2 3 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Benk. Sandvolleybane.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 148 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 48
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

29

Side 127



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lekeplass Oppenåsen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lekestativ. Benker. Huskestativ. Sandkasse.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 212 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

21 2
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 128



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lekeplass Sagatun
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,0007 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lekestativ. Benk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 177 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

177
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

37

Side 129



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lekeplass Ståle Kyllingstadsvei
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,001 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lekeapparat. Sittebenker. Sandkasse. Sklie.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 153 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

153
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

30

Side 130



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lekeplass Søndre Ringåsen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,002 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Huskestativ. Benk. Fotballbane.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 151 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 51
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

23

Side 131



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lekeplasser Hengsle
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,002 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lekestativ. Benk. Sandkasse.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 184 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 84
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

31

Side 132



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lekeplasser Hvervenenga
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,005 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lekestativ. Huskestativ. Benker. Fotball. Sandkasse.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 226 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

226
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

32

Side 133



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lekeplasser Muninveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 1 2 2 3 4 4 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,0006 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Klatrestativ. Sandkasse. Fotballmål. Benker.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 207 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

207
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

31

Side 134



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lindskarbergene
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

7,52 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Merket tursti. Utsiktspunkt. Brukes sommerstid.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 15 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 5
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 135



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Livmarka
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

1,13 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Nærturområde. En bro som krysser en liten bekk. Bratt ned mot Randselva. Foss. Turstier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 130 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 30
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

26

Side 136



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Lunde
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:7 000
MÅLESTOKK:

0,18 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplass.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 6 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

6
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

31

Side 137



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Marivollhøgda
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:75 000
MÅLESTOKK:

27,41 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skogspreget område. Skogsbilveier. Stier på kryss og tvers. Fiske. Bade.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 20 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

20
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

25

Side 138



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Maurhaugen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:20 000
MÅLESTOKK:

1,07 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lysløype. Skiløyper oppkjøres av SIL. Lysløype brukes som turløype sommerstid. Lekeplass. Skøytebane. Gapahuk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 46 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

46

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

38

Side 139



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Mørkgonga
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

2,41 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fottur, merket. Mørkgonga er et meget populært turmål. Kan gå rundtur og fint utgangspunkt for å gå opp til Gyrihaugen. Mulighet for bading i
Migartjern. På fine dager fylles parkeringsplassen fort opp, så tilreisende må parkere langs veien. Liten parkeringsplass.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 99 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

99
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

47

Side 140



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Nedre Vælsvatnet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:7 000
MÅLESTOKK:

0,57 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplasser. Fiske. Padling.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 41 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

41
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 141



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Nesmoen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 2 4 4 2 4 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Jordbruklandskap (KL)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

1,13 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Stiløype som er brøytet om vinteren. Skiløyper.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 14 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

14
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 142



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Nordre Heggelivatnet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

1,22 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske. Bading. Padling. Bålplass. Skiløyper. Isfiske. Skøyter. Camping. Sykkel. Dam. Betjent hytte med servering. Brukes hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 142 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 42
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

40

Side 143



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Nordre Park
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 5 4 4 3 4 3 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,008 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skulptur. Park. Snarvei. Benker. Kulturminne.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 189 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 89
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

42

Side 144



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Nærstadmarka
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:20 000
MÅLESTOKK:

2,62 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skogsbilveier. Muligheter for rundtur med sykkel.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 113 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

11 3
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

28

Side 145



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Oppenåsen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:30 000
MÅLESTOKK:

5,50 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utsiktspunkt. Gapahuk. Stier på kryss og tvers. Mye brukt av barnehager og beboere i området hele året. Oppkjørte skispor på vinteren. Klatring.
Blåmerka tursti. Skøyter.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 109 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 09
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

42

Side 146



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Oppgarden
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Jordbrukslandskap (KL)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,81 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Oppkjørte skiløyper.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 50 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

50
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

27

Side 147



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Padderud
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,32 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplass. Ligger under vann ved flom.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 10 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 0
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

26

Side 148



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Petersøya
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,06 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Svært viktig og mye brukt turområde tilknyttet byen. Stor gresslette som kan brukes til ulike aktiviteter. Opparbeidet sti med muligheter for å sette seg
ned på benker. Grillplass med grill. Badeplass. Rundtur.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 122 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 22
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

45

Side 149



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Pipenatten
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder uten tilrettelegging (TU)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

18,57 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utsiktspunkt.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 48 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

48
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

27

Side 150



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Posthaugen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 2 2 3 3 4 4 2 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

2,20 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Akebakke ved fotballbanen med gapahuk. Lysløype som brukes til skiløype på vinteren. Tursti.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 11 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 1
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

34

Side 151



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Prestmoen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

1,22 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Masse stier på kryss og tvers.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 90 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

90
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

33

Side 152



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ramberget
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:60 000
MÅLESTOKK:

15,67 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skogsområde. Utsiktspunkt. Et lite stinett. Skogsbilveier. Tilgang til Sperillen.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 22 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

22
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

26

Side 153



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Randselva
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

1,82 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske. Bading. Padling. Strand. Gapahuk. Bålplasser.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 108 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 08
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

33

Side 154



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Riddergaarden
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 5 3 5 2 5 4 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,004 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Museum. Hønefoss eldste gård. Servering. Benker.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 188 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 88
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

43

Side 155



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ringerike Montessorri Skole
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 3 3 3 2 2 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,01 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Zipline. Lekeapparat. Sittebenker. Grusplass.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 149 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 49
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

28

Side 156



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ringerike Rådhus
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 2 2 3 2 3 2 2 5 1

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområder (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,006 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Benker. Skulptur. Snarvei.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 162 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 62
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

29

Side 157



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ringerike videregående skole
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 3 4 2 2 2 4 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,002 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Park. Benker. Skoleplass.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 225 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

225
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 158



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ringerudsetra
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 2 3 4 4 4 3 2 4 2

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Utfartsområde (UO)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,20 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Serveringsplass. Utfartsparkering til skiløyper og turer i fjellet. Tilgang til et lite skitrekk. Området brukes hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 27 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

27
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

36

Side 159



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ringkollen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 5 4 4 5 5 5 2 2 5 3

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Utfartsområde (UO)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,50 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Stort utfartsområde hele året. Parkering. Merket løypenett sommer og vinter. Hoppanlegg. Lysløype. Slalombakke. Skileik. Vinterpark. Servering.
Toalett. Kapell. Ski/sykkelbuss fra Oslo. Gapahuk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 97 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

97
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

45

Side 160



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ringmoen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,48 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lysløype. Golfbane. Tilgang til elva. Turstier. Gammel hoppbakke.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 215 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

21 5
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

35

Side 161



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ringveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 3 4 4 2 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,06 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Snarvei. Turstier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 228 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

228
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

34

Side 162



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Rishueåsen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

40,40 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skiløyper. Rundturer til fots og sykkel. Utsiktspunkt. Fiskeplasser. Badeplasser. Turisthytte. Blåmerket sti. Gapahuk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 58 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

58
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

36

Side 163



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Rudskollen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder uten tilrettelegging (TU)
OMRÅDETYPE:

1:75 000
MÅLESTOKK:

41,11 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Gapahuk. Sykkelruter. Fiskeplasser. Turområde.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 51 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

51
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

30

Side 164



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Rundtjernseteråsen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 5

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder uten tilrettelegging (TU)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

7,70 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplass. Utsiktspunkt. Fiskeplass.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 136 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 36
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 165



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Rundtom
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,14 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Stier. Furuskog.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 49 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

49
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 166



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Rustan
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:60 000
MÅLESTOKK:

19,73 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Ulike rundløyper utfra Buttingsrud camping (rosa, blå, gul og rød løype).

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 21 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

21
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

23

Side 167



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Røssholmstranda
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 4 3 3 4 4 2 5 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

0,50 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplass. Stor gratis parkering. Kiosk. Bålplass. Strandliv. Tursti. Mye brukt. Toalettfasiliteter. Naturreservat. Tilrettelagt for HC.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 87 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

87
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

39

Side 168



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Sagaveien
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,01 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Grøntdrag med snarvei.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 118 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 1 8
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

26

Side 169



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Samsjøen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

3,18 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Padling. Fiske. Bading. Mulighet for å sykle/gå rundt hele vannet. Leirplasser.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 64 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

64
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 170



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Sandaker
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

1,09 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Stier på kryss og tvers. Tilgang til elva. Badeplasser. Padling.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 92 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

92
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

23

Side 171



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Sandtangen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,54 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplass med stupebrett og huskestativ. Turstier. Rasteplass.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 112 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 1 2
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

31

Side 172



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Sandvasselva
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:30 000
MÅLESTOKK:

0,09 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiskeplasser.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 43 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

43
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

28

Side 173



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Sandvatnet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,74 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske. Bading. Padling. Telting.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 29 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

29
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

28

Side 174



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Schjongslunden
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,08 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Mye brukt område til tur og trening. Opparbeidet sti med muligheter for å sette seg ned på benker. Tilgang til elva med strand, fiske og bademuligheter.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 123 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

123
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

45

Side 175



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Semmentjern
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

6,11 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lavvo. Utsiktspunkt. Turstier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 230 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

230
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

36

Side 176



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Setertjern
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,16 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Bading. Fiske. Padling. Camping/telting. Blåmerka sti. Tursti rundt vannet. Turisthytte. Leirplasser. Gratis lån av robåt ved kjøp av fiskekort. Isfiske.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 80 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

80
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

40

Side 177



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Skamarka
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

2,82 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lysløype. Rundturer sykkel og sti. Skogsbilveier. Akebakke med lys. Leirplass.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 84 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

84
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

34

Side 178



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Skarrudsetra
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Utfartsområde (UO)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,20 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Serveringsplass. Utfartsparkering til skiløyper og turer i fjellet. Brukes hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 24 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

24
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

36

Side 179



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Skjærgraskollen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:40 000
MÅLESTOKK:

9,80 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Tilrettelagt med flere badeplasser, fiskeplasser, mulig for utsettelse av båt, campingplasser, teltplasser. Brukes hovedsakelig på sommeren, men
muligheter for isfiske på vinteren og skøyter.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 19 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 9
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

25

Side 180



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Skjærsjøen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 4 3 3 3 2 2 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

6,92 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Bading. Fisking. Padling. Camping/telting. Blåmerka turstier. Skøyter. Isfiske.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 77 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

77
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

34

Side 181



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Skogstjern
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 4 2 3 3 2 2 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,15 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Bading. Fisking. Padling. Camping/telting. Isfiske.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 79 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

79
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

32

Side 182



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Slåtteberget
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

22,94 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Turer til mange skogstjern på skogsbilveier og stier. Området brukes mye vår, sommer og høst. Muligheter for fiske og bading. Opparbeidet bålplass ved
Hvalstjern.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 67 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

67
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

31

Side 183



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Sogna Midtre
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 4 3 4 3 3 2 5 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

0,43 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplasser. Fiskeplasser. Gapahuk. Bålplasser.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 17 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 7
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

37

Side 184



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Sogna Nord
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 4 3 4 3 3 2 5 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

0,45 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplasser. Fiskeplasser. Gapahuk. Bålpasser.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 12 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 2
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

37

Side 185



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Sogna Søndre
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 4 3 4 3 3 2 5 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

0,68 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplasser. Fiskeplasser. Gapahuk. Bålplasser.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 44 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

44
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

37

Side 186



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Sognevatnet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 2 2 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

0,71 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske. Bading.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 39 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

39
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

28

Side 187



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Sperillen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 2 2 4 3 2 4 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B
VERDI

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:120 000
MÅLESTOKK:

37,15 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Tilrettelagt med flere badeplasser, fiskeplasser, mulig for utsettelse av båt, campingplasser, teltplasser. Brukes hovedsakelig på sommeren, men
muligheter for isfiske på vinteren og skøyter.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 1 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

55

SCORE

34

Side 188



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Spålen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

0,96 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fisking. Bading. Padling. Bålplass. Skiløyper. Isfiske. Skøyter. Camping. Sykkel. Dam. Brukes hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 144 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 44
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

42

Side 189



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE St. Hanshaugen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 4 4 3 3 2 4 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:3 000
MÅLESTOKK:

0,03 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Viktig nærturområde. Akebakke. Gapahuk. Benker.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 116 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 1 6
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

36

Side 190



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Steinsfjorden
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

4,55 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Bading. Pilking. Padling. Fisking. Krepsing. Telting. Bålplass. Leirplass. Brukes hele året. Utsettingsplasser for båt. Skøyter.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 94 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

94
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

36

Side 191



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Storelva Nord
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

1,25 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske. Padling. Bading. Strand. Gapahuk. Bålplasser. Båtutsetting.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 107 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

107
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

33

Side 192



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Storelva Sør
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

1,30 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Padling. Fugletitting. Bading.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 89 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

89
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

35

Side 193



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Storflåtan
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

1,91 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fisking. Bading. Padling. Bålplass. Skiløyper. Isfiske. Skøyter. Camping. Sykkel. Dam. Brukes hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 141 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 41
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

42

Side 194



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Storjordet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,12 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Grøntdrag. Snarveier. Turveier. Benker. Fotballbane. Akebakke. Gapahuk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 120 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 20
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

30

Side 195



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Strandfaret
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,03 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Gapahuk. Fiske.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 216 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

21 6
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

36

Side 196



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Strømsoddbygda
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:100 000
MÅLESTOKK:

53,82 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Rundturer. Merkede turstier. Parkering. Utsiktspunkt. Leirplasser. Fiskeplasser. Bading.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 55 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

55
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

32

Side 197



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Strømsoddelva
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:40 000
MÅLESTOKK:

0,23 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiskeplasser.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 42 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

42
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

28

Side 198



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Svartvann
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 4 2 3 3 2 2 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,18 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Bading. Fisking. Padling. Camping/telting. Klippestuping. Gratis lån av robåt ved kjøp av fiskekort. Isfiske.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 81 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

81
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

32

Side 199



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Synneren
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,30 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fugletitting. Padling. Fisking. Bading.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 132 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 32
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

39

Side 200



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Søndre Heggelivatnet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

1,60 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fisking. Bading. Padling. Bålplass. Skiløyper. Isfiske. Skøyter. Camping. Sykkel. Dam. Betjent hytte med servering. Brukes hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 143 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

143
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

39

Side 201



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Søndre Park
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,01 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Tuftepark. Tursti. Skulpturer. Benker. Tjern med fontene. Krigsminne. Scene.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 165 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 65
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

42

Side 202



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Søre Vælsvatnet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,72 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske. Bade. Padle. Telting. Parkeringsmuligheter. Brukes mye av hyttefolk og tilreisende.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 63 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

63
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

37

Side 203



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Sørumsmarka
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder uten tilrettelegging (TU)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

2,48 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Stier. Skogsbilveier. Tilgang til elva.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 91 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

91
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

31

Side 204



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Tannfjell
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder uten tilrettelegging (TU)
OMRÅDETYPE:

1:75 000
MÅLESTOKK:

38,63 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utsiktspunkt med utgangspunkt ved Gravli og merket løype fra Hæl. Blir brukt mye sommerstid.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 16 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 6
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 205



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Toenøya
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,22 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Gapahuk. Bading. Fisking. Turstier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 220 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

220
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

33

Side 206



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Tolpinrud Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,004 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Barnehage. Lekestativ. Benker. Sandkasse. Stor fotballbane rett ved siden av.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 172 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 72
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

25

Side 207



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Tolpinrud
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,22 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Gapahuk. Nærturområde. Noe bratt, men fin utsikt ned mot elva. Benker.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 124 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 24
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

35

Side 208



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Torevatnet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

0,79 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplass med flytebrygge. Fiske. Padling.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 36 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

36
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

26

Side 209



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Tosseviksetra
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 2 3 4 4 4 3 2 4 2

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Utfartsområde (UO)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,20 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Serveringsplass. Utfartsparkering til skiløyper og turer i fjellet. Brukes hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 26 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

26
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

36

Side 210



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Trollhaugene
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:75 000
MÅLESTOKK:

22,44 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Muligheter for sykkelturer og tur på sti.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 73 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

73
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

30

Side 211



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Trygstad Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 3 4 3 2 5 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,005 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Barnehage. Lekestativ. Hinderløype. Klatrestativ. Gapahuk. Sandkasse.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 154 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 54
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

B
VERDI

55

SCORE

33

Side 212



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Tyrifjorden
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:75 000
MÅLESTOKK:

25,44 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Bading. Fisking. Padling. Fugletitting. Isfiske.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 74 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

74
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

39

Side 213



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Tyristrand Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 3 4 5 2 2 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,003 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Barnehage. Lekestativ.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 146 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 46
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

31

Side 214



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Tyristrand Skole
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 3 4 5 2 2 5 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,03 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skole. Lekestativ. Balløkke. Sykkelløype.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 147 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

147
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

31

Side 215



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Tørrsjøelva
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

0,27 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Turstier som er delvis merket.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 5 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

5
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

25

Side 216



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ullerentjern
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,12 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Bading. Fiske. Padling.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 82 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

82
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

28

Side 217



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ullerål barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,002 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lekestativ. Sklie. Gapahuk. Akebakke. Amfi. Benker. Sandkasse. Huskestativ.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 227 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

227
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A B
VERDI

55

SCORE

35

Side 218



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ullerål Skole
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,02 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lekestativ. Sykkelløype. Ballbinge. Benker.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 202 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

202
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

32

Side 219



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ulvenåsen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

1,15 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Tur opp til vanntårn.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 68 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

68
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

B
VERDI

55

SCORE

37

Side 220



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Urula
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:75 000
MÅLESTOKK:

0,63 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Padling og fiske. Urula er en populær elv for elvepadling.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 2 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

2
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

24

Side 221



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Veien Barnehage
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:1 000
MÅLESTOKK:

0,004 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Barnehage. Gapahuk. Lekestativ. Akebakke.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 180 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 80
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

36

Side 222



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Veien Kulturminnepark
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,06 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Kulturminner. Flora. Benker. Tursti. Beite. Museum.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 179 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 79
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

49

Side 223



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Veigin
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Leke- og rekreasjonsområde (LR)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,01 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lekestativ. Benk. Sandkasse. Tursti. Snarvei.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 178 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 78
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 224



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Verkenselva
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

0,13 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplasser. Fiske.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 18 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 8
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 225



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Vesetrud
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:8 000
MÅLESTOKK:

0,69 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skogspreget nærturområde med skogsvei.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 85 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

85
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

26

Side 226



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Vestre Bjonevatnet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

2,03 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske- og bademuligheter. Sykkelrunde rundt vannet. Turstier i området.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 4 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

4
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

27

Side 227



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Vettertjern
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:7 000
MÅLESTOKK:

0,44 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske. Bading. Padling.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 37 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

37
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

C
VERDI

55

SCORE

25

Side 228



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Vikerkoia
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Utfartsområde (UO)
OMRÅDETYPE:

1:5 000
MÅLESTOKK:

0,20 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utfartsparkering til skiløyper og turer i fjellet. Brukes hele året. Turisthytte.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 25 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

25
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

36

Side 229



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Væleren
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

3,23 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske. Bading. Padling. Sti rundt vannet. Drikkevannskilde. Isfiske. Skøyter.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 75 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

75
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

31

Side 230



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Vælstinden
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:75 000
MÅLESTOKK:

38,86 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Rundturer. Merkede T-stier. Utsiktspunkt.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 54 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

54
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

32

Side 231



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Vårlikollen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder uten tilrettelegging (TU)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

18,06 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Stort turområde. Sykkelrunder på skogsbilveier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 8 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

8
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

25

Side 232



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ørneberget
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Store turområder uten tilrettelegging (TU)
OMRÅDETYPE:

1:50 000
MÅLESTOKK:

7,80 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Stort turområde. Sykkelrunder på skogsbilveier. Utsiktspunkt.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 9 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

9
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

25

Side 233



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Østre Veme
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2

VERDISETTINGSKRITERIER

Jordbrukslandskap (KL)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

2,00 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Dyrket mark. Gapahuk. Lysløype. Skiløyper blir kjørt opp på jordene vinterstid. Volleyballbane.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 60 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

60
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

29

Side 234



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Øvre Kollsjø
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:10 000
MÅLESTOKK:

0,27 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fiske. Bading. Padling. Telting.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 31 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

31
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

27

Side 235



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Øvre Vælsvannet
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 4

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:7 000
MÅLESTOKK:

0,46 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Badeplasser. Fiske. Padling.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 40 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

40
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

30

Side 236



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Øya
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:3 000
MÅLESTOKK:

0,05 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Gammel militærleir. Turstier. Broer. Bading. Tilgang til elva. Fisking.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 218 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

21 8
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

33

Side 237



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Øyangen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:25 000
MÅLESTOKK:

3,26 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Fisking. Bading. Padling. Bålplass. Skiløyper. Isfiske. Skøyter. Camping. Sykkel. Brukes hele året. Blåmerka turstier.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 139 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 39
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

VERDI

55

SCORE

41

Side 238



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Øyatangen
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Strandsone (SS)
OMRÅDETYPE:

1:2 000
MÅLESTOKK:

0,008 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Bading. Fisking.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 219 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

21 9
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

28

Side 239



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ådalsfjella Indre
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:120 000
MÅLESTOKK:

99,08 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Oppkjørte skiløyper. Merkete turløyper. Utsiktspunkt. Etablerte gapahuker tilrettelagt for bålplass. Sykkelstier. Fiske. Muligheter for isklatring. Mye
brukt hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 229 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

229
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

52

Side 240



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Ådalsfjella Ytre
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3

VERDISETTINGSKRITERIER

B

Store turområder med tilrettelegging (TM)
OMRÅDETYPE:

1:150 000
MÅLESTOKK:

115,38 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Oppkjørte skiløyper. Merkete turløyper. Utsiktspunkt. Etablerte gapahuker tilrettelagt for bålplass. Sykkelstier. Fiske. Muligheter for isklatring. Mye
brukt hele året.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 32 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

32
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

39

Side 241



SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A

STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Åsa
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4

VERDISETTINGSKRITERIER

A

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:40 000
MÅLESTOKK:

7,44 km2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Lysløype. Mange stier på kryss og tvers. Turmål til Ultvedttjern, hvor det er muligheter å bade og stå på skøyter på vinteren. Muligheter for isklatring i
Jaklefoss. Området brukes hele året. Kulturminner.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 101 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

1 01
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

VERDI

55

SCORE

45

Side 242



STRATEGI- OG UTVIKLING
AREAL- OG BYPLAN

RINGERIKE KOMMUNE Åsterud
OMRÅDENAVN:

BRUKERFREKVENS: REGIONALE OG
NASJONALE
BRUKERE:

OPPLEVELSES-
KVALITETER:

SYMBOLVERDI: FUNKSJON: EGNETHET: TILRETTELEGGING: KUNNSKAPS-
VERDIER:

INNGREP: TILGJENGELIGHET: LYDMILJØ:

2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3

VERDISETTINGSKRITERIER

Nærturterreng (NT)
OMRÅDETYPE:

1:15 000
MÅLESTOKK:

2,76 km 2
AREAL:

OMRÅDEBESKRIVELSE

Skogspreget nærturområde med skogsvei. Det er et grustak i området. Nærturområdet går opp til et vann som ligger i nord. Nikkelverk.

Se http://www.citichat.no/fogv/report.php?id_report= 86 for mer informasjon.

OMRÅDE ID:

86
FRILUFTSKARTLEGGING OG VERDISETTING

SCORECARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D C B A C
VERDI

55

SCORE

27

Side 243







 

Fossekallen IL 
v Tom Bondehagen 

Vågårdsveien 84 

3516 Hønefoss 

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal og byplan 

21. oktober 2019 

 
postmottak@ringerike.kommune.no, 

 

 

 
 
 
HØRINGSUTTALELSE TIL  

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 

 

 

Fossekallen IL - (Ski og Orientering) takker for muligheten til å komme med en uttalelse ang. 

kartlegging og verdsetting av friluftsområdene på Ringerike. 

 

Vi fikk en kopi av Ringerike Orienteringslags brev, datert 20. oktober 2019, hvor de leverer 

sin høringsuttalelse om temaet kartlegging/verdsetting. Den uttalelsen er velbegrunnet og 

omfattende, og så absolutt i tråd med vårt (Fossekallen IL’s) syn og ønsker. 

 

Vi vil gjerne gi vår støtte til det arbeide Ringerike O-lag har gjort i uttalelsen, og vil henvise 

til den med ønske om at Ringerike kommune tar den til etterretning og gjør sine justeringer 

før det videre arbeidet. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Fossekallen IL 

 

Tom Bondehagen 

leder 

 

 

 

 

Kopi: Ringerike Idrettsråd 

          Ringerike O-lag 



Fra: Kristian Kihle [kriskihl@online.no] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 
Kopi: Postmottak [postmottak@hole.kommune.no]; RINGIR [post@ringir.net]; 
buskerud@orientering.no [buskerud@orientering.no]; fmovpost@fylkesmannen.no 
[fmovpost@fylkesmannen.no]; postmottak@bfk.no [postmottak@bfk.no]; 
kar@ringblad.no [kar@ringblad.no] 
Sendt: 21.10.2019 21:32:52 
Emne: Høringsuttalelse kartlegging og verdsetting 
Vedlegg: Høringsuttalelse verdsetting.pdf 

Hei 
Legger ved høringsuttalelse fra Ringerike orienteringslag. 

  
Vennlig hilsen  
  
Kristian Kihle 
Ringerike o-lag 
  



R ingerike o rienterings lag (ROL)
v Kristian Kihle
Færdenveien 7
3514 HØNEFOSS
Tlf 90505961, kriskihl@online.no

www.ringerike - o - lag.net

Ringerike kommune
Areal - og byplan

postmottak@ringerike.kommune.no ,

20. oktober 2019

HØRINGSUTTALELSE TIL

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Ringerike orienteringslag (ROL) er særidrettslag for orientering i kommunene Ringerike, Hole
og Jevnaker. ROL tilbyr et bredt aktivitetstilbud i hele regionen med nybegynneropplæring,
støtte til skolenes kartopplæring, tur - orientering, lokal aktivitet, trening og konkurranse -
orien tering. Vi er helt avhengig av natur - og friluftslivs områder for å kunne opprettholde o g
videreføre denne aktivitet. Vi er derfor svært glad for at Ringerike kommune har gjennomført
en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunen. Det gir i utgangspunktet et
godt grunnlag for å ta vare på de viktigste områdene til friluftslivsaktivitet og naturbaserte
idretter.

Det er et imponerende og omfattende arbeid som på kort tid er gjort med å avgrense 228
områder, og vurdere friluftslivsverdien i dis se ut fra 11 ulike kriterier. Arbeidet bygger på
Miljødirektoratets veileder for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, men så vidt vi
kan forstå har kommunen gjort noen endringer. En har brukt 11 kriterier likeverdig for
verdsetting, mens Milj ødirektoratet anbefaler at 7 vektlegges. Videre har kommunen brukt en
skjematisk tabell for å klassifisere områdene der det er summen av alle poeng som legges til
grunn. I Miljødirektoratets veileder heter det at « Det er nok at et område får tallverdi 5 på en
av sju utvalgte verdikriterier for at det skal bli «svært viktig».»

ROL mener at Ringerike kommunes opplegg for verdsetting fører til at svært viktige
friluftslivsområder i kommunen feilaktig ikke blir verdsatt som «A - områder» / «svært viktige».
Vi men er særlig at «brukerfrekvens» burde vært tillagt større vekt enn det Ringerike
kommune har gjort. Hvis en hadde fulgt Miljødirektoratets veileder, ville områder der en
verdsatte brukerfrekvens til 5, blitt karakterisert som «svært viktige». Mens med Ringer ike
kommunes opplegg kan disse havne i kategorien B eller C fordi de skårer lavt på f.eks.
«symbolverdi» eller «regionale og nasjonale brukere». Ringerike kommune har heller ikke
tatt med i vurderinga «potensial». I en kommune som står foran store utbyggin gstiltak, mener
vi det ville vært viktig å vurdert potensiell verdi av områder som i dag ikke brukes særlig eller
i liten grad er tilrettelagt for friluftsliv.

R OL har sin særlige kompetanse knytta til de områdene vi bruker mest til
orienteringsaktivitet. Ut fra kjennskap til områdene gjennom vår bruk, og det vi gjennom det



ser av annen bruk, er vi svært undrende til at ingen av de nære friluftslivsområdene til
Hønefoss av en viss størrelse , er verdsatt til A – eller «svært viktige». I stor grad mener vi
de t skyldes den metodiske svakheten, som vi tidligere har omtalt i Ringerike kommunes
opplegg, og særlig at «brukerfrekvens» ikke er tillagt større og avgjørende vekt.

Ringerike o - la g registrerer at orienteringskart over et område ikke nevnes som
tilretteleg gingstiltak. Det mener vi er en grov undervurdering av betydningen av gode kart for
friluftslivsbruk av et område – langt ut over verdien som anlegg for orienteringsidrett.

Primært mener vi at kommunen burde endre sitt opplegg for verdsetting, der 11
kri terier tillegges lik vekt, og i stedet legge avgjørende vekt på de 7 viktigste kriteriene
som bl.a. «brukerfrekvens», «opplevelsesverdier» og «egnethet».

Sekundært har vi disse innspillene til endringer innenfor kommunens opplegg, for de
områdene vi kjenne r best:

Anbjørgåsen, område 59
ROL mener verdien av dette området gjennomgående er satt f or lavt, og at dette er et
potensielt viktig friluftslivsområde når byen vokser og andre friluftslivsområder omdisponeres.
Vi vil i alle fall gi ett poeng mer for oppl evelseskvalitet, egnethet, kunnskap sverdier , mangel
på inngrep og lydmiljø. Totalt 5 poeng i tillegg og samla 34, som tilsier at området
klassifiseres som B.

Ulvenåsen, område 68
ROL mener verdien av dette området gjennomgående er satt for lavt, og at det te er et
potensielt viktig friluftslivsområde når byen vokser og andre friluftslivsområder omdisponeres.
Området har en rekke stier og orienteringskart. Vi vil i alle fall gi ett poeng mer for
opplevelseskvalitet, egnethet, tilrettelegging, mangel på inngr ep og 2 for lydmiljø – det er
bare området nærmest E 16 som er påvirka av veistøy. Totalt 6 poeng i tillegg og samla 37,
som tilsier at området klassifiseres som B.

Eggemoen, område 69
Dette er et av kommunens mest brukte turområder hele året, og vi mener bruksfrekvensen
klart må høynes til 5. Videre vil vi høyne «egnethet» til 5 fordi området er så variert med
både de flate furumoene som kan brukes av alle og mer kuperte, opplevelsesrik e og
utfordrende deler. Eggemoen har en særdeles spennende isavsmel t ingshistorie med verdier
i nasjonal og regional sammenheng, slik at både « symbolverdi » og «kunnskapsverdien » bør
høynes til 5. Området er god tilrettelagt med parkering, stier, skiløyper vinterstid o g dekkes
av orienteringskart – 5 også for «tilrettelegging». Totalt 3 poeng i tillegg og samla 46 , dvs A
område.

Prestmoen, område 90
Vår totalvurdering er at dette området har B - verdi. I tillegg kommer at det har potensial for
større bruk – om ve g og b ane ikke kommer. Vi vil høyne med ett poeng hvert av kriteriene
egnethet, tilrettelegging (stier og o - kart), fravær av inngrep og lydmiljø. Totalt pluss 4 poeng
og samla 33, dvs B område.

Burudåsen, område 103
Vi mener dette området er sterkt undervurdert i verdisettinga. Det er et mye brukt område,
med store verneverdier, en særskilt landskapsformasjon, og stor kunnskapsverdi. Vi mener
brukerfrekvens bør settes til 4 (+1), opplevelseskvaliteter til 5 (+2), symb olverdi 4 (+2),



egnethet 4 (+1), tilrettelegging med parkering, stier og o - kart 4 (+2), kunnskapsverdi 5 (+2).
Totalt + 10 poeng og samla 43 poeng. Fortsatt B.

Oppenåsen, område 109
ROL mener verdien av dette området gjennomgående er satt for lavt. Dette er vurdert som et
nærfriluftsområde, og vi mener det fyller den funksjonen godt og er svært verdifullt. Vi vil gi
ett poeng mer for brukerfrekvens, opplevelseskvalitet, egnethet, funk sjon, tilgjengelighet og
symbolver d i. Området dekkes av o - kart. Totalt 6 poeng i tillegg og samla 45, som tilsier at
området klassifiseres som A.

Kihlemoen, område 110
Før vedtaket om den omfattende utvidelsen av grustaket og utvidelsen av næringsområdet ,
ville vi vurdert dette som et svært viktig friluftsområde (A). Fortsatt er det stor bruk av
området og det fyller en viktig funksjon for mange, det er lett tilgjengelig og godt tilrettelagt
med parkeringsmuligheter, stier og o - kart , og særlig delen med dø disgroper er en viktig
kunnskapskilde. Vi foreslår ett poeng mer for bruksfrekvens, funksjon, egnethet,
kunnskaps verdi og 2 for tilgjengelighet, totalt 7 poeng i pluss og samla 37 og B - verdi.

Hensmoen, område 111
Før vedtaket om den omfattende utvidelsen av grustaket, ville vi vurdert dette som et svært
viktig friluftsområde (A). Fortsatt er det stor bruk av området og det fyller en viktig funksjon
for mange, det er lett tilgjengelig og godt tilrettelagt med parkeringsmuligheter, stier ,
badeplass og o - kart , og særlig delen med dødisgroper er en viktig kunnskapskilde. Vi
foreslår ett poeng mer for bruksfrekvens, funksjon, egnethet, kunnskapsverdi, tilgjengelighet
og 2 for tilrettelegging, totalt 7 poeng i pluss og samla 40 og B - verdi.

Hovsmarka, område 115
Dette er det kvalitetsmessig beste større turområdet i direkte tilknytning til Hønefoss , og ut
fra en helhetsvurdering , må dette være et område som verdsettes til A. Vi mener at
tilgjengeligheten må settes til 5, funksjon til 5 og fravær av inngrep til 4. Totalt 3 poeng i pluss
til 45, og A.

Hvervenmoen, område 126
Forslaget til verdsetting av dette området føyer seg i nn i et mønster der vi mener at
kommunen har undervurdert verdien av byens nærfriluftsområder. Det er uforståelig at
tilgjengeligheten her s ette s til 4, mens den for Ringkollen vurderes til 5 til tross for at det dit
er betalingsbom og ingen kollektivtransport. Vi mener at i alle fall brukerfrekvens, funksjon og
tilgjengelighet må settes ett poeng høyere. Det gir i tilfelle 37 poeng totalt og fortsatt B.

Lamoen, område 131
Det må være en total undervurdering å gi dette området 19 poeng – og D status. Området
må ses i sammenheng med tilgrensende friluftsområder i Hole, og med naturreservatene. Da
blir det meningsløst å hevde at området knap t har opplevelsesverdier eller kunnskapsverdi.
Området har potensial som erstatningsområde for friluftsområder som går tapt ved bygging
av veg og bane. Dette er også omtalt som en viktig friluftskorridor i forbindelse med arbeidet
for å kartlegge stier og løyper i Hol e kommune som påvirkes av FRE16, der Ringerike o - lag
er representert i ei arbeidsgruppe. Vi mener også at støy og inngrep i nærheten er tillagt alt
for stor negativ vekt. Våre tilleggspoeng er: bruk 1, opplevelse 2, symbolverdi 1, egnethet 1,
t ilrettelegging (o - kart) 1, kunnskapsverdi 2, tilgjengelighet 2, lydmiljø 2, fravær inngrep 2.
Totalt 14 poeng i tillegg til 33, og et verdsatt til B.



Gullerudmarka, område 138
Interessante terrengformasjoner, et tett nettverk av mye brukte stier inntil bebyggelsen I
Haugsbygd omgitt av unike verneverdier også i nasjonal sammenheng og kulturminner gjør
at vi mener både opplevelseskvaliteter og kunnskapsverdi må settes til 5. Videre mener vi
fravær av inngrep bør vurderes til 4. D et innebærer 3 poeng i tillegg og totalt 45 og verdi A.

Ringerike kommune har gjennomført verdsetting av en rekke barnehage - og
skoletomter og mindre friområder. Her mener vi Ringerike kommune s metode , gjør at
verdsettinga blir så feilaktig at disse områdene bør tas ut av den endelige rapporten . I
stor grad er dette uerstattelige grøntområder med en helt spesifikk funksjon for brukerne. Det
blir meningsløst når en verdsetter ei barnehagetomt ut fra eksempelvis et kriterium om antall
«regionale og nasjonale brukere». Hvis det skal legges til grunn for utbygging i kommunen at
friluftslivskartlegginga gir de fleste barnehage - og skoletomter, samt mindre friområder i
bebyggelsen, B - og C - verdi, gjør verdikartleggings arbeidet mer skade enn nytte for de
verdier en her skal ivareta. Ved rask gjennomgang stusser vi også på enkelte andre
verdsettinger som at området ved Hengsle og Follumjordet som er viktig nærområde for
Veien skole , verdsettes til C.

Det er en rekke områder vi ikke h ar omtalt i denne høringsuttalelsen. Det er dels fordi vi er
enige i de vurderinger som er gjort, bl.a. at Krokskogen og Holleia har høyeste verdsetting,
og dels fordi det er mange områder vi ikke kjenner godt nok til å ha noen kvalifisert mening
om.

Til tross for at vi har enkelte kritiske kommentarer og forslag til endringer til foreslått
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i Ringerike, vil vi understreke at vi er
positive til og glad for at arbeidet er gjort. Vi vil anbefale at det le gges inn en
innholdsfortegnelse som viser sidetall for de ulike områdene i endelig versjon, da dette ville
lette lesbarheten av rapporten. Tidsrammen har vært knapp, og heller ikke vi i Ringerike
o - lag har hatt kapasitet til å medvirke slik vi egentlig bur de . Vi oppfordrer Ringerike
kommune til å være raskere med på neste nasjonale friluftslivssatsing som innebærer
planlegging, tilrettelegging, skilting, merking og kartfesting av et nett av stier og turruter i
kommunene. Verdikartlegginga vil være et godt gru nnlag når en skal gjennomføre dette
arbeidet. ROL mener det er vi ktig at Ringerike gjennomfører et planarbeid for å knytte
sammen viktige friluftslivsområder med stier, turveger og turruter. Områder med
sammenbindingsfunksjon burde også være mer vektlagt i kartleggingen. I dette arbeidet er
det viktig med brei medvirkning f ra aktuelle organisasjoner. V åre orie nteringskart vil være en
god kilde til oversikt over eksisterende stier.

Vennlig hilsen for
Ringerike o - lag

Kristian Kihle
leder

Kopi:
Fossekallen IL , Ringerike idrettsråd , Buskerud o - krets , Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud fylkeskommune , Hole kommune , Ringerikes Blad



Fra: Ole Andreas Bang [oab@hvalgaard.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 20.10.2019 18:14:46 

Emne: Friluftlivskartlegging og verdsetting - Merknad 

Vedlegg: Kartvedlegg Hvalsmyrene.pdf 

Hei. 
 
Ønsker å tillegge merknad ang friluftslivskartlegging i Ringerike Kommune. 
 
I følge temakart lagt ut på Ringerike Kommune sine sider har det blitt lagt inn Nærturterreng på Hallingby (Hvalsmyrene) som jeg stiller meg sterkt 
spørrende til. I følge kartvedlegg på sluttrapporten har dere gitt området Hvalsmyrene faktor C og merket inn et område på ca 710 dekar. Store deler av 
dette området er et naturlig nærturterreng for beboere på Hallingby. Det jeg ikke forstår er hvorfor det er tatt med ca 300 daa dyrket mark, samt et lite 
område på ca 30 daa helt i nord der Ringerike kommune har vannverk med tilhørende kummer på min eiendom (områdenavn Treet). 
 
Min begrunnelse for å fjerne hele nordre del av avmerking er som følger: 

 Dyrket mark er ikke nærturterreng 

 Eneste tilgang til området helt i nord er over dyrket mark eller på privat bilvei gjennom vår gårdsplass 

 Området i nord er ikke et naturlig nærturterreng, og brukes ikke av allmenheten i dag 

 Området i nord er et allerede klausulert område pga Ringerike kommune sitt vannverk på Hallingby 

 Hele nordre del fra og med dyrket mark tilfredsstiller ikke definisjonen av nærturterreng, ref uthevet del nedenfor i denne merknaden 
 
Definisjon: 
 
Nærturterreng (NT) Vegetasjonskledde områder på mer enn 200 daa (eller mindre områder som er forbundet sammen og til sammen utgjør mer enn 200 
daa).  
I tilknytning til byggesonen (gangavstand til boligområder, skoler og barnehager). Skal være allment tilgjengelig; den faktiske muligheten til bruk av området 
er viktig, uavhengig av reguleringsstatus og eiendomsforhold. Vanligvis naturlig avgrenset av veier, bebyggelse eller dyrket mark. Overgangen til 
områdetypen marka eller store turområder er ofte usikker, tommelfingerregel: stitettheten er høy eller hva som er naturlig å bruke i hverdagen/ på en 
ettermiddagstur. 
 
Jeg mener at man derfor bør endre området Hvalsmyrene i temakartene ved å fjerne alt inntegnet område fra gårds/bruksnr 274/182 og nordover. 



 
Mvh. 
 
Ole Andreas Bang 
 
Hval gård 
O.A. Hvals vei 12 
3525 Hallingby 
Tlf: 99715331 
Mail: oab@hvalgaard.no 
 





Fra: Tom-Erik Bakkely Aasheim [tom-erik.aasheim@ringerike.kommune.no] 

Til: Halvard Fiskevold [Halvard.Fiskevold@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.10.2019 08:22:48 

Emne: VS: Friluftlivskartlegging og verdsetting - Merknad 

Vedlegg:  

Til informasjon. Arkiverer du i ESA? 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tom-Erik Bakkely Aasheim 
 

Fra: postmottak  
Sendt: mandag 14. oktober 2019 08.51 
Til: Tom-Erik Bakkely Aasheim <tom-erik.aasheim@ringerike.kommune.no> 
Emne: VS: Friluftlivskartlegging og verdsetting - Merknad 

 
 
 
Fra: Espen Hval <hvalespen@gmail.com>  
Sendt: lørdag 12. oktober 2019 23:29 
Til: postmottak <postmottak@ringerike.kommune.no> 
Emne: Friluftlivskartlegging og verdsetting - Merknad 

 

Viser til kartlegging og verdsetting av mulige områder for friluftsliv i Ringerike. 

Det er et areal som ligger vest for Steinsfjorden montessoriskole/friluftshuset i Åsa som er satt av til bebyggelse og er under utvikling. Dette 

arealet skal ikke ligge under friluftsliv, men boligområde.  

Mvh Espen Hval  



996841022
Den Palestinsk-Norske Forening I Norge
Hofsfossveien 46A
3517 HØNEFOSS
Norge
info@aquarius.no

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 27.9.2019

Tilbakemelding på Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Ringerike kommune - høring

Takk for informasjon

Mvh
DPNF Leder
Jamil Khalayli



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1093-2   Arkiv: X40  

 

 

Høring - Kommunestyrets synspunkter til domstolsstruktur 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen bes utarbeide høringssvar til Domstolkommisjonens utredning og departementets 

alternative forslag med følgende synspunkter…………….  

 

 

  

Innledning  

 

Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for 

å utrede domstolenes organisering. Kommisjonen ble bedt om å avgi en 

delutredning med skisse til en konkret domstolstruktur for tingrettene, 

jordskifterettene og lagmannsrettene. Utredningen ble overlevert til Justis- og 

beredskapsdepartementet 1. oktober 2019. 

 

Domstolkommisjonens utredning ble av departementet sendt på høring den 2. 

mars 2020, sammen med et forslag om endringer i rettskretsene og 

domstolloven. i NOU 2019: 17, departementets alternative forslag samt skjemaet som 

departementet ønsker utfylt som vedlegg til kommunens høringssvar finnes på følgende link 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/domstolstruktur/id2684591/ 

 

Høringsfristen er satt til 2. mai 2020. 
 

Beskrivelse av saken 

 

I høringsbrevet fra departementet heter det; 

En rettskrets er en domstols geografiske virkeområde. Rettskretsene bestemmer 

fordelingen av saker mellom domstolene. Dersom det for eksempel foretas en 

straffbar handling i Loppa kommune, skal den eventuelle etterfølgende straffesaken 



- 

som hovedregel behandles i Alta tingrett, fordi Alta tingretts rettskrets dekker Loppa 

kommune. Sivile saker skal som hovedregel behandles i rettskretsen hvor den 

saksøkte bor eller den saksøkte virksomheten har hovedkontor. Eiendommers 

beliggenhet er bestemmende for fordelingen av saker mellom jordskifterettene. 

Et rettssted er en domstols lokalisering. En domstol kan være lokalisert flere steder 

innenfor en rettskrets, altså ha flere rettssteder. De fleste rettskretsene har bare ett 

rettssted. Noen få rettskretser har flere rettssteder, som for eksempel Sogn og 

Fjordane tingrett, som har bemannede rettssteder i Førde og Sogndal, og et 

ubemannet rettssted på Nordfjordeid. Rettskretser kan slås sammen uten at 

rettssteder legges ned, ved at det opprettholdes flere rettssteder i én rettskrets, som i 

Sogn og Fjordane-modellen. 

Domstolkommisjonens forslag 

«Domstolkommisjonens hovedanbefaling er å styrke rettssikkerheten, sikre fortsatt 

høy tillit til domstolene og bedre ressursutnyttelsen ved å utvide rettskretsene til 

tingrettene og jordskifterettene.» (NOU 2019: 17 Domstolstruktur, side 11) 

Kommisjonens flertall foreslår å endre antallet rettskretser til 22 med 30 rettssteder 

for tingrettene, og til 13 rettskretser med 20 rettssteder for jordskifterettene, 

samlokalisert med tingrettene. Kommisjonens mindretall foreslår seks rettskretser for 

tingrettene med 24 rettssteder. Mindretallet anbefaler at jordskifterettene slås 

sammen med tingrettene, og at det etableres en avdeling for jordskifte i hver 

rettskrets. I utredningen foreslås i tillegg mindre endringer i rettskretsene mellom 

enkelte lagmannsretter. 

For Ringerike kommunes del medfører forslaget at Ringerike tingrett overføres til 

Asker og Bærum tingrett. 

Departementets forslag 

Regjeringen ønsker å opprettholde en desentralisert domstolstruktur, for å bevare 

kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre brukerne nærhet til domstolene. 

Samtidig anser regjeringen det som nødvendig å utvide rettskretsene for å øke 

fleksibiliteten, bedre ressursutnyttelsen og skape større fagmiljøer i domstolene. 

Domstolkommisjonens forslag om å utvide tingrettenes og jordskifterettenes 

rettskretser er ikke til hinder for å opprettholde flere rettssteder enn kommisjonen 
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anbefaler. Etter departementets syn kan mange av utfordringene kommisjonen peker 

på imøtekommes ved bare å utvide rettskretsene. Departementet foreslår på denne 

bakgrunn, som et alternativ til kommisjonens forslag, bare å endre tingrettenes 

rettskretser, i tråd med flertallet i kommisjonens forslag til rettskretsinndeling. 

Departementets forslag går dermed ut på å opprettholde alle de bemannede 

rettsstedene i dagens tingrettsstruktur og styrke domstoltilbudet i distriktene ved at 

rettssteder som i dag har lav bemanning får tilgang til mer kompetanse og større 

kapasitet i store og/eller komplekse saker. Forslaget er ikke til hinder for at lokale 

initiativ om samlokalisering følges opp. Prosessene i Vestfold, Østfold og Romerike har 

vært forelagt Stortinget etter forutgående høring, og er derfor ikke en del av denne 

høringen. 

Departementet vil vise til at Riksrevisjonen vurderer det som «svært alvorlig» at ikke 

flere domstoler når Stortingets mål for saksbehandlingstid i straffesaker. 

Riksrevisjonen anser det også som «kritikkverdig» at ikke potensialet for å effektivisere 

tingrettene er utnyttet i større grad, se Riksrevisjonens undersøkelse av 

saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene, Dokument 3:3 

(2019–2020). Undersøkelsen viser at dagens struktur, med mange små rettskretser, 

medfører en strukturell ineffektivitet. Det er store variasjoner i saksinngang mellom 

domstolene, men også i én og samme domstol fra ett år til et annet. Én tingrett kan 

ha mange saker og lang saksbehandlingstid, mens nabotingretten har få saker og 

kort saksbehandlingstid. Det er begrensede muligheter til å overføre saker og 

ressurser mellom domstolene. Riksrevisjonen anbefaler at departementet og 

Domstoladministrasjonen vurderer tiltak for å øke fleksibiliteten mellom domstolene, 

også for å kunne håndtere variasjoner i saksinngangen. Departementet vurderer 

endringer i rettskretsene som et mulig tiltak for å imøtekomme anbefalingen. Etter 

departementets syn vil endringer i rettskretsene kunne bidra til å jevne ut 

produktivitetsforskjellene, sørge for en likere saksvekst mellom domstolene, og 

dermed også likere saksbehandlingstid. 

Departementet vil også vise til at Særdomstolsutvalget har anbefalt å samle 

barnesakene i noen utvalgte tingretter, først og fremst for å bygge opp kompetanse, i 

miljøer hvor flere har gode kvalifikasjoner innenfor samme fagområde, se NOU 2017: 

8 Særdomstoler på nye områder?. Regjeringen ønsker å følge opp utvalgets 

anbefalinger på dette punktet. Departementet viser til at barnevernssakene og 

foreldretvistene (barnesakene) utgjør en stor del av de sivile sakene i tingrettene, og 

vurderer endringer i rettskretsene som et mulig tiltak for å skape større fagmiljøer og 

styrke behandlingen av barnesaker i domstolene. 
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En løsning med bare å endre rettskretsene, kan også være aktuelt for 

jordskifterettene. Departementet gjør likevel oppmerksom på at jordskifterettene 

gjennomgående er organisert i mindre enheter enn tingrettene. 

Konsekvensen av forslaget for Ringerike sin del er at Ringerike tingrett, som 

bemannet rettssted, vil bestå men tingretten vil være en del av rettskretsen som 

omhandler kommunene Asker, Bærum, Hole, Jevnaker, Lunner, samt Ringerike 

Endringer i domstolloven 

Hvilke rettskretser som dekker hvilke kommuner, og hvor tingrettene er lokalisert, 

fremgår i dag av forskrift 15. november 2019 nr. 1545. For jordskifterettene fremgår 

det samme av forskrift 11. desember 2015 nr. 1446. Samtidig følger det av 

domstolloven § 25 første ledd at Domstoladministrasjonen fastsetter ett eller flere 

faste rettssteder for tingrettene. Det er uklart hvor langt denne myndigheten rekker. 

For å klargjøre rettstilstanden legger departementet herved frem til overveielse 

forslag om å lovfeste praksisen med å vedta rettsstedene etter samme prosess og på 

samme måte som rettskretsene. Forslaget innebærer å overføre myndigheten etter 

domstolloven § 25 første ledd til Kongen, samt å klargjøre, for eksempel i 

domstolloven § 22, at rettssteder vedtas og bare kan legges ned ved forskrift gitt av 

Kongen (regjeringen). En liknende endring kan være aktuell i jordskifteloven § 2-1. 

Departementet mener at det bør reguleres hvilke bemannede rettssteder som 

eksisterer, og som ikke kan legges ned uten endringer i forskrift. 

For å bidra til å bevare kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre brukerne den 

samme nærheten til domstolene som i dag, vurderer departementet å regulere 

bemanningen ved rettsstedene, for eksempel ved å gi en hjemmel i domstolloven § 

19, § 22 eller § 25 til å fastsette en minimumsbemanning i forskrift. En regulering kan 

for eksempel gå ut på at hvert rettssted som utgangspunkt skal ha minst én 

tilstedeværende embetsdommer. 

For å sørge for at domstolenes brukere fortsatt har og opplever nærhet til 

domstolene, vurderer departementet også en hovedregel om at saker skal behandles 

på rettsstedet i den delen av rettskretsen hvor saken geografisk hører hjemme. En 

mulig måte å gjennomføre dette på, er ved å gi nærmere regler i forskrift om 

fordeling av saker i tingrettene, jf. domstolloven § 19 siste ledd. Fordelingen kan for 

eksempel skje etter de samme prinsippene som gjelder for fordeling av saker mellom 

rettssteder i lagmannsrettene, se domstolloven § 18 første ledd annet punktum. I 

praksis medfører dette at det ved fordeling av saker tas utgangspunkt i hvilke 

kommuner rettsstedene (altså de tidligere rettskretsene) dekket før 
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rettskretsendringene. En slik ordning vil medføre at dommerne må påregne noe økt 

reisevirksomhet innenfor de nye rettskretsene. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Domstolkommisjonen har pekt på et betydelig innsparingspotensial i sitt forslag, 

sammenlignet med en forsvarlig videreføring av dagens struktur. 

Innsparingspotensialet er knyttet til reduserte bemanningskostnader og utfasing av 

rettssteder, som gir besparelser i form av reduserte leie- og vedlikeholdskostnader og 

digitaliseringskostnader. Også departementets alternative forslag vil ha et 

innsparingspotensial knyttet til reduserte bemanningskostnader som følge av økt 

fleksibilitet og bedre utnyttelse av domstolenes ressurser. Forslaget vil også bidra til å 

bedre saksbehandlingstiden i domstolene. Derimot er det totale 

innsparingspotensialet betydelig lavere ettersom det vil være kostbart å opprettholde, 

vedlikeholde og digitalisere alle dagens rettssteder. 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er enig med kommisjonen i behovet for å styrke rettssikkerheten og 

sikre fortsatt høy tillit til domstolene. Rådmannen mener derimot at det er en 

svakhet ved utredningen at man i liten grad har vurdert andre tiltak enn en 

sentralisert domstolstruktur. 

Rådmannen anser det som viktig for Ringerike kommune å beholde domstolen som 

kompetansearbeidsplass med nærhet til brukerne. Dagens samfunn stiller økte krav til 

spisskompetanse og det er viktig for kommunen at dagens arbeidsplasser ved domstolen består. 

 

Slik rådmannen ser det så er det naturlig at det skjer endringer i samfunnet, også for 

domstolenes vedkommende. Det bør allikevel finnes andre løsninger som styrker 

rettssikkerheten og ivaretar brukerne, uten å gå veien om sentralisering. Rådmannen vil derfor 

ikke anbefale konklusjonen til domstolkommisjonen. 

 

Når det gjelder forslaget fra departementet om å beholde dagens rettssteder, men kun slå 

sammen rettskretsene forstår rådmannen forslaget slik at tingretten vil bli en del av Asker og 

Bærum tingrett, men at rettsstedet består. Rådmannen ser det da som nærliggende at stillingene 

ved dagens tingrett vil bli overført Asker og Bærum tingrett. Mindre bemanning ved dagens 

tingrett vil ikke gi den nødvendige nærhet for brukerne. Rådmannen mener derfor at det ikke 

bør aksepteres at arbeidsplassene ved dagens tingrett legges ned. 

 

Rådmannen imøteser kommunestyrets innspill til høringssvaret. 

 



- 

Vedlegg 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/20-22   Arkiv: GNR 137/65  

 

Klage på rammetillatelse - 14 eneboliger Gnr/bnr 137/65 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i delegert vedtak 59/20. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Sammendrag 

Byggesaksavdelingen ga 14.02.2020 rammetillatelse for oppføring av 14 eneboliger. Scheibler 

advokatfirma har klaget på vedtaket på vegne av Else Marie Modalen, som er nabo til 

prosjektet. Rådmannen kan ikke se at klagen har tilført vesentlig nye momenter, og anbefaler 

HMA å opprettholde vedtaket og sende saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 

avgjørelse. 

 

Innledning/bakgrunn 

Kommunen mottok søknaden om rammetillatelse 02.01.2020. Byggesaksavdelingen sendte 

flere foreløpige svar, og søknaden var komplett 10.02.2020. Kommunen ga rammetillatelse 

14.02.2020 (feildatert 10.02.2020). Tiltaket er i tråd med reguleringsplanen for området, og 

det var ikke behov for dispensasjoner. 

 

Beskrivelse av saken 

Saken gjelder bygging av 14 eneboliger på gnr/bnr 137/65 i Haugsbygd. Eneboligene vil være 

mellom 121,1 m2 og 136,9 m2 i bruksareal. Det var merknad fra to naboer til byggesøknaden. 

Disse ble kommentert i vedtaket, men ikke tatt til følge da utbyggingen var i tråd med 

reguleringsplanen.  

 

Scheibler Advokatfirma har klaget på vedtaket på vegne av Else Marie Modalen, som er nabo. 

Klagen går i hovedsak ut på følgende: 

- Nabomerknaden opprettholdes. Denne gikk i hovedsak på at Modalen mente hennes 

eiendom og byggetillatelser ble brukt i planene på en måte hun ikke tillot. 

- Det er en tvist om eierforholdene som det er varlset søksmål om. 

- Modalen vil miste to byggetillatelser på sine tomter som følge av vedtaket det er klaget 

på. 
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- Avkjørselen og opparbeidet gårdsplass nordøst på Modalens eiendom vil bli berørt av 

rammetillatelsen. 

- Deler av området Modalen disponerer blir forøkt solgt av gnr/bnr 137/1 til gnr/bnr 

137/65. 

- Avtalen mellom Henrik Færden Petersen og Else Marie Modalen er godkjent av 

kommunen. 

- Klager er bekymret for nedbyggingen av dyrket mark.  

- Rammetillatelsen er ugyldig, fordi den er gitt på et område som utbygger ikke har rett 

til å disponere. 

 

LIGL advokater AS har kommentert klagen på vegne av Henrik Færden Petersen. Færden 

Petersen er hjemmelshaver til området det skal bygges ut på. Kommentarene går i hovedsak ut 

på følgende: 

- Påstandene om at gårdsplass og avkjørsel blir berørt av rammetillatelsen er av 

privatrettslig karakter. De er heller ikke enige i klagers påstander rundt 

eiendomsforholdene. 

- Påstandene rundt eiendomsforholdene ble vurdert i reguleringsplansaken. Klagen på 

reguleringsplanen ble ikke tatt til følge. 

- Planlagt bebyggelse og annen infrastruktur berøres ikke av grensetvisten. 

- Rammetillatelsen bygger på godkjent reguleringsplan, og det er ikke søkt om 

dispensasjoner. Kan vanskelig se at kommunens vedtak er ugyldig. 

- Færden Petersen har ingen kjennskap til at Modalen har mistet to byggetillatelser i 

reguleringsprosessen.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 417 Færdentoppen 

boligområde vedtatt (med ikrafttredelsesdato) 05.12.2017.  

 

Reguleringsplanen åpner for bygging av inntil 15 nye boenheter innenfor planområdet. 

Rammetillatelsen gjelder bygging av 14 nye boenheter. Det er dermed mulig å bygge én 

boenhet til innenfor planområdet. Gnr/bnr 137/64 er den eneste ubebygde eiendommen 

innenfor planområdet, og rammetillatelsen på bygging på gnr/bnr 137/65 stenger ikke for 

bygging på 137/64 etter nåværende planstatus. 

 

Juridiske forhold 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klager er nabo, og dermed part. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Det er klaget innenfor klagefristen. 

 

Det kan ikke klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan, og klagefristen på 

denne er utløpt. Dersom kommunen finner det hensiktsmessig, kan klagen realitetsbehandles i 

stedet for å avvises. Dette følger av pbl. § 1-9. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble gitt rammetillatelse til bygging av 14 eneboliger i delegert vedtak nr. 59/20, sendt ut 

14.02.2020 (feildatert 10.02.2020). 
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Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at parten har rett 

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket», jf. 

forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om dekning av utgifter dersom vedtaket 

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for innhenting av informasjon eller høringer for 

behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Rådmannen kan ikke se at det er noen aktuelle alternative løsninger. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter pbl. § 21-4 følger det at «Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og 

senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.» 

 

Pbl. § 21-4 viser dermed at søker har rett på tillatelse dersom søknaden er komplett og i tråd 

med lov, forskrift og planbestemmelser. I dette tilfellet var søknaden komplett 10.02.2014, og 

det var ikke søkt om dispensasjoner. At det ikke var behov for dispensasjoner, viser at 

søknaden var i tråd med plan- og bygningslovgivningen. Rådmannen legger dermed til grunn at 

søker hadde rett på rammetillatelse. 

 

Nedenfor vil de enkelte momentene i klagen kommenteres nærmere. 

 

Byggetillatelser på gnr/bnr 137/62 

Klager har vist til at rammetillatelsen fører til at Modalens eiendom blir brukt på en måte hun 

ikke tillater, og at rammetillatelsen fører til at Modalen vil miste to byggetillatelser på sin 

eiendom. I klagen står det også at avkjørselen og opparbeidet gårdsplass nordøst på Modalens 

eiendom blir brukt i tillatelsen. 

 

03.10.2012 ble det gitt tillatelse til bygging av enebolig på eiendommen. Det er gitt flere 

endringstillatelser på dette prosjektet, senest 07.07.2014. Det ble gitt midlertidig brukstillatelse 

for første etasje av boligen 22.12.2014. Byggetillatelser som er gitt på eiendommen, samt kart 

som viser siste godkjente plassering av boligen på 137/62 er lagt ved.  

 

Saken det er klaget på her gjelder bygging innenfor regulerte byggegrenser på gnr/bnr 137/65. 

Rådmannen kan ikke se at rammetillatelsen på noe vis vil påvirke Modalens byggetillatelse på 

enebolig på gnr/bnr 137/65, og antar at denne delen av klagen bygger på en misforståelse. 

Rammetillatelsen som denne klagesaken handler om, gjelder ikke bygging på gnr/bnr 137/62. 

Nærmeste bolig på gnr/bnr 137/65, er plassert i overkant av 11 meter fra eiendomsgrensen mot 

klagers eiendom. 

 

Rådmannen vil også påpeke at på kartet som ble sendt inn i forbindelse med den opprinnelige 

byggesøknaden på Modalens eiendom, er det vist flere andre bygninger. Noen av disse er 

plassert utenfor eiendomsgrensene til gnr/bnr 137/62. Disse bygningene har ikke blitt søkt om 
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eller godkjent av kommunen, noe som er presisert i den opprinnelige byggetillatelsen for 

eneboligen.  

 

I klagen har klager også vist til at avtalen mellom Henrik Færden Petersen og Else Marie 

Modalen er godkjent av kommunen. Rådmannen viser til at leieavtalen er lagt ved i forbindelse 

med en byggesøknad, og at byggesaksavdelingen forsto denne som søkers dokumentasjon på 

at de hadde rett til å fylle opp utenfor eiendomsgrensen. Leieavtalen som sådan er ikke 

godkjent av kommunen. For øvrig viser rådmannen til fylkesmannens vedtak i klagesaken på 

reguleringsplanen, hvor fylkesmannen bekrefter kommunens vurdering av at leieavtalen er 

privatrettslig og ikke noe kommunen skal ta stilling til. Dette gjelder også tilfeller der en 

privatrettslig avtale endres etter at det er gitt en byggetillatelse på en eiendom. 

 

Rådmannen kan ikke se at noen forhold knyttet til tidligere gitte byggetillatelser på gnr/bnr 

137/62 tilsier at klagen på rammetillatelsen på gnr/bnr 137/65 kan tas til følge. 

 

Salg av areal fra gnr/bnr 137/1 til 137/65 

Rådmannen har ikke kjennskap til eventuelle planer om salg av areal fra gnr/bnr 137/1 til 

137/65. Klagers innvendinger til dette salget, bygger på uenigheter av privatrettslig karakter, 

og er ikke noe kommunen skal ta stilling til. For øvrig viser rådmannen til at vedtaket det er 

klaget på gjelder bygging på gnr/bnr 137/65, og rådmannen kan ikke se hvordan et eventuelt 

salg av areal til gnr/bnr 137/65 er relevant for vedtaket det er klaget på.  

 

Nedbygging av dyrket mark 

Både kommunen og fylkesmannen tok stilling til spørsmålet om nedbygging av dyrka mark i 

forbindelse med reguleringsplanen og i klagesaken på denne. Rådmannen viser til 

fylkesmannens vedtak i klagesaken på reguleringsplanen, som er vedlagt. Her er denne 

anførselen vurdert nærmere. 

 

Rådmannen viser til at det ikke kan klages på forhold som er avgjort i reguleringsplanen, jf. 

pbl. § 1-9 andre ledd. Rådmannen vurderer derfor ikke forholdet nærmere, og kan ikke se at 

hensynet til dyrket mark gjør at klagen bør tas til følge.  

 

Ugyldighet 

Klager mener at rammetillatelsen er ugyldig fordi den er gitt på et område utbygger ikke har 

rett til å disponere. Rådmannen viser til at kommunen må forholde seg til offentlig tilgjengelige 

kart- og eiendomsdata. Vedtaket gjelder utbygging på gnr/bnr 137/65, hvor Henrik Færden 

Petersen er grunneier. Høyt & Lavt Utvikling AS er tiltakshaver for prosjektet, og rådmannen 

legger til grunn at de har nødvendig rett til å disponere over eiendommen Færden Petersen står 

som eier av. 

 

Klagers anførsel om rett til å disponere arealet, forstår rådmannen som en henvisning til tvisten 

mellom Færden Petersen og Modalen om konsekvensene av den oppsagte leieavtalen, og 

uenigheten om hvem som har rett til å disponere arealet etter oppsigelsen av leieavtalen. 

Rådmannen viser til at hovedregelen er at kommunen ikke skal ta stilling til privatrettslige 

forhold. Kun i tilfeller der det er «åpenbart» at tiltakshaver ikke har de privatrettslige 

rettigheter søknaden forutsetter, kan søknaden avvises. Rådmannen viser til at «åpenbart» er en 

høy terskel, og det er ikke meningen at kommunen skal ta stilling og forsøke å klarlegge 

privatrettslige konflikter. Rådmannen kan ikke se at terskelen «åpenbart» er oppfylt i dette 

tilfellet.  
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Kommunen skal dermed ikke ta stilling til den privatrettslige konflikten mellom Færden 

Petersen og Modalen. Byggetillatelsen innebærer bare en godkjenning etter plan- og 

bygningsloven, og ikke noen avgjørelse av den privatrettslige konflikten. Utbygger må selv 

avklare om andre privatrettslige hindre kan stoppe utbyggingen. Dette er ikke spørsmål 

kommunen skal ta stilling til.  

 

Rådmannen kan dermed ikke se at det er begått en saksbehandlingsfeil ved at kommunen ikke 

har tatt stilling til den privatrettslige konflikten, og rådmannen kan ikke se at kommunens 

vedtak er ugyldig. 

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at noen av klagers anførsler tilsier at vedtaket bør endres. Rådmannen 

viser også til at man har rett til å få bygge i henhold til vedtatt reguleringsplan. Rådmannen 

anbefaler at kommunens vedtak opprettholdes, og at saken sendes over til Fylkesmannen i Oslo 

og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 MOSS 

Høyt & Lavt Utvikling AS, Birkebeinerveien 8, 3517 HØNEFOSS  

Else-Marie Modalen, Færdenveien 26, 3514 HØNEFOSS  

Mestergruppen Arkitekter AS, Postboks 4104 Jensvoll, 8089 BODØ 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

2020-03-20 Brev til RIngerike kommune.pdf 

Bilag 1- Færden boligområde - klage på vedtak.PDF.pdf (fylkesmannens vedtak i klagesak på 

reguleringsplanen) 

Bilag 2- Leieavtale og oppsigelse.pdf 

Klage - rammetillatelse 

Rammetillatelse - Eneboliger 

Analyse av støyforholdene.pdf 

Ringerike Boligstiftelse - Prosjekt - e-post dialog 

Foreløpig svar - eneboliger 

C5 - Revidert kommentar til nabomerknad.pdf 

C1 - Kvittering for nabovarsel - 2.pdf 

C2 - Nabovarsel - 2.pdf 

C3 - Nabomerknad.pdf 

C4 - Nabomerknad.pdf 

C5 - Kommentar til nabomerknad.pdf 

D1 - Situasjons plan og MUA.pdf 

E 16 - Plan Hus 7 og 8.pdf 

E11 - Terrengprofil Hus 5,6,10.pdf 

E13 - Plan hus 1, 4, 12.pdf 

E14 - Plan hus 2, 3, og  14.pdf 

E15 - Plan hus 6.pdf 

E18 - Plan hus 9 og 10.pdf 

E19 - Plan hus 11 og 13.pdf 

E20 - Plan hus 5.pdf 
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F1 - Revidert redegjørelse.pdf 

Punkt 5 - Estetisk redegjørelse.pdf 

190522- Sitplan.pdf 

Foreløpig svar - Søknad om oppføring av boliger 

Søknad om tillatelse til tiltak..pdf 

F1 - Redegjørelse.pdf 

A1 - Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon.pdf 

C1 - Kvittering nabovarsel.pdf 

C2 - Nabovarsel.pdf 

C3 - Merknad nabovarsel.pdf 

C4 -Kommentar til nabomerknad.pdf 

Dokumentasjon fra byggesak på 137/62 

Ringerike kommune - 38 17 - Gnr 137 1 - 137 62 - 137 63 - 137 64 - Færden boligområde - 

klage på vedtak.PDF (fylkesmannens vedtak i reguleringsplansaken) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Søndre Torv 2B , 3510 Hønefoss
Telefon 22 17 22 19

LIGL advokater AS, org nr 916 823 339 mva, www.ligl.no

Ringerike kommune
Postboks 1 23
3502 Hønefoss

Saksnr.: 20/20 - 20

Hønefoss , 20. mars 2020

Ansvarlig advokat : Kjersti Fossum Engnæs

KOM M EN TAR TI L KLAGE PÅ RAM M E TI LLATELSE – GN R/BN R 1 37/65

Det vises til brev fra Ringerike kommune av 1 0.3.2020, mottatt fra Høyt og Lavt Utvikling AS . Undertegnede bistår
Henrik Færden Petersen, eier av gnr/bnr 1 37/1 og selger av gnr/bnr 1 37/65.

Klage fra Else Marie Modalen v/advokat Arnor Z. Scheibler av 6.3.2 020 berører blant annet problemstillinge r som
er knyttet til grensene mellom Modalens eiendom gnr/bnr 1 37/ 62 og Færden Petersens eiendom gnr/bnr 1 37/1
og 1 37/65.

I klagen påstår Else Marie Modalen (herett er også klager) blant annet at hennes avkjørsel og opparbeide de
gårdsplass mot nord - øst blir berørt av rammetillatelsen. Det samme gjelder et område mot vest , som utgjør en
fylling ved huset.

Disse p å standene er et privatrettslig anliggende som kommunen ihht. p lan - og bygningsloven § 21 - 6 ikke skal ta
stilling til i byggesaker. I regulerings planer generelt er også eiendomsforhold underordnet. D et vises til vedlagte
vedtak fra Fylkesmannen i Buskerud av 1 3.6.201 8 , bilag 1 . Her vurderes de samme p åstandene i forbindelse med
Modalens klage på reguleringsplanen fra 201 7. Hun f ikk ikke medhold i klage n.

For or dens skyld bemerkes det at Færden Petersen anser Modalens påstander som ubegrunnede. Modalen har
ved å utnytte en tidligere leieavtale tatt seg til rette på Færden Petersens eiendom. Dette gir henne ingen
juridiske rettigheter. Både plankart og matrikkelkart viser de riktige grensene , som Modalen må fo rholde seg til.
Leieavtale (udatert) og oppsigelse (rekommandert) følger vedlagt som bilag 2 . Ihht. leieavtalens pkt. 8 kan
leieavtale n sies opp av begge parter med ett års varsel. Deretter går utleid areal tilbake til utleier, jf. pkt. 1 0.
Leieavtalen ble sagt opp av Færden Petersen 1 9.1 0.201 5. Det er ikke etablert noen privatrett slige rettigheter
et ter oppsigelsen .

Det bemerkes for ordens skyld at grensespørsmål mellom gnr/bnr 1 37/1 og 1 37/62 er denne saken
uvedkommende. Utover dette er det kun en mindre del av gnr/bnr 1 37/65 som berøres av klagers påstander.
Både mot vest og nor d - øst berøres p lanlagte grøntområde r. Planlagt bebyggelse og annen infrastruktur berøres
ikke overhodet.

Slik Færden Petersen oppfatter saken bygger rammetillatelsen direkte på bestemmelsene i regul eringsplan 41 7
for Færdentoppen av 5.1 2.201 7 . Det er ikke søkt om dispensasjon. I et slikt tilfelle er det vanskelig å se for seg at
rammetillatelsen kan være ugyldig. D et vises igjen til Fylke smannen s vedtak, jf. bilag 1 .

Færden Pet ersen har i ngen kjennskap til påstanden om at Modalen angivelig har mistet to byggetillatelser på
sine tomter i reguleringsprosessen . Det legges til grunn at kommunen s byggesaksavdeling vil kommentere dette.
Lignende påstander synes å være vurdert i Fylkesmannens vedtak, jf. bilag 1 .
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Ta gjerne ko ntakt dersom det skulle være spørsmål til saken.

Med vennlig hilsen
LI GL advokater AS

Kj ersti Fossum Engnæs
Advokat
(mobil: 991 55 083 , epost: kfe@ligl.no )
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Deres referanse: 11.04.2018 
 
Saksbehandler: Helene Bang 

Langballe 
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - 38/17 - Gnr 137/1 - 137/62 - 137/63 - 137/64 - Færden 
boligområde - klage på vedtak 
 

VEDTAK 
 
 
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 5. 
desember 2017 om detaljregulering for Færdentoppen boligområde. 
 
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
 
 
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 11. april 2018. 
 
 
Sakens bakgrunn 
 
Ringerike kommunestyre vedtok detaljregulering for Færden boligområde med bestemmelser 
i vedtak av 5. desember 2017.  
 
Detaljreguleringen tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på frittliggende 
småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på Færdentoppen i Haugsbygd. Området 
er et av satsingsområdene til kommunen i gjeldende samfunnsdel. Planen er fremmet av 
COWI AS på vegne av Henrik Færden Petersen. 
 
Vedtaket er påklaget av Else-Marie Modalen i brev av 9. januar 2018. Modalen er grunneier 
av to eiendommer innenfor planområdet, gbnr. 137/62 og 137/64. Disse ønsker hun fjernet fra 
planen. 
 
Klagen omhandler videre: 
 

 Manglende mulighet til medvirkning i planprosessen. 
 Planen vil ikke bli en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygda. 
 Avkjøringen er av hensyn til barn i området ikke ønskelig der den er lagt i planen. 
 Utbyggingen vil være en belastning for Vang skole. 
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Det vises til klagen i sin helhet. 
 
Planfremmer COWI AS har på vegne av Henrik Færden Petersen gitt tilsvar på klagen i brev 
av 22. januar 2018. 
 
Klagen er behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, Formannskapet og i 
Kommunestyret. Kommunestyret fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge i vedtak av 5. 
april 2018. 
 
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf. 
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet.  
 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Klagerett og klagefrist 
Klager eier to eiendommer innenfor plangrensen og er dermed part i saken. Klager har adgang 
til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Detaljreguleringen for Færdentoppen boligområde avløser tidligere reguleringsplan for 
Færdenmarka, vedtatt i 1985. Klagers eiendommer er i gammel plan regulert til boligformål, 
noe som videreføres i ny detaljregulering. 
 
Detaljreguleringen er videre i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel, ved å legge til 
rette for variert boligtilbud i lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 
 
Når det gjelder kommuneplanens arealdel vedtatt 30. april 2007, er planområdet avsatt til 
LNF, friområde og boligområde. Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel da 
deler av LNF-området er omdisponert til bolig og grøntareal. 
 
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker 
I henhold til plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er plan- og 
reguleringsmyndighet. Det er kommunestyret som ut fra en helhetsvurdering avgjør hvilke 
arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal benyttes til, herunder 
hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om reguleringsplan, 
herunder også vedtak om reguleringsendring. 
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra 
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar 
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Hvis det foreligger klare saksbehandlingsfeil kan Fylkesmannen oppheve reguleringsvedtaket 
og sende saken i retur til kommunen for ny behandling. 
 
Andre typer endringer i planen kan Fylkesmannen bare gjøre dersom kommunen er enig i 
endringene. Dette gjelder endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i 
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reguleringsbestemmelser. Dersom Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer, og 
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Behandling av klagers anførsler 
 
Manglende medvirkning 
Klager anfører at hun ikke har fått tilstrekkelig mulighet til medvirkning og involvering når 
det gjelder planarbeidet.  
 
Det følger av pbl. § 5-1 at enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for 
medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosessen.  
 
Klagers merknader og innspill er behandlet og besvart i planarbeidet, se kommunens 
saksfremlegg. Planen har vært sendt til høring og lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til pbl. 
§ 5-2.  
 
Av brev fra COWI AS datert 22. januar 2018 uttaler planfremmer seg til klagen. Her fremgår 
aktuelle datoer for når de ulike stadiene av planprosessen fant sted, som blant annet varsel om 
oppstart, politisk behandling, offentlig ettersyn, behandling av innsendte merknader osv.  
 
Klagers anførsel kan på dette punktet ikke føre frem. 
 
Klager ønsker sine eiendommer fjernet fra planen 
Klager ønsker at hennes tomter gbnr. 137/62 og 137/64 skal tas ut av detaljreguleringen. Dette 
begrunnes med at det ikke var nødvendig med ny reguleringsplan da hun bygde huset og 
dermed trengs det heller ikke nå. 
 
Kommunen ser det som naturlig å ta med alle eiendommene som ligger på vestsiden av 
Færdenveien, slik at det ikke blir en oppstykking av den gamle reguleringsplanen. I den nye 
planen for Færdentoppen boligområde er eiendommene avsatt til frittliggende 
småhusbebyggelse, noe som er en videreføring fra gammel plan.  
 
Det følger av tilsvaret til planfremmer COWI AS at plankart og bestemmelser ønskes 
oppdatert i tråd med faktisk situasjon. Den gamle reguleringsplanen er vedtatt i 1985 og viser 
en utdatert løsning. I planarbeidet ble det ansett som viktig å se på helhetlige løsninger i 
området for å kunne legge til rette for en helhetlig og god utvikling av nordre del av området. 
Detaljreguleringen er videre i tråd med kommuneplanens samfunnsdel som legger opp til 
utbygging av tettstedene i kommunen.  
 
Fylkesmannen viser videre til rådmannens uttalelse om at klagers eiendom allerede er regulert 
til boligformål, noe som anses viktig å videreføre i ny plan slik at nabo ikke blir skadelidende 
av planforslaget. Reguleringsendringen vil heller ikke innskrenke utnyttelsesmulighetene på 
klagers eiendom, derimot vil utnyttelsen øke fra 20 prosent til 40 prosent.  
 
Når det gjelder kommuneplanens arealdel er detaljreguleringen imidlertid i strid med LNF-
område. Spørsmålet er om detaljreguleringen samsvarer med pbl. § 12-1 første ledd jf. tredje 
ledd, hvor det følger at innholdet i detaljreguleringen må følge opp hovedtrekk og rammer i 
kommuneplanens arealdel og foreliggende områderegulering. 
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Ettersom deler av planforslaget omfatter omdisponering av dyrket mark fremmet 
Fylkesmannen innsigelse til det opprinnelige planforslaget i brev av 12. juni 2017. 
Bakgrunnen var manglende ivaretakelse av nasjonale jordverninteresser. På det grunnlaget ble 
planen endret, slik at boligområdet ble redusert i størrelse og det ble foreslått grønnstruktur i 
overgangen mellom det foreslåtte boligfeltet og den dyrkede marken. Fylkesmannen trakk 
innsigelsen etter disse endringene ble gjort.  
 
Det er kommunen som er ansvarlig for planlegging av områder på lokalt nivå. Gjennom plan- 
og bygningslovens bestemmelser om samfunns- og arealplanlegging kan kommunen foreta 
allsidige og langsiktige vurderinger med hensyn til hva som vil være hensiktsmessig 
ressursforvaltning innenfor kommunes geografiske grenser. 
 
Avveininger rundt arealbruk regnes som fritt skjønn, og ved prøving av det frie skjønn skal 
Fylkesmannen legge stor vekt på det kommunale selvstyret jf. fvl. § 34 andre ledd. Etter en 
samlet vurdering har ikke Fylkesmannen merknader til kommunens vurderinger rundt 
arealbruket.  
 
Planen vil ikke bli en naturlig utvidelse av boligområdet 
Klager anfører at planen ikke vil bli en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbyd, 
ettersom det er både høyspentledninger, gangvei og åpen bekk mellom nåværende boliger i 
nord og planforslag. Videre er det anlagt gangvei i øst og en betydelig høydeforskjell mot 
boliger i sør. Det klages også på planlagt avkjøring, av hensyn til barn i området. 
 
Kommunen har behandlet anførselen slik: 
 

«Kommunen anser planen å være god og en naturlig utvidelse av boligområdet i 
Haugsbygd. En gangvei er ikke en barriere. Derimot er det en trygg måte å komme 
seg rundt i nabolaget. Avkjøringen er lagt i en slak bakke med god oversikt begge 
veier i Færdenveien og anses ikke som farlig for barn i nabolaget.» 

 
COWI AS begrunner plasseringen av avkjøringen med områdets topografi og den skisserte 
bygningsstrukturen. Hensikten er å gi flest mulig boenheter tilkomst med best mulig 
tilgjengelighet ved hjelp av minst mulig kjøreareal.  
 
Når det gjelder begrunnelsen for plassering av (eksisterende) gangvei i nordøst gjelder dette i 
følge COWI AS hensyn til trafikksikkerhet, plassering av bygg i det nye boligområdet og 
betydelig bedre stigningsforhold enn tidligere regulert løsning fra 1985. Videre opplyses det 
at det er lagt inn en smett gjennom boligfeltet som gir fotgjengere en snarvei lik gangvei som 
er vist i reguleringsplan fra 1985. 
 
Fylkesmannen anser planens plassering av blant annet avkjøring og gangvei som godt 
begrunnet og har ingen merknader til det utviste skjønn. 
 
Disponering av område G2 
Klager har tidligere leid deler av eiendom gbnr. 137/1, omtalt som G2 i plankartet. Klager 
hevder at bruken av området er uavklart da klager er gitt tillatelse til å disponere området. 
Området skulle etter muntlig avtale bli en utvidelse av gbnr. 137/62 og gbnr. 137/64 dersom 
det skulle søkes endring av reguleringsplan.  
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Henrik Færden Petersen har i tilsvar anført at leieavtalen ble sagt opp ved rekommandert brev 
av 20. oktober 2015. Området var dermed fri for heftelser 20. april 2016. Petersen anfører 
videre at det aldri har vært noen muntlig avtale om at arealet skulle bli en utvidelse av gbnr. 
137/62 og gbnr. 137/64. 
 
Fylkesmannen bemerker i likhet med kommunen at dette er privatrettslige forhold som ligger 
utenfor Fylkesmannens kompetanse å ta stilling til.  
 
Utbygging vil være en belastning for Vang skole 
Avslutningsvis følger det av klagen at utbyggingen vil være en belastning for Vang skole, da 
det allerede foregår mye utbygging i skolekretsen tilpasset familier med barn i skolepliktig 
alder.  
 
Kommunen besvarer anførselen med at fortetting er positivt ved at man opprettholder den 
sosiale infrastrukturen og kommunen mener det er positivt at Vang skole styrkes med større 
tilfang med vedtak av planen. Fylkesmannen har ingen merknader til kommunens vurdering 
på dette punktet.  
 
Konklusjon  
Fylkesmannen har kommet til at reguleringsplan for Færdentoppen boligområde er behandlet 
i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og har ikke merknader til 
kommunens saksbehandling eller det utviste skjønn. 
 
 
 
 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 
 
 
 

  Helene Bang Langballe 
   

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Else-Marie Modalen Færdenveien 26 3514 HØNEFOSS 
COWI AS v/ Henrik Færden Petersen Færden Gård Klekken 3514 HØNEFOSS 
 



LEI EAVTALE

Mellom Henrik Færden petersen, f.17.03.197g, som utleier

Og

Else-Marie Færden Modalen, f. LZ, O7.tggO, som leier

l- Henrik eier landbrukseiendommen gnr. !37, bnr 1 i Ringerike.
Else-Marie eier boligeiendommen gnr. I37, bnr 62 i Ringerike

2 Som eier av 137/62 i Ringerike leier Else-Marie et areal på ca. l-0 dekar av Henrik,
som eier av 137/L. Arealet er vedlagt med bilder og kart.

3 Arealet skal benyttes til blant annet dyrehold

4 Else-Marie har rett til å fylle ut areal som vist på bildet, over eiendomsgrensen

5 Årlig leie er kr. 1000,- og betales årlig etter avtale

6 Det leide arealet skal holdes i orden, uten skrot og forsØpling, til enhver tid. Det
skal også anlegges adkomst for grunneier mellom jordene nedenfor fylling.

7 Eventuelle naboklager på dyrehold er leiers ansvar og utleier uvedkommende.

B utleier og leier har rett til å si opp leien med ett års varsel.

\-- 9 Leieforholdet opphører automatisk dersom gnr. !37, bnr 62 eies av andre enn
Else-Marie, hennes ektefelle i uskiftet bo, eller deres livsarvinger i rett
nedstigende linje.

1 0 Ved opphØr av leieforholdet overtar utleier leiearealet tilknyttet jorde, inklusive
det utfylte arealet slik det fremstår ved opphør av leieforholdet. Ved salg av
137/62, selges utfyllingsområde til kjøper.

t1 ' Denne avtalen tinglyses ikke, men er bindende mellom partene. Utleier og leier
plikter på forhånd å gjøre rettsetterfØlgere oppmerksom på denne avtalen.

t2 Denne avtale er opprettet ito eksemplarer hvorav partene har hvert sitt.

Henrik Færden Petersen Else-Marie Færden Modalen
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Varsel om

Færden 19.10.2015

oppsigelse av leieavtale.

Oppsigelse av leiealtale mellom Henrik Færden Petersen, som utleier, og Else-Marie Færden
Modalen, som leier, av et areal på ca 10 dekar.

Oppsigelsen er gyldig om ett tr frai dag.

Henrik Færden Petersen

tÅ [t^,





















































 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Mestergruppen Arkitekter AS         
Postboks 4104 Jensvoll 
 
8089 BODØ 
 
Delegasjonssak nr: 59/20 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/20-16 6050/20 GNR 137/65  10.02.2020 

 

Rammetillatelse - Eneboliger Gnr/bnr 137/65 

 
 
Vedtak: 
Søknaden om rammetillatelse for bygging av 14 eneboliger er godkjent, jf. plan- og 
bygningsloven (pbl.) § 21-4. 
 
Vilkår for tillatelsen: 

1. f_SV1 skal være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse på boliger 
innenfor planområdet 

2. Omlegging av vann- og avløpsledning skal gjennomføres før det gis 
igangsettingstillatelse på boliger innenfor planområdet 

3. Tilknytning til offentlig vann og avløp må være godkjent av teknisk avdeling i 
kommunen før det vil bli gitt igangsettingstillatelse på boliger innenfor 
planområdet. 

4. Lekeplass, BLK, skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive 
boligområdene 

 
 
Punkt 1, 2 og 3 må være oppfylt før søknad om igangsettingstillatelse kan 
sendes inn. Arbeidene kan ikke starte før igangsettingstillatelse er gitt. 

 
Tillatelsen gjelder i tre år: 

Byggearbeidene må være igangsatt innen tre år etter at denne tillatelsen er gitt, ellers 
faller tillatelsen bort. Dersom byggearbeidet innstilles i lengre tid enn to år, faller også 
tillatelsen bort. Fristen kan ikke forlenges. 
 
Dersom noen klager på dette vedtaket, begynner treårsfristen å løpe fra datoen for det 
endelige vedtaket i klagesaken. 

 
 

Ansvar og gebyr: 
 
Tiltakshavers ansvar i byggesaken: 

Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i 
plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte planer er 
i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 
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Gebyr: 

Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger 
på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no.  
 
Beregning av gebyr 
Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling, boenhet nr. 1 Kr 25 500,- 1 Kr 25 500,- 

Saksbehandling, boenhet nr. 2-10 Kr 12 750,- 9 Kr 114 750,- 

Saksbehandling, boenhet nr. 11-14 Kr 7650,- 4 Kr 30 600,- 

    
Totalt gebyr å betale   Kr 170 850,- 

 
Faktura (til tiltakshaver, Høyt & Lavt Utvikling AS) blir ettersendt.  

 
 
Opplysninger om byggesaken: 
 
Kommunikasjon: 

Vi mottok søknaden om rammetillatelse 02.01.2020. Vi sendte foreløpig svar 
09.01.2020, og mottok tilleggsdokumentasjon 31.01.2020. Vi sendte nytt foreløpig 
svar 06.02.2020, og mottok ytterligere dokumentasjon 10.02.2020. 
 
Tiltaket: 
Det er søkt om å bygge 14 frittliggende eneboliger. Hver bolig skal bygges i to etasjer, 
og inneholder to soverom, tv-stue, gang, bad, wc og teknisk/bod i første etasje. I 
andre etasje skal det være kjøkken/stue, ett soverom og bad. Alle boligene vil ha en 
garasjeplass, sportsbod og terrasse. 
 
Søknaden gjelder kun bygging av selve boligene, og ikke teknisk infrastruktur som 
vei, vann og avløp. Søknaden omhandler heller ikke støttemurer og lekeplass 
innenfor planområdet. Kommunen minner om rekkefølgebestemmelsene i 
reguleringsplanen: 
 
§ 7 Rekkefølgebestemmelser 
§ 7.1 Krav til veger, vann- og avløpsledninger 
Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal 
tekniske planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er 
avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes. 
 
§ 7.2 Krav før brukstillatelse 

f_SV1 skal være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse på boliger innenfor 
planområdet. 
Omlegging av vann- og avløpsledning skal gjennomføres før det gis 
igangsettingstillatelse på boliger innenfor planområdet 
Lekeplass, BLK, skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive 
boligområdene. 
 
§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale 
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Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen 
og utbygger foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 
 
Bygningsspesifikasjoner ifølge søknaden: 

 BYA (bebygd areal) 

 Eksisterende 0 m2 

 Ny 1826 m2 

 Totalt 1826 m² 
 

 Grad av utnytting: 23,11 % 
 
Følgende tegninger er lagt til grunn for vedtaket: 
Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

07.01 Situasjonsplan 1:500 06.12.2019  

07.02 Utomhusplan 1:500 06.12.2019  

07.03 Terrengprofiler 
H11, 12, 13 & 14 

1:200 06.12.2019  

07.04 Terrengprofiler, 
H1, 2 & 9 

1:200 06.12.2019  

07.05 Terrengprofiler 
H5, 6 & 10 

1:200 06.12.2019  

07.06 Terrengprofiler 
H3, 4, 7 & 8 

1:200 06.12.2019   

07.07 3D illustrasjon - 06.12.2019   

07.08 3D illustrasjon - 06.12.2019  

07.09 3D illustrasjon - 06.12.2019  

09.01 Plantegninger, 
hus 7 & 8 

1:100 23.10.2019  

09.02 Snitt & 
arealer, hus 7 
& 8 

1:100 23.10.2019  

09.03 Fasader, hus 
7 & 8 

1:100 23.10.2019  

09.01 Plantegninger, 
hus 1, 4 & 12 

1:100 11.11.2019  

09.02 Snitt & 
arealer, hus 1, 
4 & 12 

1:100 11.11.2019  

09.03 Fasader, hus 
1, 4 & 12 

1:100 11.11.2019  

09.01 Plantegninger, 
hus 2, 3 og 14 

1:100 23.10.2019  

09.02 Snitt & 
arealer, hus 2, 
3 & 14 

1:100 23.10.2019  

09.03 Fasader, hus 
2, 3 & 14 

1:100 23.10.2019  

09.01 Plantegninger, 
hus 6 

1:100 23.10.2019  

09.02 Snitt & 1:100 23.10.2019  
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arealer, hus 6 

09.03 Fasader, hus 
6 

1:100 23.10.2019  

09.01 Plantegninger, 
hus 9 & 10 

1:100 23.10.2019  

09.02 Snitt & 
arealer, hus 9 
& 10 

1:100 23.10.2019  

09.03 Fasader, hus 
9 & 10 

1:100 23.10.2019  

09.01 Plantegninger, 
hus 11 & 13 

1:100 12.09.2019  

09.02 Snitt & 
arealer, hus 
11 & 13 

1:100 12.09.2019  

09.03 Fasader, hus 
11 & 13 

1:100 12.09.2019  

09.01 Plantegninger, 
hus 5 

1:100 23.10.2019  

09.02 Snitt & 
arealer, hus 5 

1:100 23.10.2019  

09.03 Fasader, hus 
5 

1:100 23.10.2019  

 
 
Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 417 
Færdentoppen boligområde vedtatt (med ikrafttredelsesdato) 05.12.2017. 
Eiendommen er regulert til formål: bebyggelse – frittliggende, bebyggelse - 
konsentrert 
Maks utnyttingsgrad: 40 % BYA. 
Høydebegrensning: Mønehøyde: 9 m.  
 
Nabovarsling: 
Det er gjennomført nabovarsling og registrert merknader fra Else-Marie Modalen og 
Anne-Grete B. Øvrelid.  
 
Merknad fra Else-Marie Modalen 
Merknaden går på at hennes eiendom blir benyttet i planene, og at hun ikke tillater at 
hennes byggetillatelser på området blir brukt slik det søkes om her. Videre viser hun 
til en tvist det er varslet søksmål om. 
 
Søker har kommentert merknaden og skriver at naboens påstand om at hennes 
eiendom blir benyttet i planene. De skriver videre at tiltaket er innenfor både 
byggegrense og nabogrense, og viser til utbyggingsavtale mellom Ringerike 
kommune og Høyt & Lavt utvikling AS. 
 
Kommunen viser til at søknaden gjelder bygging på gnr/bnr 137/65, og at denne 
eiendommen ikke eies av Else-Marie Modalen. Det bygges heller ikke nærmere 
hennes eiendom enn tillatt etter reguleringsplanen og pbl. § 29-4. Utbyggingen er i 
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tråd med vedtatt reguleringsplan, og kommunen finner ikke at merknaden skal tas til 
følge. 
 
Merknad fra Anne-Grete B. Øvrelid 
Merknaden går på at hun er bekymret for den økende utbyggingen i Haugsbygd. Det 
vises til manglende kapasitet på Vang skole, og at områder som benyttes til å gå tur 
på om høsten og vinteren bygges ut. I tillegg er naboen skeptisk til at det bygges på 
dyrka mark, og viser til at området er i bruk av barn og unge til terrengsykling. 
 
Søker har kommentert merknaden med at området er regulert til boligbebyggelse, og 
at det er et begrenset område for tur- og fritidsbenyttelse. Søker viser til at det er mye 
nærliggende naturområder, og at tiltakshaver/utbygger ikke har noen innvirkning på 
skolekapasiteten. Det vises også til at området er i tråd med kommuneplanen. 
 
Kommunen viser til at utbyggingen er i tråd med både kommuneplanen (2019) og 
reguleringsplanen, vedtatt 05.12.2017. Forholdet til skolen, dyrka mark og friluftslivet 
er vurdert i plansaken. Det går en tursti rett nord for planlagt bebyggelse. Denne 
ligger i område som er regulert til friområde, og vil dermed ikke bli fjernet som følge 
av utbyggingen. Skoleprognosen for Vang Skole viser en nedgang i elevantallet fra 
skoleåret 2021/22 (ref. Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030). At området 
skal benyttes til boliger er bestemt gjennom reguleringsplanen, og utgangspunktet er 
at man har rett på å bygge ut i tråd med gjeldende reguleringsplan. Merknaden tas 
dermed ikke til følge. 
 
Plassering: 

Tiltaket er plassert i tråd med byggegrenser fastsatt i plan- og bygningsloven § 29-4 
og reguleringsplan. 
 
Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer 
private eller offentlige ledninger. Kommunen krever minst 4 meter avstand fra byggverk 
til kommunale vann- og avløpsledninger, jf. kommuneplanen § 5.7. Avstanden måles 
horisontalt (vannrett) fra byggverket til vann- /avløpsledning. 
 
Radon: 
I deler av Ringerike er det registrert store forekomster av radon. Det skal 
gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon av radon i oppholdsrom ikke blir 
større enn 200 Bq/m3, med mindre det er gjennomført radonundersøkelser av 
byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig.  
Støy: 

Det er sendt inn støydokumentasjon i tråd med kravet i 
reguleringsplanbestemmelsene § 1.4.  
 
Veg: 
F_SV1 skal være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse på boliger innenfor 
planområdet, jf. reguleringsplanbestemmelsene § 7.1. Etablering av vei er 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 
 
Utbyggingsavtale: 

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen 
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og utbygger foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene, jf. 
reguleringsplanbestemmelsene § 7.4. 
 
Vann og avløp: 
Det er i søknaden opplyst at det er følgende løsninger for vann og avløp: 

- Offentlig vann og avløp 
 
Omlegging av vann- og avløpsledning skal gjennomføres før det gis 
igangsettingstillatelse på boliger innenfor planområdet, jf. 
reguleringsplanbestemmelsene § 7.1. Omlegging av VA-ledning er søknadspliktig 
etter plan- og bygningsloven. 
Tilknytning til offentlig vann og avløp må være godkjent av teknisk avdeling i 
kommunen før det vil bli gitt igangsettingstillatelse på boliger innenfor planområdet. 
 
Offentlig avløp: Det kan ikke igangsettes gravearbeider for vann- og avløpsledninger, 
med tilslutning til offentlige ledninger, før det foreligger godkjent rørleggermelding. 
Før man kan søke om ferdigattest må det sendes VA-dokumentasjon og digitale 
innmålinger til teknisk forvaltning, jf. byggesaksforskriften § 8-1 og kommunens VA-
norm. Dette for å sikre en god forvaltning av VA-nettet. 
 
Ansvarsforhold: 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 
vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 
tiltakshaver, jf. pbl. kapittel 23 og byggesaksforskriften kapittel 12. 
 
Fagområder som er ansvarsbelagt i tiltaket er vist i gjennomføringsplan datert 
17.12.2019. (vedlegg G-1).  
 
Erklæringer om ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. 
Dere må oppdatere og sende inn ny gjennomføringsplan dersom det skjer en endring 
i ansvarsforholdene. 
 
 
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tilsyn: 
Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest.  
 
Dersom dere ønsker å søke om midlertidig brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun 
gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse om gjenstående arbeid, bekrefte at 
sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for ferdigstillelse. 
 
Det kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn for eksempel i forbindelse med tidspunkt 
for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 
 
Orientering om klage: 
 
Klagefristen er 3 uker: 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen 
innen 3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 
www.ringerike.kommune.no. 
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Søksmålsadgang: 
Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 
kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av 
den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har 
gått 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er 
avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b. 
 
 

Med hilsen 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Kristine Grønlund 
E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 47 51 91 16 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester v/Vidar Moholdt 
Ringerike kommune, Brann- og redningstjeneste v/Bodil Lafton 
Høyt & Lavt Utvikling AS, Birkebeinerveien 8, 3517 HØNEFOSS 
Else-Marie Modalen, Færdenveien 26, 3514 HØNEFOSS 
Anne-Grete Brodahl Øvrelid, Loveien 15, 3514 HØNEFOSS 
 
 
Henviser til: 
Ringerike kommunens delegeringsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 20. 
juni 2013. 
 



https://fhr - my.sharepoint.com/personal/bjornl_fres_as/Documents/SIV.ING BL AS/PROSJEKTER/Trafikk/Ferdenmarka/Brevrapp.docx

Analyse av støyforholdene i Færdenmarka Haugsbygd a . Gnr 137, bnr.65
i Ringerike .

Jeg viser til mottatt materiale med situasjonsplan er.

Vi har analysert støyforholdene r undt det planlagte bo lig f eltet , i hht kommu-
nens krav til do k umentasjon . Siden det i stø ysammenheng er lite trafikk i om-
rådet, har vi dokumentert støy mot hver av gatene/vegene .

V i har sett på feltets beliggenhet i forho ld til omkringliggende veger og deres
trafikk data , som avgjør støyutbredelsen. I tabellen nedenfor er dette dokumen-
tert. Siste kolonne viser av standen fra vegmidte til grensen for stø ygrensen
Lden= 55 dBA , de r f o rholdene gi r størst utbredelse .

Veg Boliger ÅDT i dag ÅDT 2030 K m/ t %T Avst . bygg A v st . 55 dBA
Ferdenvn . 40 200 250 30 3 25 10
Loveien 40 200 250 30 3 60 10
Hara h.v n . 2 00 1000 12 50 50 3 310 30
Hade-
landsv n .

- 3800 4700 80 10 450 90

F l øytingen - 1 6 00 1800 30 8 650 60

Tabellen viser , som forventet, at det med god margin er alt for stor avstand fra
vegene til de n nærmeste planlagte bebyg g elsen , til at vegtrafikkstøy kan forår-
sake krav til støytiltak på b ygg eller uteområder. Selv om antall boliger skulle
bli dobbel t så mange vil det te fortsatt være tilfelle.

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen

Høyt og L avt AS
v/Runar Slålien

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS
Vågårdsveien 210
3516 Hønefoss
Tlf. 909 59283
Org nr. 997 275 675 MVA
bleifsen@online.no

Dato

07.2.2020
Deres ref.

Vår ref.

Leifsen



From: Dagfinn B. Aslaksrud <dba@eiendomsservice.com> 

Sent on: Friday, February 7, 2020 2:01:55 PM 

To: Lena Pettersen <lena.pettersen@mgarkitekter.no> 

CC: HOEYT & LAVT AS Contact <runar@hoyt-lavt.no> 

Subject: Ringerike Boligstiftelse - Prosjekt - Færdentoppen, gnr 137 bnr 65 

    

 
Hei 
Vi har ingen kommentarer, beklager feil anmerkning. 
 

Med vennlig hilsen 

Dagfinn B. Aslaksrud 

 

Eiendomsservice Ringerike AS 
Mob. 92462217 / 92418200  

 Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten! 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss    postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no  

 
 
Mestergruppen Arkitekter AS          
Postboks 4104 Jensvoll 
 
8089 BODØ 
 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/20-13 5131
/20 

GNR 
137/65 

 05.02.2020 

 

Foreløpig svar - eneboliger Gnr/bnr 137/65 

 
 
Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
Vi viser til tilleggsdokumentasjonen dere sendte inn 31.01.2020. 
 

Tilleggsdokumentasjon 
Etter en foreløpig gjennomgang av søknaden, har vi funnet ut at vi trenger mer opplysninger for 
å kunne behandle saken. Følgende må ettersendes før søknaden kan behandles: 
 

 Støydokumentasjon 
Det er ikke tilstrekkelig for å oppfylle reguleringsplanbestemmelsene § 1.4 å vise til det som er 
sagt om støy i planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen lå til grunn for utarbeidingen av 
planbestemmelsene. Det må sendes inn støyfaglig vurdering som dokumenterer at 
støygrensene blir tilfredsstilt. Alternativt må det søkes om dispensasjon fra bestemmelsen. En 
dispensasjonssøknad må begrunnes, og berørte naboer må varsles. Kommunen kan ikke ta 
stilling til om en slik dispensasjon blir innvilget før vi eventuelt har mottatt en søknad og vurdert 
søkers begrunnelse. 
 

 Nabomerknad fra Ringerike boligstiftelse 
Ringerike boligstiftelse har krysset av for at de har merknad til tiltaket, men ikke gitt noen 
begrunnelse for merknaden. Søker skriver til dette at «Da blir det vanskelig å svare opp.» 
Kommunen påpeker at kravet etter pbl. § 21-2 fjerde ledd er at søker skal redegjøre for hva som 
eventuelt er gjort for å imøtekomme merknadene. Vi påpeker at den manglende begrunnelsen 
for eksempel kan skyldes at nabo har hatt problemer med å fylle ut svarskjemaet, eller at 
avkryssingen er feil. Kommunen mener at det som et minimumsforsøk på avklaring av 
merknaden, må forventes at søker tar kontakt med naboen for å undersøke nærmere hva 
merknaden er begrunnet i. 
 

 
 
Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller mangler, eller bli 
behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og dokumentasjon for tiltaket 
er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 



 

 

 

2 

Tilleggsdokumentasjon i saken kan sendes til Ringerike kommune, Postboks 123, 3502 
Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.  
 
Tiltak må ikke settes i verk før svar/tillatelse fra kommunen foreligger. 
 

Saksbehandlingstid 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges på vent inntil vi har mottatt tilleggsdokumentasjonen vi har bedt om. 
 

Gebyr 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Faktura sendes ut etter at 
vedtak er fattet. 
 
Størrelsen på gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det 
tas også gebyr dersom saken avslås. Det tas ekstra gebyr dersom det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov 
med tilhørende forskrifter, eller andre aktuelle lover.  
 
Betalingsreglementet finner du på kommunens hjemmesider. 
 

Har du spørsmål? 
Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler (se under). Det er fint om 
du da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen, eller saksnummer som 
står opplyst øverst i dette brevet. 
 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt, eller sende e-post til 
postmottak@ringerike.kommune.no. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

 
Med hilsen 

 
Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
 
Saksbehandler: Kristine Grønlund 
E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 47 51 91 16 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 
Kopi: 
Høyt & Lavt Utvikling AS, Birkebeinerveien 8, 3517 HØNEFOSS 
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Eiendom: Gnr. 137, Bnr. 65
Kommentar til nabomerknad; Else-Marie Modalen.
Nabo bemerker at hennes eiendom blir benyttet i planene, vedlegg C3.
Dette medfører ikke riktighet, tiltaket er innenfor både byggegrense og nabogrense, og berører
ikke naboeiendom, vedlegg D1/D2. Viser også til utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og
Høyt & Lavt utvikling as, vedlegg Q1.

Kommentar til nabomerknad; Ringerike Boligstiftelse.
Her har kun nabo krysset av for at han har bemerkninger, men ingen kommentarer. Da blir det
vanskelig å svare opp.

Kommentar til nabomerknad; Anne-Grete B Øverlid.
Nabo bemerker bekymring for økende utbygging i Haugsbygd, og skole kapasitet., vedlegg C3.
Området er regulert til bolig bebyggelse, og er et begrenset område i forhold til tur og
fritidsbenyttelse. Det er ellers mye nærliggende naturområder. Tiltakshaver/utbygger har ingen
innvirkning mht kapasitet på skole situasjonen.
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligområde/friområde, og er i tråd
med overordnede planer.

Vår konklusjon er at nabomerknader ikke bør tas til følge i denne sammenheng.

Med vennlig hilsen

Lena Pettersen
Mestergruppen Arkitekter

Ringerike Kommune Vedlegg C5
Byggesakskontoret

29.01.2020
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Eiendom: Gnr. 137, Bnr. 65
Kommentar til nabomerknad; Else-Marie Modalen.
Nabo bemerker at hennes eiendom blir benyttet i planene, vedlegg C3.
Dette medfører ikke riktighet, tiltaket er innenfor både byggegrense og nabogrense, og berører
ikke naboeiendom, vedlegg D1/D2. Viser også til utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og
Høyt & Lavt utvikling as, vedlegg Q1.

Kommentar til nabomerknad; Ringerike Boligstiftelse.
Her har kun nabo krysset av for at han har bemerkninger, men ingen kommentarer. Da blir det
vanskelig å svare opp.

Vår konklusjon er at nabomerknader ikke bør tas til følge i denne sammenheng.

Med vennlig hilsen

Lena Pettersen
Mestergruppen Arkitekter

Ringerike Kommune Vedlegg C5
Byggesakskontoret

29.01.2020
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Eiendom: Gnr. 137, Bnr. 65
Redegjørelse for søknad om tillatelse til tiltak, Rammetillatelse.

På ovennevnte eiendom er det planlagt å bygge 14 nye eneboliger. Viser til
Reguleringsbestemmelser 0605_417, Detaljregulering for Færdentoppen boligområde.

Det søkes om byggetillatelse til oppføring av 14 eneboliger fra Høyt & Lavt as, ref.
utbyggingsavtale mellom Ringerike Kommune og Høyt & Lavt as, vedlegg Q1.

Boligene får en samlet BYA på 1826 m2 ink. Parkering for bil og sykkel.

Det refereres til mottatt foreløpig svar fra kommunen 09.01.2020:
Punkt 1, situasjonskart/utenomhusplan:
Vedlegger revidert utenomhusplan med renovasjonsløsninger, ink. MUA og høyder.

Punkt 2, plantegninger:
Vedlegger reviderte plantegninger

Punkt 3, fasadetegninger:
Vedlegger reviderte fasadetegninger med inntegnet himmelretning.

Punkt 4, terrenglinjer:
Vedlegger terrengsnitt for bolig 10, bolig 15 er fjernet.

Punkt 5, estetisk redegjørelse:
Vedlegger estetisk redegjørelse for omsøkte tiltak.

Punkt 6, utnyttelsesgrad:
Vedlegger revidert situasjonsplan som viser utnyttingsgraden pr felt.

Ringerike Kommune Vedlegg F1
Byggesakskontoret

21.01.2020
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Punkt 7, nabovarsling:
Vedlegger kopi av nabovarsel til nevnte naboer, samt svar på nabomerknad.

Punkt 8, støy:
Planbeskrivelse for detaljreguleringsplan Færdentoppen har gjort vurdering ang. støy og §4.4.4
sier følgende ang. støy:
«I forbindelse med utarbeidelse av planforslaget har det blitt utført sjablongmessige beregninger
av støy mot planområdet, basert på trafikk langs Færdenveien. Støyberegningene viser at gul
støysone forventes å bre seg inntil 7-10 meter ut fra Færdenveien. Bygninger med støyfølsomt
bruksformål (inkludert uteplasser) bør etableres med større avstand enn 10 meter fra vegen.

I planforslaget er byggegrensen for det nye byggefeltet satt til minimum 20 m fra senterlinje veg.
For eksisterende bebyggelse er byggegrensen satt minimum 10 meter fra senterlinje veg, noe
som indikerer at støyforholdene for nye og eksisterende boliger innen planområdet skal være
tilfredsstilt.»

Punkt 9, Atkomst/vei:
Dette vil bli ivaretatt ved godkjenning av rammetillatelse og søknad sendes før søknad om
igangsettelse.
Punkt 10, omlegging av VA:
Dette vil bli ivaretatt ved godkjenning av rammetillatelse og søknad sendes før søknad om
igangsettelse.
Punkt 11, Avstand:
Plan for brannkrav er under utarbeidelse og vil bli sendt inn ved I G søknad.

Med vennlig hilsen

Lena Pettersen
Mestergruppen Arkitekter
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© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

MÅLESTOKK:

PROSJEKT NR:

TEGN.NR:

TEGN, INNHOLD:

PROSJEKT:

ARKITEKT: DATO: TEGN: REV:

TILTAKSHAVER:

BYGGEPLASS: KOMMUNE:

G.nr/B.nr:

MEDLEM: FORMAT:

A3

E-mail: post@mgarkitekter.no

Utarbeidet av:
1 : 500

MGArkitekter LH

Situasjonsplan

07.01

1 90522FærdentoppenHøyt & Lavt AS 1 37/65

Færdentoppen Ringerike 06.1 2.1 9REV. DATO REVISJON SIGN.

x 1 00
= %-BYA

GRAD AV UTNYTTING(% - BYA)

29
1 647 m²

5682,7 m²

Tomt:

BEBYGD AREAL

Bolig liten:

Bolig stor:

Parkering:

Sykkel:

- BYA Totalt: 1 647 m²

5x1 03m²

9x94m²

1 4 stk x 1 8m²

1 ,2x28

5682,7
m²

51 5 m²

846,0 m²

252,0 m²

33,6 m²

BKS1 ; 3566.9m²
BFS1 ; 21 1 5.8m²
Totalt; 5682.7m²

- Tegningen er basert på kartinfo fra Ambita/kommunen (FKB). Erfaring
tilsier avvik kan forekomme. Verifisering er derfor nødvendig.

ANMERKNINGER:

- Koordinatsystem  : UTM EUREF89 lokal soneBranntiltak mellom byggverk ikke vurdert
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© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

MÅLESTOKK:

PROSJEKT NR:

TEGN.NR:

TEGN, INNHOLD:

PROSJEKT:

ARKITEKT: DATO: TEGN: REV:

TILTAKSHAVER:

BYGGEPLASS: KOMMUNE:

G.nr/B.nr:

MEDLEM: FORMAT:

A3

E-mail: post@mgarkitekter.no

Utarbeidet av:
1 : 500

MGArkitekter LH

Utomhusplan

07.02

1 90522FærdentoppenHøyt & Lavt AS 1 37/65

Færdentoppen Ringerike 06.1 2.1 9REV. DATO REVISJON SIGN.

1 : 500
U tom hus

Minste uteoppholdsareal;

Kpa §6.1 .5 stiller krav til 200m²
MUA pr enebolig hvorav 30%
kan være balkong.

200m² x 1 4= 2800m²

Mua på terreng= 2530m²
Mua Balkong (21 ,5x1 4)= 301 m²
Total MUA= 2831 m²

Parkering pr.enhet;
1 stk i garasje og 1 stk på
terreng.

- Tegningen er basert på kartinfo fra Ambita/kommunen (FKB). Erfaring
tilsier avvik kan forekomme. Verifisering er derfor nødvendig.

ANMERKNINGER:

- Koordinatsystem  : UTM EUREF89 lokal sone

Lek;
BLK1 er satt av til felles
nærlekeplass
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© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.
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MGArkitekter LH

Terrengprofiler H1 1 ,1 2,1 3 & 1 4

07.03

1 90522FærdentoppenHøyt & Lavt AS 1 37/65

Færdentoppen Ringerike 06.1 2.1 9REV. DATO REVISJON SIGN.

1 : 200
H u s 1 1 , 1 2, 1 3 & 1 4

1 : 200
H u s 1

Eksisterende terreng

Nytt terreng
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Terrengprofiler H1 ,2 & 9

07.04

1 90522FærdentoppenHøyt & Lavt AS 1 37/65

Færdentoppen Ringerike 06.1 2.1 9REV. DATO REVISJON SIGN.
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+254,3 m

+251,5 m

Hus 1 0

Støttemur mot vei i bakkant

Gj.snitt terreng

6,
9
m

0,
8
m

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

MÅLESTOKK:

PROSJEKT NR:

TEGN.NR:

TEGN, INNHOLD:

PROSJEKT:

ARKITEKT: DATO: TEGN: REV:

TILTAKSHAVER:

BYGGEPLASS: KOMMUNE:

G.nr/B.nr:

MEDLEM: FORMAT:

A3

E-mail: post@mgarkitekter.no

Utarbeidet av:
1 : 200

MGArkitekter LH

Terrengprofiler H5,6 & 1 0

07.05

1 90522FærdentoppenHøyt & Lavt AS 1 37/65

Færdentoppen Ringerike 06.1 2.1 9REV. DATO REVISJON SIGN.

1 : 200
H u s 5

1 : 200
H u s 6

1 : 200
H u s 1 0

Eksisterende terreng

Nytt terreng



Eiemdomsgrense

+255,2 m

+250,5 m

Støttemur i bakkant

+247,5 m

+247,7 m

+255,4 m

+247,3 m

+247,1 m

Vei

Hus 8 Hus 3 Eiemdomsgrense

+248,1 m

+246,7 m

7,
9
m

0,
2
m

7,
5
m

Gj.snitt terreng

1:3

+250,3 m

+245,7 m

+248,5 m

+253,4 m+253,5 m

+248,6 m

+245,8 m

Eiendomsgrense Eiendomsgrense

+245,6 m

Vei

+246,1 m
+244,8 m

+245,5 m

Hus 7 Hus 4

Støttemur mot tomt 3 7,
9
m

+246,5 m

0,
2
m

7,
5
m

Gj.snitt terreng

+248,6 m

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

MÅLESTOKK:

PROSJEKT NR:

TEGN.NR:

TEGN, INNHOLD:

PROSJEKT:

ARKITEKT: DATO: TEGN: REV:

TILTAKSHAVER:

BYGGEPLASS: KOMMUNE:

G.nr/B.nr:

MEDLEM: FORMAT:

A3

E-mail: post@mgarkitekter.no

Utarbeidet av:
1 : 200

MGArkitekter LH

Terrengprofiler H3,4,7 & 8

07.06

1 90522FærdentoppenHøyt & Lavt AS 1 37/65

Færdentoppen Ringerike 06.1 2.1 9REV. DATO REVISJON SIGN.

1 : 200
H u s 8 & 3

1 : 200
H u s 4 & 7

Eksisterende terreng

Nytt terreng



© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

MÅLESTOKK:

PROSJEKT NR:

TEGN.NR:

TEGN, INNHOLD:

PROSJEKT:
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TILTAKSHAVER:

BYGGEPLASS: KOMMUNE:

G.nr/B.nr:
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A3
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Utarbeidet av:

MGArkitekter LH

3D Illustrasjon

07.07

1 90522FærdentoppenHøyt & Lavt AS 1 37/65

Færdentoppen Ringerike 06.1 2.1 9REV. DATO REVISJON SIGN.
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MGArkitekter LH

3D Illustrasjon

07.08

1 90522FærdentoppenHøyt & Lavt AS 1 37/65

Færdentoppen Ringerike 06.1 2.1 9REV. DATO REVISJON SIGN.
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MGArkitekter LH

3D Illustrasjon
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1 90522FærdentoppenHøyt & Lavt AS 1 37/65

Færdentoppen Ringerike 06.1 2.1 9REV. DATO REVISJON SIGN.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss    postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no  

 
 
Mestergruppen Arkitekter AS          
Postboks 4104 Jensvoll 
 
8089 BODØ 
 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/20-3 1234
/20 

GNR 
137/65 

 09.01.2020 

 

Foreløpig svar - Søknad om oppføring av boliger Gnr/bnr 137/65 

 
 
Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 

Vi bekrefter at vi 02.01.2020 har registrert søknaden deres. 
 

Tilleggsdokumentasjon 
Etter en foreløpig gjennomgang av søknaden, har vi funnet ut at vi trenger mer opplysninger for 
å kunne behandle saken. Følgende må ettersendes før søknaden kan behandles: 
 

1. Situasjonskart/utomhusplan 
Etter kommuneplanbestemmelsene § 5.5, jf. reguleringsplanbestemmelsene § 1.1, er det krav 
om at det skal vises plass til renovasjonsløsning i utomhusplanen. Etter 
kommuneplanbestemmelsene §§ 6.1.5 og 5.4, jf. reguleringsplanbestemmelsene § 1.1, skal det 
vises at krav til minste uteoppholdsareal er ivaretatt. Etter kommuneplanen er dette 200 m2 per 
enebolig. 
I tillegg ber vi om en versjon av utomhusplanen hvor nye høyder kommer tydeligere fram, og at 
husene nummereres slik at de enklere kan sees i sammenheng med de andre tegningene. 
 

2. Plantegninger 
Det er sendt inn to ulike plantegninger for hus 8 og 9. Vi ber om at dere opplyser om hvilket 
tegningssett som er det gjeldende. 
 

3. Fasadetegninger 
Fasadetegningene viser ikke hvilken fasade som skal være i hvilken himmelretning. Ber om at 
dette føres på. Det er også sendt inn to ulike fasadetegninger for hus 8 og 9. Vi ber om at dere 
opplyser om hvilket tegningssett som er det gjeldende. 
 

4. Terrenglinjer 
Ingen av tegningene viser terrengsnitt for bolig nr. 10. I tillegg vises en bolig nr. 15 på 
terrengsnittet. Ber om at disse tegningene oppdateres. 
 

5. Estetisk redegjørelse 
Etter kommuneplanbestemmelsene § 5.8 er det krav om estetisk redegjørelse ved ny 
bebyggelse. Dere må sende inn en estetisk redegjørelse hvor dere redegjør for og vurderer 
tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv, omgivelsene og fjernvirkning, materialbruk, 
farger etc. 
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6. Utnyttingsgrad 
Vi ber om at dere angir hva utnyttingsgraden blir per felt i reguleringsplanen. 
 

7. Nabovarsling 
Vi ber om at disse naboene varsles om tiltaket: 

- Anne-Grete B Øvrelid, Loveien 15, 3514 Hønefoss 
- Line Brodahl Øvrelid, Loveien 15, 3514 Hønefoss 
- Ringerike Boligstiftelse, c/o Eiendomsservice AS, Askveien 6, 3510 Hønefoss 
- Per Grov, Loveien 17, 3514 Hønefoss 
- Ragnhild Austlid Grov, Loveien 17, 3514 Hønefoss 

 
8. Støy 

Det følger av reguleringsplanbestemmelsene § 1.4 at det skal dokumenteres gjennom støyfaglig 
vurdering at støygrensene blir tilfredsstilt. Denne dokumentasjonen må være på plass før vi kan 
gi rammetillatelse. 
 

9. Atkomst/vei 
Vi minner om at f_SV1 skal være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse på boliger 
innenfor planområdet, jf. reguleringsplanbestemmelsene § 7.2. Denne veien er søknadspliktig, 
og vi har ikke mottatt søknad om denne veien enda.  
 

10. Omlegging av VA 
Vi minner om at omlegging av vann- og avløpsledning skal gjennomføres før det gis 
igangsettingstillatelse på boliger innenfor planområdet, jf. reguleringsplanbestemmelsene § 7.2. 
Omleggingen er søknadspliktig, og vi har ikke mottatt søknad om dette enda. 
 

11. Avstand 
Minner om at boligene er plassert mindre enn 8 meter fra hverandre, og at dette utløser særlige 
brannkrav. 
 

 
 
Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller 
mangler, eller bli behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og 
dokumentasjon for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 
Tilleggsdokumentasjon i saken kan sendes til Ringerike kommune, Postboks 123, 3502 
Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.  
 
Tiltak må ikke settes i verk før svar/tillatelse fra kommunen foreligger. 
 

Saksbehandlingstid 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
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Saken legges på vent inntil vi har mottatt tilleggsdokumentasjonen vi har bedt om. 
 

Gebyr 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Faktura sendes ut etter at 
vedtak er fattet. 
 
Størrelsen på gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det 
tas også gebyr dersom saken avslås. Det tas ekstra gebyr dersom det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov 
med tilhørende forskrifter, eller andre aktuelle lover.  
 
Betalingsreglementet finner du på kommunens hjemmesider. 
 

Har du spørsmål? 
Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler (se under). Det er fint om 
du da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen, eller saksnummer som 
står opplyst øverst i dette brevet. 
 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt, eller sende e-post til 
postmottak@ringerike.kommune.no. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

 
Med hilsen 

 
Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
 
Saksbehandler: Kristine Grønlund 
E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 47 51 91 16 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 
Kopi: 
Høyt & Lavt Utvikling AS, Birkebeinerveien 8, 3517 HØNEFOSS 

 







+47 75 56 51 20 Postboks 4104, 8089 Bodø
post@mgarkitekter.no mgarkitekter.no

Eiendom: Gnr. 137, Bnr. 65
Redegjørelse for søknad om tillatelse til tiltak, Rammetillatelse.

På ovennevnte eiendom er det planlagt å bygge 14 nye eneboliger. Viser til
Reguleringsbestemmelser 0605_417, Detaljregulering for Færdentoppen boligområde.

Det søkes om byggetillatelse til oppføring av 14 eneboliger fra Høyt & Lavt as, ref.
utbyggingsavtale mellom Ringerike Kommune og Høyt & Lavt as, vedlegg Q1.

Boligene får en samlet BYA på 1826 m2 ink. Parkering for bil og sykkel.

Det foreligger en nabomerknad, vedlegg C3, denne er svart opp i vedlegg C4.

Med vennlig hilsen

Lena Pettersen
Mestergruppen Arkitekter

Ringerike Kommune Vedlegg F1
Byggesakskontoret

30.12.2019
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137 65 0 0 Ringerike

Reguleringsbestemmelser 0605_417 Detaljregulering for Færdentoppen boligområde

Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse / konsentrert småhusbebyggelse

40,00

8993,00

8993 0 0

3597,20 0 0

1826,00

252,00

2078 0 0 0 0

23,11 0 0

252,00

1826 0 0

1826,00
2

14



X

















+47 75 56 51 20 Postboks 4104, 8089 Bodø
post@mgarkitekter.no mgarkitekter.no

Eiendom: Gnr. 137, Bnr. 65
Kommentar til nabomerknad; Else-Marie Modalen.
Nabo bemerker at hennes eiendom blir benyttet i planene, vedlegg C3.
Dette medfører ikke riktighet, tiltaket er innenfor både byggegrense og nabogrense, og berører
ikke naboeiendom, vedlegg D1/D2. Viser også til utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og
Høyt & Lavt utvikling as, vedlegg Q1.

Vår konklusjon er at nabomerknad ikke bør tas til følge i denne sammenheng.

Med vennlig hilsen

Lena Pettersen
Mestergruppen Arkitekter

Ringerike Kommune Vedlegg C4
Byggesakskontoret

02.01.2020



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
Postboks 123 Sentrum 32 11 77 13 32 11 74 00
3502 HØNEFOSS
e - postadresse: postmottak @ringerike.kommune.no

Ing.Terje Aurdal Takst og Tegning
Fossveien 5

3510 HØNEFOSS

Delegasjonssak nr. 555 / 12

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
12 / 3894 - 2 23633 / 12 BYG 137/62 02.10.2012

ETTRINNS (§ 20 - 1) - GNR.137/62 - FÆRDENVEIEN - ENEBOLIG

Det vises til søk nad mottatt 06.09.2012 . Søknaden gjelder i følge blanketter, følgeskriv etc fra
ansvarlig søker en enebolig i 2 plan med 329 m² bebygd areal og 397 m² bruksareal.

Boligspesifikasjoner til matrikkelen i følge innsendte søknadspapirer/ansvarlig søker :

Antall
etasjer

2

(etter at
tiltaket er
gjennomført)

I følgeskriv datert 6.9.12 er det redegjort for at det ikke har kommet nabomerknader i
forbindelse med nabovarslingen.

Det er blant annet redegjort for at e iendommen 137/62 er på 1761 m² og ligger innenfor
reguleringsplan for Færdenmarka, nr. 170 fra 31.1.1985 . Eiendommen tilsvarer de 2
nordligste av de 4 boligtomtene som i reguleringsplankartet er vist på dette sted på vestsiden
av veien. Det er søkt om dispensasjon fra flere forhold, stort sett avvik fra reguleringsplanen
med bestemmelser. I følgeskriv datert 27.7.12 – «vedlegg B - 1» - har Terje Aurdal redegjort
nærmere for dispensasjonene.

På det innsendte situasjonskartet, vedlegg D - 1 , vises boligbygningen som inngår i søkn aden,
samt 4 andre bygninger. I vedlegg B - 1 er det presisert at disse andre bygningene ikke inngår i
søknaden. Det er vist til et arbeid for å endre reguleringsplanen, og at avkjørselen ikke anses å
bli i konflikt med gjeldende regulering. Vi behandler i denne omgang kun bygningen det er
søkt om og de angitte terrengendring , og tar ikke stilling til de øvrige bygningene. Dette er
altså ingen forhåndsgodkjenning av disse. Ved det videre planarbeidet vil forutsetningene for
byggesaker for øvrig bebyggelse kunne bli avklart.

BY A

(bebygd areal)

Eksisterende 0 m²

Ny 329 m²

Sum 329 m²

BRA(bruks areal)

Bolig Annet I alt

Eksisterende 0 m² 0 m² 0 m²

Ny 397 m² 0 m² 397 m²

Sum 397 m² 0 m² 397 m²

Antall Bruksenheter

Bolig Annet I alt

Eksisterende 0 0 0

Ny 1 0 1

Sum 1 0 1
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I søknadsblanketten er det angitt bebygd areal på 329 m² som utgjør ca 18,7 % av summen av
de to tomtene, på 1761 m² . Dette er mindre enn maksimalt tillatte 20 % i følge
reguleringsbestemmelsenes § 3 som er myntet på 1 tomt . Boligby gningen blir atskillig større
enn hva som kunne forventes om det hadde blitt r egnet utnyttingsgrad ut i fra 1 tomt og ikke 2 ,
og det er søkt dispensasjon fra avviket med at to av tomtene skal brukes av en boligbygning .
Tiltakshaver investerer i prosjektet ved at 2 tomter går med til eneboligen, noe som er et
spesielt grep. Ingen naboer har protestert. Vi finner at tiltaket er relativt godt tilpasset
terrenget, og at bygningen sett i fra veien ikke vil bli dominerende på et vis som ikke kan
aksepteres. Ov er terrenget vil det fra øst bare synes øverste plan som er oppgitt å ha et
bruksareal på bare 95 m². På den andre siden av Færdenveien er det store bygninger. Vi finner
tilstrekkelig grunnlag for å kunne godkjenne denne dispensasjonen vedrørende
tomtedeli ng/utnyttingsgrad .

I vedlegg B - 1 er det vist til reguleringsbestemmelsenes § 1 der det står at bebyggelsen skal
plasseres med møneretning som vist på planen. Det er redegjort nærmere for bygningens
plassering. Tomta ligger på en høyde, og det opplyses a t boligen (øverste plan) søkes plassert
på et platå som ligger ca 2 m lavere enn utearealet for boligene på den andre siden av veien.
Det er valgt å bygge en boligbygning med en vanlig etasje og en underetasje under, og
ansvarlig søker anser tiltaket for å være i henhold til reguleringsbestemmelsenes § 2. (Vi
skyter inn at byggeforskriften på vedtakstidspunktet for reguleringsplanen, kap 26:21, anga at
kjeller blir å regne med i etasjetallet dersom himling er høyere enn 1,5 m over planert terrengs
gjennom snittsnivå rundt bygningen.) Bygging av enebolig i 1½ etasje ville gitt mindre utsikt .
Ved å gå ned i platået i de t vestskrånende terrenget, og å fylle ut en del av terrenget mot vest
og over grensen til landbrukseiendommen, gis det mulighet for full sokke lhøyde i vestfasaden
med et lite terrengplatå foran. I møte 18.7.12 ble det opplyst at det er beite på
landbrukseiendommen, og at det fortsatt skal bli det etter at terrenget er endret. Det er søkt om
dispensasjon for oppfylling i det uregulerte LNF - områ det. Det ser ut til å være tegnet fylling
ut i et areal på ca 400 m² utenfor grensen.

I et møtet 18.7.12 ble det også vist ti l skiløype vest for de 2 eiendommene som det nå søkes
bygget på. På kommunens kartgrunnlag vises ikke noen skiløype der under temaet
« r ekreasjon» og undertemaet «skiløyper». Imidlertid vises skiløype i retning øst - vest sør for
gangveien i nord. Dersom det skal være ei løype også på nedsiden av Færdenveien, forutset ter
vi at denne løpa vil kunne ha en trase selv om det nå fylles på et ca 400 m² stort areal vest på
landbrukseiendommen.

Vi finner at oppfyllingen er relevant for å få til tjenlige uteoppholdsarealer som gir en løsning
som gjør det mulig å bygge på dette viset, dvs. uten en mønehøyde som trolig kunne vært søkt
med at skilling høyere beliggenhet. Fordelene anses å være større enn ulempene, og vi finner å
kunne godkjenne søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 for
oppfylling for bolig ut i LNF - området.

Det foreligger tilla telse fra grunneier til op pfylling på eiendommen gnr. 137, bnr. 1 .

Møneretningen på innsendt kart er vist i retning nord/sør, mens møneretningen på
reguleringsplankartet viser en noe anne n retn ing. Vi ser at retningen det er søkt om tilpasser
seg retningen på kotelinjene på kart et. Vi finner at kotelinjenes retning gir tilstrekkelig
grunnlag for å godkjenne dispensasjon for avviket som ikke er så stort.
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Bygningsmyndigheten har gjort tiltakshaver/ansvarlig søker kjent med at det ved søknad om
tiltak på en av tomt ene sør for den ne, har vært protester og klager. Å f inne en løsning som er
god for tiltakshaver og som ikke gir for mye tap av utsikt for eksisterende bebyggelse, antar vi
har vært et viktig moment. Det er blitt en original løsning med størst areal i underetasjen . Vi
finner å kunne behandle dispensasjonene og tiltaket nå, i stedet for at det måtte vært ventet på
en reguleringsmessig endring.

Det blir altså en del terrengendringer. Vi kan ikke se at tegningene viser hvorledes terrenget
skal arronderes på et hvert sted . Blant annet synes det ikke å framgå hvorledes det blir ved
ve g atkomsten langs grensen mot sør. Vi forutsetter at det sørges for terrengendringer i
nærheten av nabogrenser blir avklart med aktuell nabo og at eventuelle søknadspliktige
endringer (typisk s tørre terrengendringer enn 1,5 m) blir presentert til oss for behandling.

Flere foretak har søkt om ansvarsrett, og ansvarsområdene er spesifisert. Eventuelle
ansvarsområder som det ikke er søkt ansvar for, forutsettes å ligge inn under ansvaret til Ing
Terje Aurdal når det gjelder prosjektering og Hans Ragnar Hurum når det gjelder utførelse.

Jan Harald Thengs har søkt om ansvarsrett for utførelse av utgraving og planering av
byggetomt. Han har ikke redegjort for å ha noen utdannelse, men har redegjort en del for
praksisen sin. Videre er det vedlagt kopi av godkjent søknad om ansvarsrett for foretaket for
graving og grunnarbeider for et avløpsrenseanlegg i Ringerike kommune, for eiendommen gnr.
305, bnr. 220. Vi finner på denne bakgrunn, og fordi arbei det i dette tilfellet anses å være noe
begrenset i omfang, og godkjenne søknaden. Vi forutsetter at Thengs og andre aktuelle foretak
i saken vil legge spesiell vekt på å sørge for at arbeidene blir utført forskriftsmessig og i
henhold til vedtak i saken, ved blant annet å følge godkjente tegninger etc ved utførelsen.

I følgeskrivet datert 6.9.12 er det også redegjort for at rørleggermelding er vedlagt. Denne
videresendes herved til kommunens tekniske tjeneste.

Det foreligger avstandserklæring fra 137/1 , vedrørende plassering av bygningen inntil 2 m fra
grensen. Vanlig plassering er 4 m fra grensen, men kommunen har hjemmel til å tillate
nærmere plassering når det foreligger samtykke fra aktuell nabo. På bakgrunn av erklæringen,
finner vi å kunne godkje nne plasseringen.

I søknadsblanketten er det krysset av på at det er avholdt forhåndsko nferanse. Vi bemerker at
vi ikke kjenner til at det er avholdt formell forhåndskonferanse med referat som i så fall skulle
vært vedlagt søknaden.

Kopi av dette vedtak et sendes til Eiendomsforvaltningen i Ringerike kommune fordi det trolig
kreves grunneiertilskudd i forbindelse med igangsetting av bygging på tomta.

Vedtak:
I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike
kommunes tyre 17. desember 1992 med senere endringer, godkjennes med hjemmel i plan - og
bygningslovens § 19 - 2 søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 for
fylling ut i det uregulerte LNF - området i vest. Med samme hjemmel godkjennes søknaden om
dis pensasjon fra reguleringsplanen for bygging på 2 tomter/ overskridelse av maksimal tillatt
utnyttingsgrad i bestemmelsenes § 3 og for avvik når det gjelder møneretning i
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bestemmelsenes § 1. Søknaden godkjennes forøvrig i henhold til plan - og bygningsloven s §
20 - 1 på følgende betingelser :

1. Følgende foretak med sentral godkjenning gis ansvarsrett i følgende godkjenningsområder:

Terje Aurdal Takst og Tegning: SØK og all PRO som ingen andre har ansvar for

Berntsen Plan & Oppm å ling: PRO og UTF av plassering av tiltak

Randsfjord Rørservice AS: PRO og UTF av vannbåren varme, sanitær innenfor grunnmur
og utvendig VA.

2. Følgende foretak gis lokal godkjenning og ansvarsrett i følgende godkjenningsområder:

Jan Harald Thengs: UTF utgraving og planering av byggetom t

Hans Ragnar Hurum: UTF av fundamentering og oppføring av bolighus

3. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon av radon i oppholdsrom ikke
blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er gjennomført radonundersøkelser av
byggegrunnen som dokumenter er at tiltak ikke er nødvendig.

4. Rørleggermelding videresendes herved til Ringerike kommune, teknisk tjeneste, som er
ledningseier, og som i slike saker forlanger at det må innsendes rørleggermelding. Teknisk
tjeneste tillater ikke gravearbeider for vann - og avløpsledninger, med tilslutning til
offentlige ledninger, igangsatt før det foreligger godkjent rørleggermelding.

5. Permanent avkjøring skal være opparbeidet før byggestart. Under/i avkjøring må 200 mm
avløpsrør e.l. benyttes.

Når punkt 4 o g 5 er oppfylt og plassering foretatt, kan arbeidene igangsettes.

Giro (til tiltakshaver, Else Marie F. og Anders Modalen ) ettersendes for innbetaling av gebyr
for saksbehandling: kr 22.000 , - , godkjenni ng av foretak/ansvarsretter: kr 5.500 , - ,
dispensasjon er fra reguleringsplan : kr 2.200 , - og dispensasjon fra
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1: kr. 2.200, - , totalt: kr 31.900 , - .
(For dispensasjonene fra reguleringsplanen er det bare tatt gebyr en gang i stedet for kr. 2.200, -
per dispensasjon.)
(Betalingsregul ativet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter.
Betalingsregulativet ble vedtatt av kommunestyret 15 .12.201 1 ) .

Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer private
eller offentlige ledninge r. Kommunen krever normalt minst 4 meter avstand fra byggverk til
kommunale vann - og avløpsledninger. Avstanden måles horisontalt (vannrett) fra bygningen til
vann - /avløpsledning.

Den ansvarlige for utstikkingen må sørge for at byggets plassering blir k oordinatfestet,
vedrørende hjørner og akser. Rett etter plassering sendes koordinatene til byggesaksavdelingen
i Ringerike kommune for oppdatering av kartverket.
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Ringerike Interkommunale Kraftverk forlanger at det for alle nybygg blir anordnet egen
jord elektrode som beskyttelsesjording for de elektriske installasjoner. Det er derfor nødvendig at
det i god tid på forhånd tas kontakt med autorisert elektroinstallatør som kan påta seg å utføre
arbeidet samtidig med fundamenteringsarbeidene. Kfr. vedlagte «O rientering til tiltakshaver».

Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til kommunen,
jfr. plan - og bygningslovens § 21 - 10 og byggesaksforskriftens § 8 - 1, og revidert
gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det kan bli
aktuelt at kommunen foretar ferdigbesiktigelse/tilsyn i forkant av at ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse blir utskrevet.

Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig bruksti llatelse foreligger.
Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller innstilles
i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan - og bygningslovens § 21 - 9.

Alt arbeid skal følge plan - og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom
innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene.

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, vilkår og
nødvendige dokumente r videreformidles til de andre ansvarlige og tiltakshaver jf. plan - og
bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.

Se vedlagte orientering om klageadgang.

Med hilsen

Gunnar Hallsteinsen
virksomhetsleder

Saksbehandler: Arne Hellum
Telefon: 32 11 74 80
E - post: arne.hellum@ringerike.kommune.no

Kopi til:

Berntsen Plan & Oppmåling, Stangsgate 7, 3510 HØNEFOSS
Hans Ragnar Hurum, Myragata 26, 3512 HØNEFOSS
Jan Harald Thengs, Nordalen, 3524 NES I ÅDAL
Else Marie F. og Anders Modalen, postboks 23, 3531 KROKKLEIVA
Randsfjord Rørservice AS, Bergermoen, 3520 JEVNAKER
Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester (Vedlagt plantegning og kart) Ringerike
kommune, Eiendomsforvaltningen (vedrørende grunneiertilskudd)
Ringerike kommune, Areal - og byplankon toret v/O.E.Gulbrandsen (vedr regulering i området)



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
Postboks 123 Sentrum 32 11 77 13 32 11 74 00
3502 HØNEFOSS
e - postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

Ing.Terje Aurdal Takst og Tegning
Fossveien 5

3510 HØNEFOSS

Delegasjonssak nr. 68 / 13

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
12 / 3894 - 6 4954 / 13 BYG 137/62 22.02.2013

ETTRINNS (§ 20 - 1) - GNR.137/62 - FÆRDENVEIEN - ENEBOLIG – ENDRET
PLASSERING

Det vises til m ottatt e dokumenter:

- Bekreftelse på nabovarsling – 137/64 – John - Petter Sandvoll
- Avstandserklæring – underskrift av Henrik Færden Petersen på 137/1
- 2 situsjonskart: kart av plassering del.sak 555/12 og kart med endret plassering

2.10.12 ble søknad om enebolig godkjent i vår delegasjonssak nr. 555/12. Da forelå det blant
annet avstandserklæring fra 137/1 for plassering 2 m fra grense n . Erklæringen som nå er
framlagt samt endringen presentert i nabovarslingen, innebærer 0 m avstand til grens en mot
vest. Kartet synes å vise samme terrengendringer som i sak 555/12. Det er ikke framlagt
endrede fasadetegninger el.l., og den endrede plasseringen forutsettes å ikke skulle endre
terrengendringene som er angitt på tegningene stemplet i sak 555/12.

I delegasjonssak 555/12 skrev vi blant annet:

« Det foreligger avstandserklæring fra 137/1, vedrørende plassering av bygningen
inntil 2 m fra grensen. Vanlig plassering er 4 m fra grensen, men kommunen har
hjemmel til å tillate nærmere plassering når det foreligger samtykke fra aktuell nabo.
På bakgrunn av erklæringen, finner vi å kunne godkjenne plasseringen. »

Med samme henvisning finner vi nå å kunne godkjenne den endrede plasseringen.

Vedtak:
I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjon sreglement vedtatt i Ringerike
kommunestyre 17. desember 1992 med senere endringer, godkjennes den endrede plasseringen
på følgende betingelser :
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1. Betingelser sak i delegasjonssak nr. 555/12 er fortsatt gjeldende.
2. Berntsen plan - og oppmåling må sørge fo r innsending av relevante data – koordinater for

hjørner etc.

Giro (til tiltakshaver, Else Marie F. og Anders Modalen ) ettersendes for innbetaling av gebyr
for saksbehandling av endringen : kr 1.340, - .
(Betalingsregulativet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter.
Betalingsregulativet ble vedtatt av kommunestyret 13.12.2012 ) .

Alt arbeid skal følge plan - og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom
innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder best emmelsene foran planene.

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, vilkår og
nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og tiltakshaver jf. plan - og
bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapitte l 12.

Se vedlagte orientering om klageadgang.

Med hilsen

Gunnar Hallsteinsen
enhetsleder

Saksbehandler: Arne Hellum
telefon: 32 11 74 80

Kopi til:

Berntsen Plan & Oppmåling, Stangsgate 7, 3510 HØNEFOSS
Else Marie F. og Anders Modalen, postbok s 23, 3531 KROKKLEIVA



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
Postboks 123 Sentrum 32 11 77 13 32 11 74 00
3502 HØNEFOSS
e - postadresse: postmottak@ ringerike.kommune.no

Roar Jørgensen AS v/Lars Magnus Walløe
Hvervenmoveien 45

3511 HØNEFOSS

Delegasjonssak nr. 19 / 14

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
12 / 3894 - 15 1100 / 14 BYG 137/62 15.01.2014

GNR.137/62 - FÆRDENVEIEN - ENEBOLIG – SØKNAD OM ENDREDE
ANSVARSFOR HOLD

Det vises til søknad mottatt 06.09.2012 , til vår godkjenning 2.10.12 i delegasjonssak nr.
555/12 og til godkjenning av endret plassering 22.2.13 i delegasjonssak nr. 68/13.

Ing. Terje Aurdal Takst og Tegning er godkjent som ansvarlig søker og som ansvarlig for all
prosjektering som ingen andre foretak er godkjent som ansvarlige for.

7.1.14 har Ing. Terje Aurdal Takst og Tegning søkt om endringer. Det er søkt om at Ing. Terje
Aurdal Takst og Tegning avslutter sin rolle som ansvarlig søker. Videre er det angitt at
foretakets rolle som ansvarlig prosjekterende blir « endret når krav som er satt opp i
kommunens brev dat. 13.12.13 skal følges opp».

Aurdal viser til at « det er etablert kontakt mellom tiltakshaver og et annet overtakende firma.
Firmaet antas å legge fram sine egne dokumenter ut fra de krav som er stilt fra kommunens
side».

13.1.1 4 har Roar Jørgensen AS v/Lars Magnus Walløe søkt om endring av ansvarsforholdene
vedrørende søkerfunksjonen og prosjektering. Søknaden 7.1.14 fra Aurdal er ve dlagt, og Roar
Jørgensen AS søker om å overta som ansvarlig søker og som ansvarlig for overordnet
prosjektering. Vi forutsetter at Roar Jørgensen AS rett og slett søker om å overta akkurat de
ansvarsforholdene som Ing. Terje Aurdal Takst og Tegning er til kjent i saken, og at Ing. Terje
Aurdal Takst og Tegning samtidig løses fra sine ansvarsforhold.

Roar Jørgensen AS har nå innsendt en gjennomføringsplan. Den gjelder kun fore sitt eget
foretak. Vi har fra Aurdal gjennomføringsplan for alle de fem foreta kene som tidligere er
godkjent i saken. Vi forutsetter at den gjennomføringsplanen som er mottatt er en netto utgave
for å presentere Roar Jørgensen AS sitt ansvar, og at det videre i forbindelse med f. eks.
anmodning om midlertidig brukstillatelse, vil b li innsendt komplett gjennomføringsplan.
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Vi forutsetter at Roar Jørgensen AS har skaffet seg (eller vil skaffe seg) all relevant
dokumentasjon etc i saken slik at foretaket kan utføres sine ansvarsoppgaver forskriftsmessig.
Vi viser i den forbindelse f. e ks. til vårt brev 13.12.13, med blant annet temaer om
bygningsmessige og terrengmessige endringer.

For øvrig viser vi til byggesaksforskriftens § 12 - 6 om hva som må fanges opp når ansvar
opphører. Vi tenker blant annet på sikring av dokumentasjon, herund er blant annet
samsvarserklæringer. Grensesnitt mot nytt foretak må ivaretas.

Vedtak:
I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike
kommunestyre 17. desember 1992 med senere endringer, godkjennes søknaden om en drede
ansvarsforhold i henhold til plan - og bygningslovens § 20 - 1, byggesaksforskriftens § 12 - 6 m.v.
på følgende betingelser :

1. Ing. Terje Aurdal Takst og Tegning løses fra de ansvarsforhold som foretaket var tilkjent i
saken.

2. Roar Jørgensen AS overtar de ansvarsområder som Ing. Terje Aurdal Takst og Tegning var
tilkjent i saken.

3. Øvrige betingelser satt i tidligere vedtak i saken er fortsatt gjeldende.

Giro (til tiltakshaver, Else Marie F. og Anders Modalen ) ettersendes for innbetaling av gebyr
for saks behandling av endringene av ansvarsrett: kr 1.400, - .
(Betalingsregulativet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter.
Betalingsregulativet ble vedtatt av kommunestyret 1 3 .12.201 2 ) .

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, o g skal sørge for at tillatelser, vilkår og
nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og tiltakshaver jf. plan - og
bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12. Vennligst informer de andre foretakene om
de endringene som nå skjer!

S e vedlagte orientering om klageadgang.

Med hilsen

Gunnar Hallsteinsen
enhetsleder

Saksbehandler: Arne Hellum
telefon: 32 11 74 80
e - post: arne.hellum@ringerike.kommune.no

Ing.Terje Aurdal Takst og Tegning, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS
Else Marie F. og Anders Modalen, postboks 23, 3531 KROKKLEIVA



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
Postboks 123 Sentrum 32 11 77 13 32 11 74 00
3502 HØNEFOSS
e - postadresse: postmott ak@ringerike.kommune.no

Roar Jørgensen AS
Hvervenmoveien 45

3511 HØNEFOSS

Delegasjonssak nr. 345 / 14

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
12 / 3894 - 17 16963 / 14 BYG 137/62 07.07.2014

GNR.137/62 - FÆRDENVEIEN - ENEBOLIG – GODKJENNING AV ENDRET
PROSJEKT

Det vise s til søknad om  «endring av fasader og tilleggsareal på gitt tillatelse»  med følgeskriv
6.6.14 fra Roar Jørgensen AS.

Vi godkjente 2.10.12 den opprinnelige søknaden i delegasjonssak nr. 555/12. 22.2.13
godkjente vi endret plassering i delegasjonssak nr. 68/1 3. Den 15.1.14 godkjente vi endrede
ansvarsforhold i delegasjonssak nr. 19/14 .

I følgeskrivet 6.6.14 har Roar Jørgensen AS redegjort for at endringen av fasader i hovedsak
gjelder materialvalg, størrelser på vinduer og vindusplassering samt noen endrede d ør - og
portløsninger i underetasjen. I endringssøknaden inngår også en carport som blir liggende
delvis under terreng – terrenget skal t ilbakeføres. Det søkes bygget støttemur i øst.

Det framgår videre at underetasjen er senket med 0.5 m, m en beliggenhe ten av overkant møn e
blir uendret.

Terrenget er søkt endret i forhold til det som tidligere er godkjent. Roar Jørgensen AS skriver
at nytt utfylt terreng søkes å komme 11 m fra ferdig vegg i underetasje. Dette er vist på
situasjonsplan og på tegning S103 A – fasade sør og fasade nord - , hvor det framgår at det bli r
et tilnærmet flatt område i ca 11 m bredde før terrenget faller ned mot et nivå med skiløype.

En del av de endringene som det nå er søkt om tillatelse til, ble tatt op p av oss ved e - post
19.3 .13 til tiltakshaver og tidligere ansvarlig søker, og ved brev 13.12.13 til tidligere ansvarlig
søker med kopi til tiltakshaver og øvrige ansvarlige foretak. Dette gjaldt blant annet endrede
utforminger av terreng og bebyggelse. Vi har ikke foretatt befa ring i sakens anledning. E tter
disse henvendelsen e fra vår side kom det søknad om endringer av ansvarsforholdene.

Det er redegjort for at det ved ny nabovarsling ikke er kommet merknader.
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Plant egningen som tidligere er lagt til grunn for innredningen a v underetasjen, viser garasje,
bod, trimrom, kjellerstue, teknisk rom, klesbod, bad, trapper og to soverom. Revidert tegning
viser en stor bod og ikke to mindre boder, og det vises ikke trimrom. I et hjørne av garasjen er
det vist bad/toalett. I vedlegg d atert 28.2.14 er det redegjort for bruk en av enkelte av rommene
i underetasjen. For garasjedelen er det angitt innredning for egnet utstyr, verktøy og lager for
firmaet Mie & Modalen AS. Det er nevnt at en viss funksjon som «bygdesmed» for kjente og
kjære samt enkelte lokale samarbeidspartnere , er tanken. Det vil ikke bli satt opp skilt for
disse tjenestene eller bli drevet reklame for dette. Primært vil lokalene være i bruk av Anders
H . og Else - Marie F. Mod a len, og firmaskilt for å vise leveringsadressen til Mie & Modalen AS
vurderes satt opp. Lokalene skal ikke brukes som et typisk landbruksverksted, og det skal ikke
være egen oppstillingsplass for biler/traktorer som venter på å bli reparert. Det skal ikke være
en bruk som krever godkjenning fra Arbei dstilsynet. Det er videre vist til at toalettet og
dusjrommet i et hjørne av garasjen er for å unngå at boarealet skitnes til.

Vi er vant til at det rundt om kring i kommunen er en del tilfeller at bruk av rom på
boligeiendommer til annet enn rene bolig funksjoner. Det kan eksempelvis være til hobbyer
(eksempelvis veteranbiler), som hjemmekontor osv. I visse tilfeller blir bruken av en slik art at
det krever tillatelse. Eksempler på forhold som kan være avgjørende for om det trengs
tillatelse er om det skal være noen ansatte og om det blir trafikk av kunder. Det er redegjort
for at det ikke vil være nødvendig med tillatelse fra Arbeidstilsynet, og at det ikke skal settes
opp reklameskilt eller bli drevet reklame for tjenestene. Dette peker i retning a v at det ikke
skal være en bruk som trenger spesiell tillatelse. Ved nabovarslingen er det vist til vedlegg Q -
4 som vi forutsetter er vedlegget 28.2.14 som beskriver bruken av underetasjen. Vi finner så
langt å kunne akseptere den bruken som er beskrevet , og siden det ikke er søkt om
dispensasjon fra reguleringsplanen, forutsetter vi at bruken blir i begrensede former. Skulle
det i framtida komme reaksjoner fra naboer el.l. , kan saken måtte tas opp igjen til ny
behandling. Skulle det vise seg at tjenes tene skulle ligge an til å endre karakter eller å «ta av» ,
forutsetter vi at tiltakshaver vil ta kontakt med bygningsmyndigheten for å sørge for
nødvendige avklaringer/ godkjenninger.

Det er lagt ved en leieavtale med grunneier av 137/1 . Dette gjelder b lant annet et areal inntil
137/62, mot vest. Vi har mottatt et kartvedlegg, men ikke fotovedlegg som omtales i
leieavtalen. Vi kan ikke se at dette med dyrehold er nærmere omtalt ellers i saken, f. eks. i
følgeskrivet eller i opplysningene vedrørende nabo varsel el.l. Bygningsmyndigheten har vist
leieavtalen med kartvedlegg til lan dbrukskontoret som ser at arealet er sammenfallende med et
skogsom r åde . Landbrukskontoret ser ikke for seg at landbruksmyndigheten vil ha noe i mot et
eventuelt hestehold på dett e stedet på 137/1, men viser til at det nær boligområder er
helsemessige forhold, plan - og bygningslovmessige forhold etc. s om er avgjørende. I
følgeskriv vedlegg Q - 1 vedrørende bruk av underetasjen, står det ikke noe om dyrehold.
Eventuell innredning av stall osv. på 137/62 vil kreve søknad og tillatelse, og inngår ikke i
tidligere vedtak i saken eller i det vedtaket som vi nå fatter. Vi viser for øvrig til møte t 19.2.14
der tiltakshaverne, ansvarlig søker, landbrukskontorets Åge Geir Hanssen og
bygges a ksbehandler Arne Hellum deltok. Da ble det nevnt framtids planer om tre hester, og et
alternativ som ble nevnt var stall på 137/62 og beite på 137/1. Hanssen redegjorde for at det i
utgangspunktet ikke er lagt opp til hestehold i boligområd er. Hellum vist e til at det har vært
flere saker der naboer hadde reagert på ulemper med blant annet lukt og fluer ved hestehold. I
disse sakene har det vanligvis ordnet seg ve d at dyrene h ar blitt flyttet, og Ringerike kommune
har ingen fylkesmannsavgjørelser el.l. som kunne a vklart hva som kan tillate s av hestehold
med utgangspunkt i en boligeiendom, i dette tilfellet en boligeiendom i regulert område.
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Kommunens representanter nevnte 19.2.14 at det generelt er viktig hva slags syn naboene har .
Det kan eksempelvis kom me nye naboer. Gjødsel må tas hånd om osv. Det er snakk om
skiløype vest for boligeiendommen. Dersom det skulle bli aktuelt å få avklart nærmere om
hestehold, må det tas ny kontakt med oss og sørge for nødvendige avklaringer/godkjenninger.

Vi finner å kun ne godkjenne fasadeendringene, senkningen av gulvet, bygging av carport og
forstøtningsmuren ca 1,5 m fra østveggen til underetasjen. Videre finner vi å kunne godkjenne
de endrede terrengforholdene.

Plasseringen av carporten ser ut til å komme mindre en n 4 m fra grensen mot sør , mot 137/64 .
I og med at Else - Marie Færden Modalen eier begge eiendommene, også 137/64, er det ikke
nødvendig med nabosamtykke.

I følgeskrivet 6.6.14 står det at det i delegasjonssak 68/13 ble gitt dispensasjon for plassering –
mot vest. Men i og med at nabosamtykke forelå, trengtes det i nevnte vedtak ikke
dispensasjon for slik plassering. Gjennom den nabovarsling som nå er utført, og den leieavtale
som er skrevet, forutsetter vi at Henrik Færden Petersen er innforstått med de
terrengendringene som framgår av søknaden og vi behandler heller ikke nå noen dispensasjon .

I delegasjonssak 555/12 godkjente vi 2.10.12 dispensasjon for oppfylling ut i det regulerte
LNF - området i vest og for bygging på to regulerte tomter/overskridels e av maksimalt tillatt
utnyttingsgrad i reguleringsbestemmelsenes § 3. I følgeskrivet 6.6.14 er det vist til at
carporten og endringer for øvrig øker bruksarealet med totalt 94 m², mens det bebygde arealet
ikke øker siden konstruksjonene ligger neddykket i terrenget. I blanketten «opplysninger om
tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon» er det tatt med 40 m² for parkeringsareal på
terreng. Vi kan ikke se at det er nødvendig å ta med slike 40 m² siden parkeringsbehovet vel
dekkes i carporten. Ette r en helhetsvurdering finner vi det ikke nødvendig å behandle noen
dispensasjon vedrørende endringene, da tidligere gitte dispensasjoner anses å dekke løsningen
som det nå søkes om.

Det er lagt ved noen søknader om ansvarsrett, og i følgeskrivet 6.6.14 e r det varslet at det ved
søknad om brukstillatelse vil bli oppdatert ansvarsopplegg. Berntsen Plan & Oppmåling AS er
i den nye gjennomføringsplanen bare ført opp med ansvar for prosjektering av plassering, og vi
forutsetter at det er en forglemmelse at ogs å utførelse for det samme godkjent i delegasjonssak
nr. 555/12 ikke er oppført. Det samme gjelder Randsfjord Rørservice AS vedrørende
vannbåren varme, sanitær innenfor grunnmur og utvendig VA.

Det reviderte situasjonskartet viser endrede atkomstforhold. Fra før var atkomsten vist i det
sørøstre hjørnet av 137/62. Nå vises ingen avkjøring der, men i stedet en avkjøring over
137/64 og over 137/1 – som kommer inn på 137/62 lenger nord. Slike endri nger kreves
behandling etter veglovas § 40. Endringene er o mtalt i følgeskrivet 6.6.14, men det er ikke
redegjort nærmere for formålet . Vi kjenner til at Anders Modalen driver med tømmerhogst
med skogbruksmaskiner. 19.2.14 redegjorde Modalen for at slike maskiner repareres annet
sted, og kanskje bare 2 - 3 ganger per år vil skogsmaskin være innom eiendommen.
Reguleringsplanen har en ikke - bygget gangvei på tvers av den sist nevnte atkomstveien som
søkes anlagt over 137/1. Vi forutsetter at opparbeidelse av atkomstveien og avkjørselen ikke
gjørs på et vis som kan van skeliggjøre en evt. bygging av gangveien. Skulle det bli aktuelt å
bygge den regulerte gangveien, eller å bygge en variant av denne, kan det måtte ses nærmere
på om den nordligste atkomsten til 137/62 over 137/1 må fjernes/endres. Om endring av
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regulerin gsmessige forhold skulle gjøre bruken av traseen til atkomst for 137/62 uaktuell, kan
nevnte atkomst måtte fjernes. Modalen nevnte 26.4.14 for Hellum at det vil være nødvendig
med lite terrengendringer for atkomsten i sør, og vi forutsetter at dette også gjelder for den i
nord!

Vi synes det er positivt at Ro a r Jørgensen AS har tatt på seg å koordinere arbeidet med å søke
om endringen, og vi fornøyd med kvaliteten på tilleggsdokumentasjonen som er mottatt. En
oppfylling kan vel kalles 3 - dimensjonal, mens kart og tegninger hver i seg blir 2 - dimensjonale.
I samtale med Anders Modalen har Hellum spurt om hvorledes terrenget/tiltaket skal avsluttes
mot nord, og Hellum fikk inntrykk av at Modalen vil sørge for en tiltalende avslutning mot
nord. På tegning av f asade nord ser det ut til at det skal fylles inn til grunnmuren.

Vedtak:
I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike
kommunestyre 20. juni 2013 , godkjennes søknaden om endret prosjekt i henhold til plan - og
b ygningslovens § 20 - 1 vist på tegning A100, S100 - S105 på følgende betingelser :

1. Betingelser satt i tidligere vedtak i saken er fortsatt gjeldende.

2. Følgende foretak gis lokal godkjenning og ansvarsrett i følgende godkjenningsområder:

Ringerike Tak og M embran AS: UTF av taktekkingsarbeider.

3. Følgende foretak med sentral godkjenning gis ansvarsrett i følgende godkjenningsområder:

Byggmesteren Hønefoss AS: UTF av takkonstruksjon unntatt tekking. Innsetting av
vinduer.

4. De rsom det kommer reaksjoner fra n aboer el.l. vedrørende den planlagte bruken av
eiendommen/under e tasjen eller bruken skulle bli vurdert å kreve ytterligere tillatelse, kan
det bli nødvendig med ny søknad om godkjenning .

5. A tkomsten over 137/1 godkjennes i henhold til veglovas § 40. Atkomste n krysser regulert
gangvei, og godkjenningingen ses på som « godkjent inntil videre » – en godkjenning som
kan trekkes tilbake dersom gjennomføring av reguleringsmessige forhold el.l. gjør det
nødvendig å fjerne/endre atkomsten. Utformingen av atkomsten må ikke gjøres slik at den
vanskeliggjør en eventuell opparbeidelse av gangvei el.l.

6. Terreng - og murarbeidene er mer omfattende enn hva som er vanlig på boligeiendommer i
regulerte områder, og det er viktig at disse gis en tiltalende utforming. Vi forutsette r
eksempelvis at høye murer i utgangspunktet unngås, og at det eksempelvis i nord fylles
inntil grunnmuren for å dempe en ellers dominerende virking.

Giro (til tiltakshaver, Else Marie F. og Anders Modalen ) ettersendes for innbetaling av gebyr
for saksb ehandling av den endrede løsningen: kr 7.700 , - , godkjenning av foretak/ansvarsretter:
kr 3.080 , - og endrede avkjø r ingsforhold: 1.540, - , totalt: kr 1 2 . 32 0 , - .
(Betalingsregulativet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter.
Betalingsregu lativet ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2013 ) .
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Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer private
eller offentlige ledninger. Kommunen krever normalt minst 4 meter avstand fra byggverk til
kommunale vann - o g avløpsledninger. Avstanden måles horisontalt (vannrett) fra bygningen til
vann - /avløpsledning.

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, vilkår og
nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlig e og tiltakshaver jf. plan - og
bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.

Se vedlagte orientering om klageadgang.

Med hilsen

Heidi Skagnæs
Konstituert enhetsleder

Saksbehandler: Arne Hellum
telefon: 32 11 74 80

Kopi til:

Else Marie F. og Anders Modalen, postboks 23, 3531 KROKKLEIVA







Ringerike kommune
Byggesakskontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Roar Jørgensen AS
Hvervenmoveien 45

3511 Hønefoss

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
14 / 4295 - 2 7821 / 14 GNR 137/62 22.12.2014

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
I henhold til plan - og bygningslovens § 21 - 10.

Gnr/bnr 137/62 - Midlertidig brukstillatelse - Færdenveien - B olig

Vi har 22.12.2014 mottatt anmodning om midlertidig brukstillatelse fra Roar Jørgensen AS .

De kontrollansvarlige for utførelsen anses ved sine samsvarsklæringer og revidert
gjennomføringsplan å ha bekreftet overfor kommunen at det med tanke på midlertidig
brukstillatelse er foretatt kontroll med tilfredsstillende resultat. M ed unntak av de anmerkninger
som er anført nedenfor, forutsettes det at byggearbeidet er utført i samsvar med tillatelser og
krav gitt i eller i medhold av plan - og by gningsloven og vedtak i saken 12 / 3894 .

Midlertidig brukstillatelse gis for: kun 1. etasje .

Arbeider som gjenstår: Underetasjen.

Denne er gyldig til 01.04.2015 . Det må søkes om ny midlertidig brukstillatelse for 1. etasje
eller det må søkes om ferdigattest for hele bygget i god tid før denne fristen.

Ringerike kommune v/teknisk tjene ste krever at det foreligger godkjent rørleggermelding ved
alle gravearbeider for vann - og avløpsledninger med tilslutning til offentlig ledninger. Vi
forutsetter at det foreligger en godkjent rørleggermelding.

Det mangler en samsvarserklæring fra Jan Hara ld Thengs når det gjelder utgravning og
planeringsarbeider. Denne må sendes inn før det kan gis ferdigattest på bygningen.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter (jfr.
Pbl § 20 - 1). Bruksendring kreve r særlig tillatelse (jfr. Pbl § 20 - 1 d).

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, vilkår og
nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og tiltakshaver jf. plan - og
bygningslovens kapittel 23 o g SAK10 kapittel 12.

Beskrivelse: Midlertidig brukstillatelse for 1. etasje i bolig
Bygningsnr: 300323807
Anmerkning : Vi har ikke foretatt besiktigelse i forbindelse med utskriving av denne

midlertidige brukstillatelsen .

Oversendes:
Brannvesen
Teknisk tjeneste
Eiendomsskattekontoret
Matrikkelføring
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Med hilsen

Arne Hellum
Avdelingsleder byggesak

Saksbehandler: Marie Irene Norberg
Telefon: 32 11 75 68
E - post: Marie.Irene.Norberg@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift



Ringerike kommune
Byggesakskontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Roar Jørgensen AS
Hvervenmoeveien 45

3511 HØNEFOSS

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
14/4295-3 6232/15 GNR 137/62 05.03.2015

Gnr/bnr 137/62 – Færdenveien - Oppføring av enebolig

Det vises til midlertidig brukstillatelse datert 22.12.2014 i arkivsaknr. 14/4295 - 2.

Denne brukstillatelsen er gyldig til 01.04.2015. Denne endres til å være gyldig til ansvarlig
søker har sendt inn søknad om ferdigattest på eneboligen. Dersom underetasjen ønskes å ta i
bruk må det sendes inn egen søknad om midlertidig brukstillatelse på denne.

Med hilsen

Saksbehandler: Marie Irene Norberg
Telefon: 32 11 75 68
E - post: Marie.Irene.Norberg@ringerike.kommune.no

Kopi:
Anders Modalen , Postboks 23 , 3531 KROKKLEIVA



Vår dato: 13.06.2018 
Vår referanse: 2018/2435 
Arkivnr.: 423.1 
Deres referanse: 11.04.2018 
 
Saksbehandler: Helene Bang 

Langballe 
 
Innvalgstelefon: 32266934

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

 
Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - 38/17 - Gnr 137/1 - 137/62 - 137/63 - 137/64 - Færden 
boligområde - klage på vedtak 
 

VEDTAK 
 
 
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 5. 
desember 2017 om detaljregulering for Færdentoppen boligområde. 
 
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
 
 
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 11. april 2018. 
 
 
Sakens bakgrunn 
 
Ringerike kommunestyre vedtok detaljregulering for Færden boligområde med bestemmelser 
i vedtak av 5. desember 2017.  
 
Detaljreguleringen tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på frittliggende 
småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på Færdentoppen i Haugsbygd. Området 
er et av satsingsområdene til kommunen i gjeldende samfunnsdel. Planen er fremmet av 
COWI AS på vegne av Henrik Færden Petersen. 
 
Vedtaket er påklaget av Else-Marie Modalen i brev av 9. januar 2018. Modalen er grunneier 
av to eiendommer innenfor planområdet, gbnr. 137/62 og 137/64. Disse ønsker hun fjernet fra 
planen. 
 
Klagen omhandler videre: 
 

 Manglende mulighet til medvirkning i planprosessen. 
 Planen vil ikke bli en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygda. 
 Avkjøringen er av hensyn til barn i området ikke ønskelig der den er lagt i planen. 
 Utbyggingen vil være en belastning for Vang skole. 
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Det vises til klagen i sin helhet. 
 
Planfremmer COWI AS har på vegne av Henrik Færden Petersen gitt tilsvar på klagen i brev 
av 22. januar 2018. 
 
Klagen er behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, Formannskapet og i 
Kommunestyret. Kommunestyret fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge i vedtak av 5. 
april 2018. 
 
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf. 
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet.  
 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Klagerett og klagefrist 
Klager eier to eiendommer innenfor plangrensen og er dermed part i saken. Klager har adgang 
til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Detaljreguleringen for Færdentoppen boligområde avløser tidligere reguleringsplan for 
Færdenmarka, vedtatt i 1985. Klagers eiendommer er i gammel plan regulert til boligformål, 
noe som videreføres i ny detaljregulering. 
 
Detaljreguleringen er videre i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel, ved å legge til 
rette for variert boligtilbud i lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 
 
Når det gjelder kommuneplanens arealdel vedtatt 30. april 2007, er planområdet avsatt til 
LNF, friområde og boligområde. Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel da 
deler av LNF-området er omdisponert til bolig og grøntareal. 
 
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker 
I henhold til plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er plan- og 
reguleringsmyndighet. Det er kommunestyret som ut fra en helhetsvurdering avgjør hvilke 
arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal benyttes til, herunder 
hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om reguleringsplan, 
herunder også vedtak om reguleringsendring. 
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra 
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar 
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Hvis det foreligger klare saksbehandlingsfeil kan Fylkesmannen oppheve reguleringsvedtaket 
og sende saken i retur til kommunen for ny behandling. 
 
Andre typer endringer i planen kan Fylkesmannen bare gjøre dersom kommunen er enig i 
endringene. Dette gjelder endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i 
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reguleringsbestemmelser. Dersom Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer, og 
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Behandling av klagers anførsler 
 
Manglende medvirkning 
Klager anfører at hun ikke har fått tilstrekkelig mulighet til medvirkning og involvering når 
det gjelder planarbeidet.  
 
Det følger av pbl. § 5-1 at enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for 
medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosessen.  
 
Klagers merknader og innspill er behandlet og besvart i planarbeidet, se kommunens 
saksfremlegg. Planen har vært sendt til høring og lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til pbl. 
§ 5-2.  
 
Av brev fra COWI AS datert 22. januar 2018 uttaler planfremmer seg til klagen. Her fremgår 
aktuelle datoer for når de ulike stadiene av planprosessen fant sted, som blant annet varsel om 
oppstart, politisk behandling, offentlig ettersyn, behandling av innsendte merknader osv.  
 
Klagers anførsel kan på dette punktet ikke føre frem. 
 
Klager ønsker sine eiendommer fjernet fra planen 
Klager ønsker at hennes tomter gbnr. 137/62 og 137/64 skal tas ut av detaljreguleringen. Dette 
begrunnes med at det ikke var nødvendig med ny reguleringsplan da hun bygde huset og 
dermed trengs det heller ikke nå. 
 
Kommunen ser det som naturlig å ta med alle eiendommene som ligger på vestsiden av 
Færdenveien, slik at det ikke blir en oppstykking av den gamle reguleringsplanen. I den nye 
planen for Færdentoppen boligområde er eiendommene avsatt til frittliggende 
småhusbebyggelse, noe som er en videreføring fra gammel plan.  
 
Det følger av tilsvaret til planfremmer COWI AS at plankart og bestemmelser ønskes 
oppdatert i tråd med faktisk situasjon. Den gamle reguleringsplanen er vedtatt i 1985 og viser 
en utdatert løsning. I planarbeidet ble det ansett som viktig å se på helhetlige løsninger i 
området for å kunne legge til rette for en helhetlig og god utvikling av nordre del av området. 
Detaljreguleringen er videre i tråd med kommuneplanens samfunnsdel som legger opp til 
utbygging av tettstedene i kommunen.  
 
Fylkesmannen viser videre til rådmannens uttalelse om at klagers eiendom allerede er regulert 
til boligformål, noe som anses viktig å videreføre i ny plan slik at nabo ikke blir skadelidende 
av planforslaget. Reguleringsendringen vil heller ikke innskrenke utnyttelsesmulighetene på 
klagers eiendom, derimot vil utnyttelsen øke fra 20 prosent til 40 prosent.  
 
Når det gjelder kommuneplanens arealdel er detaljreguleringen imidlertid i strid med LNF-
område. Spørsmålet er om detaljreguleringen samsvarer med pbl. § 12-1 første ledd jf. tredje 
ledd, hvor det følger at innholdet i detaljreguleringen må følge opp hovedtrekk og rammer i 
kommuneplanens arealdel og foreliggende områderegulering. 
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Ettersom deler av planforslaget omfatter omdisponering av dyrket mark fremmet 
Fylkesmannen innsigelse til det opprinnelige planforslaget i brev av 12. juni 2017. 
Bakgrunnen var manglende ivaretakelse av nasjonale jordverninteresser. På det grunnlaget ble 
planen endret, slik at boligområdet ble redusert i størrelse og det ble foreslått grønnstruktur i 
overgangen mellom det foreslåtte boligfeltet og den dyrkede marken. Fylkesmannen trakk 
innsigelsen etter disse endringene ble gjort.  
 
Det er kommunen som er ansvarlig for planlegging av områder på lokalt nivå. Gjennom plan- 
og bygningslovens bestemmelser om samfunns- og arealplanlegging kan kommunen foreta 
allsidige og langsiktige vurderinger med hensyn til hva som vil være hensiktsmessig 
ressursforvaltning innenfor kommunes geografiske grenser. 
 
Avveininger rundt arealbruk regnes som fritt skjønn, og ved prøving av det frie skjønn skal 
Fylkesmannen legge stor vekt på det kommunale selvstyret jf. fvl. § 34 andre ledd. Etter en 
samlet vurdering har ikke Fylkesmannen merknader til kommunens vurderinger rundt 
arealbruket.  
 
Planen vil ikke bli en naturlig utvidelse av boligområdet 
Klager anfører at planen ikke vil bli en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbyd, 
ettersom det er både høyspentledninger, gangvei og åpen bekk mellom nåværende boliger i 
nord og planforslag. Videre er det anlagt gangvei i øst og en betydelig høydeforskjell mot 
boliger i sør. Det klages også på planlagt avkjøring, av hensyn til barn i området. 
 
Kommunen har behandlet anførselen slik: 
 

«Kommunen anser planen å være god og en naturlig utvidelse av boligområdet i 
Haugsbygd. En gangvei er ikke en barriere. Derimot er det en trygg måte å komme 
seg rundt i nabolaget. Avkjøringen er lagt i en slak bakke med god oversikt begge 
veier i Færdenveien og anses ikke som farlig for barn i nabolaget.» 

 
COWI AS begrunner plasseringen av avkjøringen med områdets topografi og den skisserte 
bygningsstrukturen. Hensikten er å gi flest mulig boenheter tilkomst med best mulig 
tilgjengelighet ved hjelp av minst mulig kjøreareal.  
 
Når det gjelder begrunnelsen for plassering av (eksisterende) gangvei i nordøst gjelder dette i 
følge COWI AS hensyn til trafikksikkerhet, plassering av bygg i det nye boligområdet og 
betydelig bedre stigningsforhold enn tidligere regulert løsning fra 1985. Videre opplyses det 
at det er lagt inn en smett gjennom boligfeltet som gir fotgjengere en snarvei lik gangvei som 
er vist i reguleringsplan fra 1985. 
 
Fylkesmannen anser planens plassering av blant annet avkjøring og gangvei som godt 
begrunnet og har ingen merknader til det utviste skjønn. 
 
Disponering av område G2 
Klager har tidligere leid deler av eiendom gbnr. 137/1, omtalt som G2 i plankartet. Klager 
hevder at bruken av området er uavklart da klager er gitt tillatelse til å disponere området. 
Området skulle etter muntlig avtale bli en utvidelse av gbnr. 137/62 og gbnr. 137/64 dersom 
det skulle søkes endring av reguleringsplan.  
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Henrik Færden Petersen har i tilsvar anført at leieavtalen ble sagt opp ved rekommandert brev 
av 20. oktober 2015. Området var dermed fri for heftelser 20. april 2016. Petersen anfører 
videre at det aldri har vært noen muntlig avtale om at arealet skulle bli en utvidelse av gbnr. 
137/62 og gbnr. 137/64. 
 
Fylkesmannen bemerker i likhet med kommunen at dette er privatrettslige forhold som ligger 
utenfor Fylkesmannens kompetanse å ta stilling til.  
 
Utbygging vil være en belastning for Vang skole 
Avslutningsvis følger det av klagen at utbyggingen vil være en belastning for Vang skole, da 
det allerede foregår mye utbygging i skolekretsen tilpasset familier med barn i skolepliktig 
alder.  
 
Kommunen besvarer anførselen med at fortetting er positivt ved at man opprettholder den 
sosiale infrastrukturen og kommunen mener det er positivt at Vang skole styrkes med større 
tilfang med vedtak av planen. Fylkesmannen har ingen merknader til kommunens vurdering 
på dette punktet.  
 
Konklusjon  
Fylkesmannen har kommet til at reguleringsplan for Færdentoppen boligområde er behandlet 
i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og har ikke merknader til 
kommunens saksbehandling eller det utviste skjønn. 
 
 
 
 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 
 
 
 

  Helene Bang Langballe 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2702-64  Arkiv: GNR 169/22  

 

Sak: 27/20 

 

Saksprotokoll - Klage på endringsvedtak og søknad om endring av gitt tillatelse 

Gnr/bnr 169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
På grunn av vanskelig løsning trafikkmessig, ber om befaring. 

Saken utsettes. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«På grunn av vanskelig løsning trafikkmessig, ber om befaring. 

Saken utsettes». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Gravermoens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2702-61   Arkiv: GNR 169/22  

 
 

Klage på endringsvedtak og søknad om endring av gitt tillatelse - Gnr/bnr 

169/22, 169/10 - Smedgårdsveien 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet 

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i 

delegasjonssak 408/19. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

3. Søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien 

godkjennes. 

5. Viderebehandling av endringssøknad delegeres til rådmannen. 

  

 

  

Sammendrag 

Saksfremlegget gjelder to forhold: 

 

1. Klage på gitt tillatelse 

Saken gjelder klage på vedtak datert 18.07.2019 om endring av gitt tillatelse for 

endret plassering av gangvei, mindre justering av trase for internveier og justering av 

terrengløsninger fra mur/skråning til bruk av kun skråninger, 

delegasjonssaksnummer 408/19. Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder 

vesentlig nye opplysninger, og anbefaler at klagen ikke tas til følge og at saken 

sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 

2. Søknad om endring av gitt tillatelse 

Saken gjelder også søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av 

Smedgårdsveien og dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til 

nabogrense for terrenginngrep og utvidelse av veien. Det har kommet inn 

nabomerknader til denne endringssøknaden. Rådmannen mener at vilkårene for å gi 

dispensasjon er oppfylt, at nabomerknadene ikke skal tas til følge, og at søknad om 

endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien skal godkjennes. 
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Innledning / bakgrunn 

Det ble gitt tillatelse til oppføring av 6 tomannsboliger på eiendommen gnr/bnr 

169/22 i delegasjonssak nr. 716/17, datert 02.01.2018. I tillatelsen ble det gitt 

dispensasjon for utnyttingsgrad fra 25% BYA til 30, 24% BYA. Det ble også gitt 

dispensasjon for arealbruk hvor det skulle legges VA-ledninger og opprusting av 

gangvei. Det var ikke nabomerknader til søknaden. 

 

I delegasjonssak nr. 210/18, datert 04.06.2018 ble det gitt tillatelse til endring for 

heving av terreng for fire av seks tomter, endring av høydeplassering for intern 

tilkomstvei og stikkveier, samt endret trasé for gang- og sykkelvei internt på tomten. 

Det var opprinnelig nabomerknad til endringssøknaden, men denne ble trukket. 

 

Det ble gitt tillatelse til endring av gitt tillatelse for endret plassering av gangvei, 

mindre justering av trasé for internveier og justering av terrengløsninger fra 

mur/skråning til bruk av kun skråninger i delegasjonssak nr. 408/19, datert 

18.07.2019. Det var fire nabomerknader i saken hvor det ble vurdert at det ikke var 

grunn til å tillegge en eller flere av merknadene vekt på en slik måte at tiltaket ikke 

kunne gis godkjenning. 

 

Beskrivelse av saken 

Klage 

Kommunen mottok klage på vedtak om endring av gitt tillatelse i delegasjonssak nr. 

408/19 fra Egil Berg Bråtalien 06.08.2019 og fra Anette Bråstad 08.08.2019. 

 

Klagen fra Egil Berg Bråtalien, hjemmelshaver til gnr/bnr 169/11, er i hovedsak 

begrunnet i følgende: 

- Fyllingsfoten mot tomt 2 på gnr/bnr 169/22 kommer nærmere nabogrensa mot 

gnr/bnr 169/11 enn 4 meter 

- Snuhammeren mot Smedgårdsveien ved gnr/bnr 169/11, 169/22 og 169/49 

kan ikke fjernes 

- Dersom snuhammer fjernes, trekkes avstandserklæring fra gnr/bnr 169/11 

- Skråning mot Smedgårdsveien/snuhammer må sikres. 

 

Klagen fra Anette Bråstad, hjemmelshaver til gnr/bnr 169/49, er i hovedsak 

begrunnet i følgende: 

- Skråning mot Smedgårdsveien må sikres og ferdigstilles 

- Eksisterende snuhammer må beholdes, da det er behov for snuplass i denne 

svingen i Smedgårdsveien 

 

Klager, Anette Bråstad, har lagt ved to bilder av skråningen og et kartgrunnlag som 

viser plasseringen. 

 

Søker sendte 20.08.2019 og 11.10.2019 kommentar til klagene. Kommentarene går i 

hovedsak ut på følgende: 

- Det foreligger avstandserklæring i forbindelse med opprinnelig byggesøknad 

og endringen medfører at eiendommen til Bråtaliten blir mindre berørt 

- Sikringsarbeid på byggeplassen vil bli ivaretatt 

- Snuplassen kan ikke benyttes da den er for smal og kort til andre kjøretøy 

enn personbil, strømstolpe som står på snuplassen skal flyttes og 
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oppgraderes i forbindelse med at kraft- og fibernett legges i bakken. 

Snuplassen har vært benyttet til plassering av avfallsdunker og parkering for 

nabo nord for snuplassen, kjøretøy som skal videre innover Smedgårdsveien 

snur innerst i veien, posten benytter annen eiendom når de snur, og det er 

avtale med HRA om annen løsning for å snu renovasjonsbiler. 

- Skråningen er midlertidig sikret med steiner, og vil bli endret i forbindelse med 

skifting av strømstolpe og ferdigstillelse av terrengarbeider. 

- Utforming av prosjektet er bedre enn i opprinnelig tillatelse og bedre tilpasset 

naboeiendommer, da gangvei er flyttet og bruk av murer/skråninger er 

redusert i omfang. 

 

Kommunen mottok 04.11.2019 tilleggskommentar fra Egil Berg Bråtalien. Han 

skriver at det ble gjennomført en befaring med søker, naboer og kommunen i 

oktober. I kommentaren vises det til befaringen og momenter som ikke var i henhold 

til gitt tillatelse, klager skriver videre at han trekker sin avstandserklæring. 

 

Endringssøknad 

Kommunen mottok 19.12.2019 søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av 

Smedgårdsveien og dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til 

nabogrense for plassering av veien etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4. 

Omsøkte endring medfører at Smedgårdsveien utvides med 1 meter inn mot 

eiendommen gnr/bnr 169/22, hvor det vil settes opp et rekkverk 0,3 meter innenfor 

ny veiskulder. Dette gir en effektiv utvidelse på omkring 0,7 meter (minus 

rekkverkets tykkelse). 

 

 
Situasjonskart innsendt med søknad som viser utvidet vei. 



- 

 
Terrengsnitt innsendt med søknad som viser Smedgårdsveien og internvei på gnr/bnr 169/22. 

 

Nabo, Egil Berg Bråtalien, har kommet med nabomerknad til endringssøknaden. 

Merknaden går i hovedsak ut på at han ikke har mottatt dokumentasjon på at 

endringer mot Smedgårdsveien er i henhold til gjeldende lover og regler med tanke 

på sikring av skråning. Nabo ønsker at det skal settes opp en støttemur for å sikre 

skråningen. Han stiller også spørsmål ved eierforholdene og søkers oversikt i saken. 

Videre skriver han at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, og at snuhammer er 

en forutsetning for prosjektet. 

 

Det har også kommet inn nabomerknad til endringssøknaden fra nabo Anette 

Bråstad. Merknaden går i hovedsak ut på at sikring av skråninger må utføres i 

henhold til gjeldende retningslinjer, og at snuhammer fjernes uten at det er planlagt 

sikring mot innkjøring til hennes eiendom. Nabo skriver at snuhammeren benyttes 

som snuplass for hennes eiendom og andre brukere av Smedgårdsveien, som for 

eksempel post og utrykningskjøretøy. I tillegg skriver hun at hun har brukshevd på 

dette arealet. Hun skriver også at skråningen mot Smedgårdsveien må sikres med 

mur, og har lagt ved bilder og kart av skråningen. 

 

Søker skriver i sin kommentar til nabomerknadene at prosjektet følger gjeldende 

regelverk, og at de har gjort tilpasninger for å sikre god og varig løsning på plassen. 

Spørsmålet om eierforhold har søker skrevet at er en tidligere oppføring da saken 

har pågått over lenger tid. Søker skriver at de har forsøkt å komme til enighet med 

naboer ved endringssøknader og tilpasninger. HRA har gitt tilbakemelding om at 

snuhammer ikke er nødvendig for deres renovasjonsbiler ifølge søker. Søker skriver 

at avstandserklæringene ikke kan trekkes, og at arealet mellom Smedgårdsveien og 

byggetomten skal sikres. 



- 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 44-02 

Smedhaukedalen, vedtatt 10.02.71 som mindre endring av reguleringsplan nr. 44 for 

Sokna, vedtatt 16.04.64. Deler av eiendommen er i reguleringsplan angitt til 

boligformål og deler er avsatt til friområde. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 

31.01.19 viser samme inndeling som i reguleringsplan, friområde i reguleringsplan er 

i kommuneplan angitt som LNF-område. 

 

 
Skjermbilde kommuneplanens arealdel, gult område markerer område for boligbebyggelse og grønt er 
LNF-område. 
 

Juridiske forhold  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 

saken, jf. forvaltningsloven § 28. Endringsvedtaket datert 18.07.2019 er et 

enkeltvedtak hvor naboer som har klaget er part i saken. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Vedtaket ble fattet 18.07.2019 og 

klagene ble mottatt 06.08.2019 og 08.08.2019. Det er dermed klaget innenfor 

klagefristen. 

 

For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt. Hensynene bak 

bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl. § 

19-2. 

 

Økonomiske forhold 
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Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at 

parten har rett på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å 

få endret vedtaket», jf. forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om 

dekning av utgifter dersom vedtaket endres. Det tas ikke eget gebyr for behandling 

av klagen. 

 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av endringssøknaden. Gebyr kommer 

som inntekt til kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for innhenting av informasjon eller høringer 

for behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker for endringssøknaden går ut 12. mars 2020. Etter 

pbl. § 21-4 skal kommunen behandle søknader så snart som mulig, og senest innen 

saksbehandlingsfristen. Dersom fristen overskrides, vil gebyret reduseres med 25 % 

for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides, jf. byggesaksforskriften § 7-6. Det vil 

si at dersom saken behandles i møte i HMA 14. april 2020, vil det ikke kunne tas 

gebyr for behandling av endringssøknaden. Gebyr for endringssøknad i denne 

saken beregnes ut fra gebyrreglement for 2019. I denne saken tas det gebyr for 

endring ved utvidelse av Smedgårdsveien, minstepris kr 8 000,- i tillegg til fullt gebyr 

for dispensasjon på kr 8 000,-, totalt 16 000,-. 

 

Alternativ 2 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og endrer vedtak fattet i delegasjonssak nr. 

408/19 ved at det ikke gis tillatelse til at snuhammer mellom gnr/bnr 169/49 

og gnr/bnr 169/22 fjernes. Øvrige justeringer av terrengløsninger fra 

mur/skråning til kun skråninger og endret plassering av gangvei godkjennes. 

2. Søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense 

avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien avslås. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA kan mene at klagen har tilført nye momenter, og derfor ta klagen til følge når 

det gjelder at snuhammer må beholdes. HMA vurderer at vilkårene for dispensasjon 

fra krav om 4 meter avstand til nabogrense for terrenginngrep og utvidelse av veien 

ikke er oppfylt, og avslår endringssøknaden på bakgrunn av dette. HMA kan legge til 

grunn at terrenginngrep og utvidelse av vei ikke bør tillates endret slik som omsøkt 

av hensyn til naboer, og kan mene at fordelene med terrenginngrep og utvidelse 

ikke er klart større enn ulempene. 

 

Rådmannens vurdering 
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Klage 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger som tilsier at klagen 

bør tas til følge, og anbefaler HMA å opprettholde vedtaket i delegasjonssak 480/19 

og sende saken over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. De 

enkelte punktene i klagene kommenteres i det følgende. 

 

- Sikring av skråning 

Begge klagere skriver i klagen at skråning mot Smedgårdsveien må sikres og 

ferdigstilles. 

 

Søker har vist til at sikringsarbeid på byggeplassen vil bli ivaretatt, og at skråningen 

er midlertidig sikret med steiner. Videre at den vil bli endret i forbindelse med 

skrifting av strømstolpe og ferdigstillelse av terrengarbeider. Søker skriver også at 

utforming av prosjektet er bedre enn i den opprinnelige tillatelsen og bedre tilpasset 

naboeiendommer, da gangvei er flyttet og bruk av murer/skråninger er redusert i 

omfang. 

 

Rådmannen viser til at krav til sikring følger av teknisk forskrift, og det er ikke søkt 

om dispensasjon fra dette. Det forutsettes derfor at skråningen sikres 

forskriftsmessig, og rådmannen viser til søkers kommentar hvor de sier at dette vil bli 

gjort i forbindelse med ferdigstillelse av terrengarbeider. 

 

- Snuhammer 

Klagere skriver i klagen at snuhammer mot Smedgårdsveien må beholdes, og at det 

er behov for snuplass i svingen i Smedgårdsveien. Bråtalien skriver at dersom 

snuhammeren fjernes, trekker han avstandserklæringen for sin eiendom gnr/bnr 

169/11. 

 

I sin kommentar til klagen skriver søker at snuplassen ikke kan benyttes da den er 

for smal og kort til andre kjøretøy enn personbil, og at kjøretøy som skal videre 

innover Smedgårdsveien snur innerst i veien. Ifølge søker benytter posten en annen 

eiendom enn snuplassen når de snur, og det er gjort avtale med HRA om en annen 

løsning for å snu renovasjonsbiler. Videre at strømstolpen som står der skal flyttes 

og oppgraderes i forbindelse med at kraft- og fibernett skal graves ned i bakken. Det 

vises også til at snuplassen har vært benyttet til plassering av avfallsdunker og 

parkering for nabo nord for snuplassen i strid med avtale med nabo.  

 

Rådmannen viser til at hovedpoenget med snuhammer, er at store kjøretøy som for 

eksempel renovasjonsbiler, skal ha et sted å snu. Personbiler bør primært kunne 

snu andre steder, og en snuhammer skal som utgangspunkt ikke benyttes som 

parkering. Søker viser til at det er gjort avtale med HRA om en annen løsning for å 

snu renovasjonsbiler. Rådmannen legger dermed til grunn at det ikke er nødvendig 

med snuhammer i Smedgårdsveien. 

 

 

- Avstandserklæring 

Bråtalien skriver at fyllingsfoten kommer nærmere nabogrensa mot hans eiendom 

gnr/bnr 169/11 enn 4 meter. Det vises også til at hvis snuhammer fjernes, trekkes 

avstandserklæring som ble gitt til opprinnelig byggesøknad. 



- 

 

Søker skriver at det foreligger avstandserklæring i forbindelse med opprinnelig 

byggesøknad, og at omsøkte endringstillatelse medfører at eiendommen til Bråtalien 

blir mindre berørt. 

 

Rådmannen viser til at avstandserklæringen fra Bråtalien lå til grunn for opprinnelig 

vedtak. Dersom avstandserklæringen skulle vært trukket, måtte dette skjedd før 

kommunen fattet vedtak. Kommunen fatter vedtak med grunnlag i de opplysningene 

som foreligger på vedtakstidspunktet. Dersom Bråtalien ønsker å trekke 

avstandserklæringen for gitte tillatelser, er dette et privatrettslig spørsmål. 

Rådmannen viser til at kommunen ikke tar stilling til slike spørsmål. Videre viser 

rådmannen til at det nå er søkt om nye tiltak i endringssøknaden, og at 

avstandserklæringen fra Bråtalien ikke gjelder for disse nye tiltakene. For nytt tiltak 

er det søkt dispensasjon for plassering nærmere nabogrensa enn 4 meter. 

 

Endringssøknad 

- Dispensasjon 

Det fremgår av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd at dersom ikke annet er 

bestemt, er det krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense. 

 

Det er søkt om dispensasjon for avstand til nabogrense mot Smedgårdsveien og 

eiendommene gnr/bnr 169/11 og 169/49. Tiltakene det er søkt dispensasjon for 

avstandskavet for, gjelder terrenginngrep og utvidelse av vei. Søker skriver i sin 

begrunnelse at det vil kunne være en ulempe at dispensasjonen bryter med den 

opprinnelige intensjonen med avstand til nabogrense. Videre skriver søker at 

situasjonen vil bli bedre med tanke på trafikksikkerhet og veiutforming, at det 

allerede er godkjent et byggeprosjekt på omsøkte eiendom og at dispensasjonen kun 

er en tilpasning av det allerede godkjente prosjektet. Omsøkte endring vil samlet sett 

gi terrengendringer som er mindre enn det som tidligere er godkjent og vil ifølge 

søker gi bedre framkommelighet/ferdselsmuligheter for beboerne langs 

Smedgårdsveien. Søker viser til at de vil sørge for tilstrekkelig utforming og utførelse 

av tiltaket etter teknisk forskrift og veinormaler. Søker skriver at området er av eldre 

karakter, med få lignende boliger og tomteområder, og at det dermed er liten 

sannsynlighet for at tiltaket vil gi rom for presedensvirkning. I tillegg skriver søker at 

det ikke vil være behov for snuhammer i området, da Smedgårdsveien blir bedre 

mellom nytt kryss og eiendom gnr/bnr 169/49, samt at fjernvirkning i området vil 

forbedres. Smedgårdsveien vil ifølge søker oppfattes som bredere og bedre langs 

den endrede delen, og dette vil bidra til en mer oversiktlig situasjon langs veien og at 

det ikke vil være behov for snuhammer i området da tiltaket gjør veien tryggere og 

gir enklere ferdsel. 

 

Rådmannen viser til at det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan 

innvilges, jf. pbl. § 19-2.  

 

Vilkår 1 – Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, må ikke bli «vesentlig tilsidesatt».  

 

Hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1 er å fremme 

en bærekraftig utvikling, sikre forsvarlig byggetiltak, og å sikre åpenhet, 
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forutsigbarhet og medvirkning for berørte interesser og myndigheter. Prinsippet om 

universell utforming skal ivaretas. Hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og 

estetisk utforming av omgivelsene skal også vektlegges.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir nevneverdig 

berørt av tiltaket. Lovens formålsbestemmelse vurderes derfor ikke å bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Det følger av forarbeidene til pbl. § 29-4 at avstandskravet først og fremst er fastsatt 

av branntekniske hensyn. Videre er bestemmelsen også begrunnet i hensynet til 

nabo ved at avstandskravet sikrer at bebyggelse på naboeiendommer får 

tilstrekkelig lys, rom og utsikt. Rådmannen vurderer at hensynene bak reglene om 4 

meter byggegrense mot naboeiendom også skal ivareta hensynet til nabo for øvrig. 

 

Rådmannen forutsetter at teknisk forskrift blir fulgt, og at terrenginngrep blir 

gjennomført forskriftsmessig. Hensynet til brann vil ikke bli nevneverdig berørt da det 

er snakk om endringer av terreng og utvidelse av vei. Omsøkte endring vil heller ikke 

påvirke hensynet til lys, rom og utsikt, da utvidelse av vei og terrenginngrep 

medfører at området vil være åpent. Hensynet til naboer vil i en viss grad bli berørt 

da endringen vil komme nærmere nabogrensa enn 4 meter. Det er imidlertid en viss 

avstand fra terrenginngrep og utvidelse av vei, og til bebyggelse på 

naboeiendommer. Hensynet blir dermed ikke vesentlig tilsidesatt. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak kravet om avstand til nabogrense på 4 

meter etter plan- og bygningsloven § 29-4 ikke blir «vesentlig tilsidesatt». 

 

Vilkår 2 – Fordelene ved å gi dispensasjon må være «klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering». 

 

Etter forarbeidene skal fordelene ved en dispensasjon hovedsakelig knyttes til de 

offentlige hensyn som planen skal ivareta, og de formål og hensyn som plan- og 

bygningsloven fastsetter. Personlige og økonomiske forhold vil normalt ikke være 

tungtveiende i dispensasjonssøknader.  

 

Ulempen med å innvilge dispensasjon i denne saken er at det vil bli gjennomført 

tiltak mindre enn 4 meter fra nabogrensa. Tiltaket gjelder terrengendring og utvidelse 

av vei, og søker viser til at endringen vil gi en mer oversiktlig situasjon langs veien 

med tanke på trafikksikkerhet og veiutforming. Videre at omsøkte endring samlet sett 

vil være mindre enn tiltakene som tidligere er godkjent, og gi bedre 

framkommelighet/ferdselsmuligheter for beboerne langs Smedgårdsveien. Søker 

viser også til at det vil bli satt opp et rekkverk på 70 cm høyde over veibanen 0,3 

meter innenfor ny veiskulder. Rådmannen viser til at det vil være en fordel at 

trafikksituasjonen blir enda bedre med endringen, og forutsetter at teknisk forskrift 

følges med tanke på utforming og utførelse. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene med en dispensasjon fra avstand til nabogrense 

på 4 meter etter plan- og bygningsloven § 29-4 er «klart større enn ulempene etter 

en samlet vurdering».  
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Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt, jf. pbl. § 19-2. Rådmannen 

anbefaler at dispensasjonen innvilges. 

 

- Nabomerknad  

Naboene, Egil Berg Bråtalien (eiendom gnr/bnr 169/11) og Anette Bråstad (eiendom 

gnr/bnr 169/49), har kommet med nabomerknad til endringssøknaden. Merknadene 

knytter seg i hovedsak til sikring av skråning, at eksisterende snuhammer må 

beholdes og at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Bråtalien har stilt spørsmål 

ved eierforholdene og søkers oversikt i saken. Bråstad skriver at hun har brukshevd 

på arealet hvor snuhammeren er. 

 

Søker skriver i sin kommentar til nabomerknadene at prosjektet følger gjeldende 

regelverk, at arealet mellom Smedgårdsveien og byggetomta skal sikres, og at HRA 

har gitt tilbakemelding om at snuhammer ikke er nødvendig for deres 

renovasjonsbiler. Spørsmålet om eierforhold har søker skrevet at er en tidligere 

oppføring da saken har pågått over lenger tid. Søker skriver at de har forsøkt å 

komme til enighet med naboer ved endringssøknader og tilpasninger. 

 

Rådmannen viser til dispensasjonsvurderingen, hvor hensyn til nabo er vektlagt i 

vurderingen, og forutsetningen om at teknisk forskrift følges for omsøkte endring av 

prosjektet. Søker viser til avtale med HRA om løsning for å snu renovasjonsbiler 

uten snuhammeren, og rådmannen kan da ikke se at det foreligger grunnlag for å 

kreve at den blir værende. Dette da søker viser til at et eventuelt behov for 

snuhammer vil løses på andre måter. Rådmannen viser til at kommunen ikke skal ta 

stilling til privatrettslig spørsmål som brukshevd. Videre viser rådmannnen til at 

søker har redegjort for eierforhold, og dette anses ikke å være relevant for 

behandling av søknaden. 

 

Rådmannen mener at nabomerknadene ikke bør tas til følge. 

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger i klagen. Rådmannen 

anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken sendes Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for endelig avgjørelse. 

 

Videre anbefaler rådmannen at søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter 

avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4 og endringssøknad godkjennes. Rådmannen 

mener at nabomerknadene ikke bør tas til følge. 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

Coplan AS, Fagernes 4, 5043 BERGEN 

Kikut Utvikling AS, Holeveien 1473, 3531 KROKKLEIVA 

Anette Bråstad, Tranbyveien 143, 3534 SOKNA 

Egil Berg Bråtalien, Tranbyveien 86, 3534 SOKNA 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 
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 Ringerike kommune, 17.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 
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Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 
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Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested
Kommunens saksnummer

17/2702
Kommune

Ringerike
Gnr.

169
Bnr.

22
Adresse

3534 SOKNA

Arbeidstilsynet

Endringen av tiltaket berører ikke eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser.

Følgebrev

Se vedlagt følgebrev

Beskrivelse av endring(er)

Annen endring av tiltaket

Beskrivelse av endring
Endring av Smedgårdsveien mellom avkjørsel til bnr 22 og bnr 49; utvidelse av Smedgårdsveien med 1,0m
kjørevei inkl rekkverk og skulder. Se vedlagte følgebrev for mer informasjon.

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall

1
Søkers vurdering av merknader

Se følgebrev - merknaden har ingen betydning for det omsøkte tiltaket

Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan

Reguleringsplan
Navn på plan

REGULERINGSPLANEN NR 44 FOR SOKNA I NORDERHOV KOMMUNE.

Reguleringsformål

Bolig

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

%BYA
Grad av utnytting iht. gjeldende plan1

25%

Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 10808,30 m²
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 2700,00 m²
= Beregnet tomteareal 8108,30 m²

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 2027,08 m²
Areal eksisterende bebyggelse 0,00 m²
+ Areal ny bebyggelse 2235,60 m²
- Areal som skal rives 0,00 m²
+ Parkeringsareal 216,00 m²
= Sum areal 2451,60 m²
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Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting 30,24

Plassering av tiltaket
Det er høyspentlinje/kabel eller nettstasjon/transformator i, over eller i nærheten av tiltaket.
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Bygningsopplysninger

m² BYA

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Antall bruksenheter m² BRA

Eksisterende 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Ny 2235,60 1942,92 0,00 1942,92 12 0 12

Åpne arealer/Enheter som
fjernes

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Sum 2235,60 1942,92 0,00 1942,92 12 0 12

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 1

Krav til byggegrunn

Flom
Byggverket skal plasseres i flomutsatt område, se vedlegg.
Sikkerhetsklasse: F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven § 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.

Løfteinnretninger

Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Kommentarer til
nabomerknader

C Se følgebrevet vedlegges som
papir
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Kvittering for nabovarsel C Front - digital varsling. Ble sendt da vi ikke
mottok tilstrekkelig svar via
epostutsending.

elektronisk

Kvittering for nabovarsel C Kvitteringsliste - digital varsling elektronisk

Kvittering for nabovarsel C Front - epostutsending (21.11.12) elektronisk

Kvittering for nabovarsel C Epost, Bråtalien - epostutsending
(21.11.12)

elektronisk

Kvittering for nabovarsel C Epost, Bråstad- epostutsending (21.11.12) elektronisk

Nabomerknader C Bråtalien - kommentar til elektronisk
varsling

elektronisk

Nabomerknader C Bråstad - kommentar til elektronisk varsling elektronisk

Tegning ny snitt E Terrengsnitt I-I og J-J elektronisk

Tegning ny snitt E Terrengsnitt H-H elektronisk

Redegjørelse - ras- og flomfare F Ikke aktuelt for denne søknaden, da
omsøkt areal ikke ligger i skredutsatt
område

vedlegges som
papir

Situasjonskart F Sit.kart 1:250 elektronisk

Annet Q Følgebrev elektronisk

Annet Q Illustrasjoner elektronisk

Signering

(tiltakshaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)

Ansvarlig søker

Dato 19.12.2019 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
COPLAN AS
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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune

Ringerike
Gnr.

169
Bnr.

22
Andre Gnr./Bnr.

10
Adresse

3534 SOKNA
Eier/fester

Finn Langvandsbråten

Det varsles herved om

Søknadstype

søknad om endring av gitt tillatelse
Tiltakstype

Nytt bygg - Boligformål
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

121 Tomannsbolig, vertikaldelt

Formål

bolig annet
Beskrivelse av bruk

6 stk boligbygg med tilhørende carport i bygningskroppen

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan

Reguleringsplan
Navn på plan

REGULERINGSPLANEN NR 44 FOR SOKNA I NORDERHOV KOMMUNE.

Nabovarselet gjelder

Se vedlagt følgebrev

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker
navn

COPLAN AS

Kontaktperson
navn

Raymond Fyllingen
e-postadresse

raymond@coplan.no
Telefon

97500700
Mobiltelefon

97500700

Søknaden kan ses på hjemmeside:
coplan.no/varslinger

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn

COPLAN AS
Postadresse

Fagernes 4, 5043 BERGEN
e-postadresse

raymond@coplan.no
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Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Ansvarlig søker

Dato 19.12.2019 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
COPLAN AS
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Ringerike kommune
Pb 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Att: Byggesak

Vår ref.: 191205_17046_følgebrev-endringssøknad Hønefoss, 05.12.19

KIKU T UTVIKLIN G AS
TOM AN N SB OLI GER – GN R 169/22, SM EDGÅRDSVEIE N
SØKN AD OM EN DRIN GER

Det vises til sak 17/2702 – Smedgårdsveien, Sokna. Det søkes herved endring på vedtak av 18.07.19.

Overnevnte vedtak er påklaget og kommunen har startet klagebehandling. I mellomtiden har byggherre
og enkelte av de nærliggende naboene utført befaringer. Etter dialog med byggherre og utførende
entreprenør har undertegnede justert tegninger som angitt nedenfor.

Da det fortsatt ikke foreligger avstandserklæring, da denne er trukket tilbake, søkes det dispensasjon
fra avstand til nabogrense mot Smedgårdsveien/bnr 11 og 49, jf pbl § 29-4. Det argumenteres likevel
for at tidligere innvilget avstandserklæring må gjøres gjeldende, da en gitt rettighet ikke uten videre kan
trekkes tilbake.

Del 1 – Informasjon om endring
I etterkant av den forrige endringssøknaden har enkelte av avstandserklæringene i prosjektet blitt
trukket. Etter dialog med naboer søkes det nå om å endre Smedgårdsveien mellom prosjektets
hovedavkjørsel og bnr 49 i nordøst. Formålet med endringen er å opprette et grunnlag for å reetablere
prosjektets avstandserklæringer mot Smedgårdsveien, i tillegg til å trekke klagen på vedtak av 18.07.19.

Omsøkt endring medfører at Smedgårdsveien utvides mellom profil 20-55, som vist på vedlagte
situasjonskart. Dagens veibredde er ca 3 meter pluss skulder/grøfteareal. Den venstre delen av
Smedgårdsveien er planlagt utvidet med 1,0 meter; hvor det vil settes opp rekkverk 0,3 meter innenfor
ny veiskulder. Dette gir en effektiv utvidelse på omkring 0,7 meter (minus rekkverkets tykkelse).
Smedgårdsveien høyre kantlinje opprettholdes iht dagens utforming og plassering.

Rekkverket vil etableres i ca 70 cm høyde over veibanen. Snuhammer mellom bnr 22 og 49 utgår, hvor
renovasjons- og postløsning er trukket inn på bnr 22 (etter byggherren dialog med aktuelle myndigheter).
Avkjørselen mot bnr 49 tilstrebes utformet etter veinormal og tilpasses stedlige forhold.

Skråning mellom Smedgårdsveien og internvei mot nr 30A/30B vil utføres med skråningsforhold 1:1
(45gr). Det er ikke planlagt øvrige justeringer av terreng eller byggeprosjektet.

Parter
Kikut Utvikling AS er tiltakshaver og fakturamottaker.

Nabovarsling
Det er utført utvalgt nabovarsling til to av de nærmeste naboene til endringen; bnr 11 og 49. Øvrige
naboer er ikke direkte berørt av endringen. Endringen ansees som et positivt tiltak for alle i området.
Det er mottatt to kommentarer til siste nabovarsling, som kommenteres som følger:

- Bråtalien – 17.des’19: i vedlagte nabomerknad fremmer nabo at utbygger/rådgiver ikke ønsker å
kommentere lover og regler eller framlegge dokumentasjon på at tiltaket utføres i henhold til slik
lovgivning. Videre påpekes det feil i oppgitte hjemmelsforhold, i tillegg til at det fremmes at
avstandserklæring fortsatt er trukket og at snuhammer må opprettholdes.

o SØKs kommentar:
Undertegnede har ikke deltatt i den siste personlige dialogen, men har utført
endringer i tegningsgrunnlag iht mottatt informasjon etter overnevnte dialog. Vi har
forsøkt å følge opp når det blir etterspurt flere snitt/tegninger, men det kommer bare
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ytterligere krav om dokumentasjon ifm lover og regler. Det er en forutsetning for
alle profesjonelle at man forholder seg til slik lovgivning. Fra prosjektets start og
fram til i dag har prosjektet endret utforming og løsninger, og alt skal være utført ift
gjeldende krav til løsninger. Prosjekterende har overlevert forutsetninger for
løsninger til utførende, og tilpasninger er drøftet med utførende for å sikre en god
og varig løsning på plassen.
Kikut Utvikling AS er hjemmelshaver, henvisning til Finn Langvandsbråten er
selvsagt en eldre oppføring. Vi beklager feilen, som ikke viser annet enn at saken
har pågått lenge.
Utbygger har flere ganger forsøkt å komme til enighet med naboer, hvilket
endringssøknaden og tidligere utførte nabovarslinger er et resultat av. Det er gjort
flere tilpasninger for å oppnå gode løsninger, ikke bare for naboer, men for
omkringliggende bebyggelse mtp nær-/fjernvirkning (eks omlegging av gangvei,
endring av murer til skråninger osv). Påstand om manglende forsøk på å komme til
enighet er ikke riktig, da endringssøknader har vært et forsøk på nettopp slik
enighet.
Snuhammeren inngikk opprinnelig i prosjektet, men i etterkant er det inngått avtale
med renovasjonsselskapet HRA om at snuhammeren ikke er nødvendig da bilene
vil snu inne på eiendommen.
En gitt erklæring kan ikke bare uten videre trekkes, i dette tilfellet en
avstandserklæring. Det er en rettighet som gir grunnlag for opprinnelig
godkjennelse av prosjektet, og som ikke er vesentlig endret på angitt område.
Opprinnelig formål med avstandserklæringen var terrengjusteringer og utbedringer,
uten at det var gitt mer spesifikke forutsetninger. Videre er det gitt aksept for at
rettigheten kan tinglyses på eiendommene, hvilket viser at rettigheten skal være
varig fram til evt begge parter er enig om å endre rettigheten.

- Bråstad – 17.des’19: er i utgangspunktet positiv til endringene, men ønsker at snuhammeren
beholdes grunnet bruk og hevd. Ønsker sikring av skråning mellom innkjørsel og byggetomten.
Ønsker dialog ifm utbygging og sikring.

o SØKs kommentar:
Nabo oppfattes som positiv og løsningsorientert. Byggherre har allerede planlagt at
trafikkareal mellom Smedgårdsveien og byggetomten skal sikres (som også er vist
på tegningsgrunnlaget). Evt øvrig areal kan byggherre og nabo bli enige om.
Skråning med 1:1 er entreprenørs vurdering av muligheter ift stedlige forhold og
masser iht ansvarsrett.

Vi ber om at søknaden behandles og godkjennes som innsendt.

Del 2 – Plangrunnlaget
Plangrunnlaget er uendret ift tidligere søknader og vedtak. Innvilgede dispensasjoner i saken er fortsatt
innenfor gyldighetstiden på tre år fra vedtaksdato.

Del 3 – Dispensasjon
Selv om SØK mener at en avstandserklæring ikke kan trekkes uten videre, så søkes det dispensasjon
i tilfelle kommunen er av annen oppfatning. Vi ønsker gjerne at kommunen vurdere forholdet.

Det fremmes søknad om dispensasjon for avstand til nabogrense mot Smedgårdsveien/bnr 11, 49.
Dispensasjonen er fremmet etter pbl § 29-4 og gjelder både mot vei og eiendommens øvrige
avgrensning.

Det fremmes dispensasjon da en planprosess er omfattende, både tidsmessig og økonomisk, og bør
omfatte et større samlet areal enn det omsøkte. Videre berører ikke tiltaket ubebygde eiendommer, da
det allerede er innvilget og påbegynt utbyggingsarbeid i området.

Kommunen har hjemmel til å dispensere fra plankravet/reguleringsendring gjennom bestemmelsene om
dispensasjon, som er nedfelt i plan- og bygningslovs § 19-2: ”Dispensasjon kan ikke gis dersom
hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter
en samlet vurdering.”

Dispensasjonsmuligheten i lovverket er brukt langt mer enn ordlyden kan gi inntrykk av.

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er angitt i lovverket. Det kreves at hensynene bak den
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må i tillegg foretas en
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interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til
å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg
gjeldende med styrke.

Ved en vurdering av hvorvidt det skal gis dispensasjon fra bestemmelsene i arealplaner bør man stille
seg spørsmålet om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, om fordelene er større enn
ulempene samt om hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra fortsatt gjør seg
gjeldende med styrke. I den forbindelse anføres følgende:

Hensynet bak formålet i reguleringsplanen er å sikre en helhetlig og harmonisk bygningsmasse i
området og forhindre ukontrollert oppføring av boliger og annen bebyggelse som forringer det estetiske
inntrykket.

Felles ulempe for dispensasjoner er den presedensvirkning som dispensasjoner medfører i forhold til
framtidige byggesaker i dette området av kommunen. Presedensvirkning vil imidlertid kun være mulig å
legge til grunn i saker som har lignende karakter og forhold – ikke gjennom en ukritisk påberopelse.

Tiltak opp mot nabogrense
Det skal utføres en vurdering av fordeler og ulemper ved dispensasjonssøknader. Som en ulempe vil
en dispensasjon bryte med den opprinnelige intensjonen med avstand til nabogrense. Dette er imidlertid
den eneste ulempen som regnes aktuell, da situasjonen blir bedre både med tanke på trafikksikkerhet
og veiutforming. Videre er det allerede godkjent et byggeprosjekt på bnr 22 og omsøkte dispensasjon
er kun en tilpasning av det allerede godkjente prosjektet.

Fordelene med å innvilge dispensasjon er flere. Det godkjente prosjektet endres kun i mindre grad
mellom bnr 22 og 11, i tillegg til opp mot bnr 49. Terrenginngrepene vil samlet sett være mindre enn
tidligere omsøkt og gir bedre framkommelighet/ferdselsmuligheter for beboerne langs Smedgårdsveien.
UTF/grunnentreprenør vil sørge for tilstrekkelig utforming og utførelse av tiltaket etter vanlig
preaksepterte løsninger gjennom TEK17 og veinormaler, i den grad disse berøres.

Sammendrag av vurdering / konklusjon
For at en dispensasjon kan innvilges må fordelen være større enn ulempene. Følgende regnes som
ulemper ved å dispensere fra bestemmelsene:

- Det kan skape presedens i området, da en godkjent dispensasjon kan åpne opp for flere
lignende saker i etterkant av godkjenningsvedtaket.

- Enkeltstående dispensasjoner gir ikke et så komplett bilde som man kan få fram gjennom en
planprosess

Som momenter som taler for å dispensere fra bestemmelsene nevnes blant annet:
- Det er allerede godkjent et boligprosjekt på bnr 22, i tillegg til en større utvidelse av

Smedgårdsveien (ved renovasjons-/postløsningen, som nå utgår og flyttes inn på bnr 22).
Omsøkte endring gir en oversiktlig situasjon langs veien og sikrer skråning med rekkverk.

- Veiføring, eiendomsinndeling og bebyggelse er fortsatt i tråd med tidligere byggeprosjekt
- Området er av eldre karakter med få lignende boliger og tomteområder. Det er liten

sannsynlighet for at tiltaket vil gi rom for presedensvirkning.
- Terrengarbeidene kan utføres enda mer skånsomt enn tidligere godkjent
- Det er ikke behov for snuhammer i området (hvilket omsøkes utgått i denne søknaden), da

Smedgårdsveien blir bredere mellom nytt kryss og bnr 49. Det blir lettere for biler å passere
hverandre og rekkverksløsningen gir en trygghetsfølelse.

- Fjernvirkning av området vil forbedres

Hensynene bak bestemmelsene kan ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt selv om det gis dispensasjon.
Fordelene må sies å være større enn ulempene.

Konklusjon
Tiltaket gir en bedre løsning mellom bnr 22 og Smedgårdsveien, spesielt med tanke på sikringstiltak for
høydeforskjeller mellom veier. Smedgårdsveien vil også oppfattes bredere og bedre langs den endrede
delen. Utvidelsen kan defineres som en kurveutvidelse som bidrar til tryggere og enklere ferdsel.

Vi håper dere finner redegjørelsen tilfredsstillende for behandling og håper på snarlig tilbakemelding.
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Med vennlig hilsen

Raymond Fyllingen

Vedlegg:
- Tegninger som viser endringer

Kopi til:
- Kikut Utvikling AS
- Grunnentreprenør
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VEDLEGG

Fig 1 – Utsnitt av reguleringsplanens avgrensning – eiendomsgrenser markert i rosa

Fig 2 – Utsnitt av tidligere kommuneplan (arealberegning påført av SØK)
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Fig 3 – Utsnitt av gjeldende kommuneplan (LNF-linjen er uendret)

Fig 4 – utsnitt av omsøkt situasjon

Fig 5 – illustrasjoner (rekkverksløsning)



+1 39

+1 41

+1 43

+1 41

+1 43

TOMT 3
PH +1 41 ,00

TOMT 2
PH +1 40,70

TOMT 1
PH +1 42,40

Renovasjon

Post

10x2m

P

P

1,0m

0,7m

Basert på innmålingsdata og bestilt kartgrunnlag (Infoland).
All prosjektering må kontrolleres på stedet før utførelse.
Tilpasninger kan utføres på stedet.



Profil I-I Profil J-J



1 :1

1 :1

Autovern - 70 cm

Til 30A/30B

Smedgårdsveien
1,0m utv. mot venstre fra CL inkl. skulder,
0,7m til rekkverk, 0,6m effektiv utvidelse

Basert på innmålingsdata og bestilt kartgrunnlag (Infoland).
All prosjektering må kontrolleres på stedet før utførelse.







Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre

Adresse: Smedgårdsveien - Ringerike, 169/22, 3534 SOKNA

Kommune: Ringerike

Gårdsnr.:
169
 

Bruksnr.:
22
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: EGIL BERG BRÅTALIEN
 

Adresse: Tranbyveien 84, 3534 SOKNA
Gårdsnr.:
169

Bruksnr.:
11

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Dette skrivet skal fremlegges Ringerike kommunen i sin helhet vedr kommentarer til nabovarsel.

 
Jeg har etterspurt dokumentasjon fra utbygger om planlagt endring mot Smedgårdsveien er iht 
gjeldene lover og regler. Det er ikke fremsendt noe slik dokumentasjon, og det ligger ikke med 
endringssøknaden.

 
Det har som Ringerike Kommune er kjent med vært befaring på stedet, uten at utbygger har kommet 
med noe dokumentasjon. Det har kun vært noen løse forklaringer på hvordan dette skal utføres med 
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støttemuerer.
 Nå er støttemur fjernet i sin helhet i ny endringsmelding, noe som på befaringen ble nevnt som 

eneste løsning for å klare kravene til helning på skråninger mot Smedgårdsveien.
 

Coplan AS sendte ut nabovarsel pr e-post 21/11-2019 der Finn Langvandsbråten står oppført som 
eier. Følgebrevet til Ringerike Kommune er utformet som Kikut Utvikling AS som eier/utbygger. 
Grunnbok viser at det er Kikut Utvikling AS som er eier. Dette viser at søker/utbygger ikke har kontroll 
i denne saken.

 Dette nabovarselet ble besvart til Coplan AS (kopi til Ringerike kommune), men er ikke omtalt i 
denne søknaden av 5/12-2019.

 
Utbygger søker bare dispensasjon fra avstandserklæringer.

 For å gi dispensasjon så må fordelene være klart større en ulempene etter en samlet vurdering.
 Når tiltaket ikke er dokumentert at er iht gjeldene lover og regler kan en ikke si at fordelene er klart 

større en ulempene.
 

Det er fra utbygger ikke gjort noe forsøk på å komme til enighet om avstandserklæringer e.l.
 

Endring der snuhammer tas ut kan ikke godtas da dette har vært en forutsetning i hele prosjektet at 
snuhammer skulle bestå og utvides. Snuhammeren har ligget der helt siden boligfeltet var etablert, 
og benyttes av brukerne av Smedgårdsveien samt post, renovasjon og utrykningskjøretøyer.

 Ulempene er her helt klart større en fordelene.
 

Uavhengig hvor nøyaktig eiendomsgrense går mellom 169/11 og 169/22 i Smedgårdsveien så har 
Smedgårdsveien ligget slik siden boligfeltet ble etablert og akseptert av alle i området. 169/22 kan 
ikke nå redusere sikkerheten og fremkommeligheten på Smedgårdsveien.

 
Det gjøres nok en gang oppmerksom på at avstandserklæring mot 169/11 er trukket tilbake på 
området ved hus nr 30 og opprinnelig planlagt ny snuhammer.

 
Det gjøres også oppmerksom på at det ikke foreligger noen avstandserklæring på nordsiden av 
169/22 mot 169/11 der det er utført endringer på opprinnelig søknad av 19/9-2017som ikke er varslet 
169/11. Her har Ringerike Kommune tydelig vis godkjent en endring uten at berørt nabo har fått uttalt 
seg.

 

Jeg kan ikke godta endringsmeldingen.
 

Sokna 17/12-2019
 Egil Berg Bråtalien
  

 
SIGNERT AV

EGIL BERG BRÅTALIEN på vegne av BRÅTALIEN EGIL BERG17.12.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Anette Bråstad
Tranbyveien 143
3534 SOKNA 1 7 . desember 201 9

COPLAN AS
Fagernes 4
5043 Bergen

Merknader v edr. søknad om endringer av 0 5.1 2 .19 , sak 17/2702
Kikut Utvikling AS, tomannsboliger - gnr 169 bnr 22 – Smedgårdsveien

Jeg har allerede i kommentar til siste endringssøknad stil t meg positiv til at det er gjort justeringer for å sikre
Smedgårdsveien med autovern og veiskulder . I min kommentar anmodet jeg også om at snuhammer skulle
beholdes, og at sikring av skråninger skulle utføres i henhold til gjeldende retningslinjer . Jeg ser av siste
nabovarsel at det te ikke er blitt tatt hensyn til. Det ser også ut til at snuhammer ønskes fjernet uten at det er
plan lagt sikring mot innkjøring til min eiendom.

Den opprinnelige s nuhammeren har , frem til deler av den ble fjernet i forbindelse med pågående utbygging,
vært en del av veiløsningen i Smedgårdsveien siden oppføring av byggefeltet . Den har hele tiden blitt be nyttet av
min eiendom s brukere , gnr 169 bnr 49 . B yggeår for min eiendom er 1962 ( vedlagt flyfoto fra 1966 ) . I utbyggers
første byggesøknad av 2017 (se vedlagt utdrag) skulle denne snuhammeren gjøres større , for at renovasjonsbiler
skulle få plass til å snu . At snuhammer utgår, som det er formulert i siste endringssøknad (se vedlagt utdrag) , ble
ved befaring i oktober presisert til å bety at det som er igjen av opprinnelig snuhammer ønskes fjerne t fra
utbyggers side. Formuleringen «utgår» blir upresis i denn e sammenhengen , ettersom snuhammeren allerede har
vært en del av Smedgårdsveien i lang tid. Snuhammer brukes i dag fremdeles som snuplass for min eiendom, og
som buffer/veiskulder mot det som nå har blitt en svært høy og bratt skråning mot gnr 169 bnr 22. Gårdsplass en
ved min eiendom er liten, og gir ikke mulighet for å snu en bil , så brukere av eiendommen er avhengig av
snuhammer til dette formål. B ygningenes plassering på tomt a , samt terrenghelningen i området begrenser
muligheten til å gjøre gårdsplassen større. I tillegg må nevnes funksjonen som snuplass generelt for andre
brukere av Smedgårdsveien, som for eksempel post, utrykningskjøretøy og andre kjørende. Det finnes ikke noe
alternativ snuplass langs Smedgårdsveien, annet enn private innkjøringer til eiendommene.

Da omtalte snuhammer har vært brukt i mer enn 50 år av eiendommen gnr 169 bnr 49, og ettersom ulempene
ved en fjerning av området vil være store for brukere av min eiendom , vil det her også være snakk om en
brukshevd til dette arealet.

Det er aldri gitt noe avstandserklæring for dette området fra eier av gnr 169 bnr 49, ut over godkjenning av den
opprinnelige byggesøknaden med plan om utvidet snuhammer. Slik avstandserklæring vil heller ikke bli gitt.

E n skråning med stigning 1/1 vil ikke v ære god nok sikring mot Smedgårdsveien og mot innkjøring til min
eiendom . V ed befaring i oktober 2019 var entreprenørens an befaling og kommunerepresentantens krav å følge
gjeldende regelverk og delvis bygge opp skråningen e mot Smedgårdsveien med mur , noe s om tilsynelatende
også ble lagt til grunn for utbyggers videre arbeid med planlegging av sikring. D ette er det likevel ikke tatt hensyn
til i siste endringssøknad. På bakgrunn av kommunens og entreprenørens anbefaling, og med tanke på
grunnforholdene i området , forventer jeg at bygging av mur i skråning mot Smedgårdsveien presiseres i
endringsplanene. Det må også opprettes forsvarlig sikring med mur og gjerde rundt snuhammer og ved
atkomsten til min eiendom . Her er opprinnelig terreng allerede gravd ut i forbindelse med pågående utbygging ,
og fremstår per i dag som svært bratt (se vedlagt bilde) .

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er spørsmål knyttet til disse forholdene.

Mvh
Anette Bråsta d

Vedlegg: Utdrag og skisse fra opprinnelig byggesøknad, utdra g fra siste endringssøknad, flyfoto fra 1966 og fra
2008 , bilde av skråning ved gjenstående del av snuhammer .



Kopi: Ringerike kommune v. Ane Rydland

Utdrag fra opprinnelig byggesøknad:
Fra følgebrev med dispensasjonssøknad av 20.11.17.

Det søkes også om en mindre utvidelse av deler av Smedgårdsveien, slik at renovasjonsbiler kan avhente avfall og
beboerne kan hente post ved postkassestativet. Arealet er avgrenset til området som angitt med ‘Renovasjon/Post’ i
situasjonskartet. Utvidelsen gir god plass fo r passering av annen trafikk; 1,6 meters kjørebanebredde + 1,4 meters
sideareal ved renovasjonsanlegget, totalt 3,0 meter for den aktuelle kjørebanen. Større kjøretøy kan ha bredde opp
mot 2,0 meter, hvilket gir 1,0 meter igjen for den aktuelle kjørebanen (3,0 - 2,0) + den andre kjørebanen (1,6m).
Passeringsarealet blir dermed 2,6 meter. Det legges ikke opp til parkering langs veiutvidelsen .

Eksisterende snuhammer langs Smedgårdsveien flyttes som vist på situasjonskartet.

Utdrag fra siste endringssøknad:
Fra søknad om endringer av 15.11.2019:

Snuhammer mellom bnr 22 og 49 utgår , hvor renovasjons - og postløsning er trukket inn på bnr 22 (etter byggherren
dialog med aktuelle myndigheter). Avkjørselen mot bnr 49 tilstrebes utformet etter veinormal og tilpass es stedlige
forhold. Skråning mellom Smedgårdsveien og internvei mot nr 30A/30B vil utføres med skråningsforhold 1:1 (45gr) .

Skisse fra nabovarsel første byggesøknad.

F lyfoto gnr 169 bnr 49, fra 2008 og 1966

Bilde av skråning ved gjenstående del av snuhammer.



Egi l Ber g Bra ta l ie  n

I r a  n b y ve ie  n 8  6

353  4 S O K N  A Sokn  a 4 / 1 1 - 2 0 1  9

Ringer ik e K o m m u n  e

v /  A n  e M a r i  e Ryd lan  d

Ved r « Orienterin g o m klag e Gnr/bn r 169/2 2 - Smedgardsveie n

Dere s saksnr : 1 7/2702-5 8

V e d  r t i l sendt  e o r i en te r i n  g v i  l j e  g papek  e a t de  n f r e m s t a  r s o  m mange l fu l  l v e d  r hv a s o  m va  r

fo ru tse tn in  g fo  r be fa r ing  , o  g hv a s o  m egent l i  g k o  m f r a  m p a be fa r i ngene  .

Je g s a m e  g v i l l i  g t i  l a vaer e m e  d p a e  n be far ing  , m e  n d a sku l i  e T i l t akshave  r legg e f r a  m

tegn inge  r m e  d sn i t  t p a m ins  t t  o s tede  r ve  d hu s n r 3  0 m o  t S m e d g a r d s v e i e n  .

Befar in g 14 /10-1  9

Ti ls tede : R inger ik  e K o m m u n  e v / A n  e M a r i  e Ryd lan  d

Ringer ik  e K o m m u n  e v  / ?  ?

T i l t akshave  r Kiku t Utv ik l in  g A S v  / Re ida  r Engebre tse  n o  g Fin n Langvandsb ra te  n

U t f 0 r e n d  e M a s k i n e n t r e p r e n 0  r v  / A l e k s a n d e  r R ishov  d ?

N a b  o e i e n d o  m 1  6 9 / 1  1  V / Egi l Ber  g Bra ta l ie  n

N a b  o e i e n d o  m 169 /4  9 v  / A n e t t  e Bras ta  d

V e  d f r a m m 0 t  e l a t i l t akshave  r v  / Re ida r Engebre tse  n ikk e f r a  m n o e  n tegn inge r  . Ku n fo rk la r t  e

ve  d a pek e u t e  n a m e r k  e e t enes t  e punk  t i t e r renge t  .

o S t 0 t t e m u  r p a c a 1, 5 m e t e  r ned  e ve  d huse t

o V e i s k u l d e  r p a 5  0 c  m

o M e l l o  m d e  r skul i  e de  t vaer e sk ran in  g

o G je rd  e p a t o p  p a v s t 0 t t e m u  r

o S n u h a m m e  r u tga r

o N e d g r a v d  e av fa l l sdunke  r ska l e rs ta t te  s a v o v e r b y g  d avfa l lsp las s f r  a n e d s i d e  n

o Pos tkasse  r p a neds ide  n

o S t r 0 m s t o l p  e skul i  e f ly t te  s ne  d i sk ran in  g m o  t e i e n d o  m 1 6 9 / 4  9 o  g l it t m o  t e lv  a

o T i l t akshave  r pavist  e e i e n d o m s g r e n s e  r ve  d hjel  p a v Fin n Langvandsb ra ten  , m o  t

S m e d g a r d s v e i e  n bl  e de  t sak t a t d e  n ga r c a 4  0 c  m ned  e i s k r a n i n g e  n p a no rds ide  n a v

dagen  s ve isku lder  .

o B ruke rn  e a v S m e d g a r d s v e i e  n kunn  e f r i t  t b e n y t t  e d e  n ny e s n u h a m m e r e n / s n u p l a s s e  n

inn  e p a 169 /2  2

S o  m n a b  o papek t  e j e  g a t de t t  e ikk e va  r ihh  t e n d r i n g s m e l d i n  g

K o m m u n e  n bek re f te  t a t de  t va  r ikk e de t t  e s o  m va r s0k t o  m i e n d r i n g s m e l d i n  g

o De t e  r s0k t o  m

• Ve i sku lde  r 1, 4 m e t e  r m o  t S m e d g a r d s v e i e  n

• Pos tkasse  r U t e n f o  r Ve i sku lde  r m e  d a d k o m s  t f r  a S m e d g a r d s v e i e  n



• Av fa l lsp las  s u ten fo  r ve i sku lde  r

• S t 0 t t e m u r e  r t i lpasse s m e  d n 0 d v e n d i  g h0yd  e

K o m m u n e  n g jen to  k a t t i l ta  k naermer e nabogrens  e e  n 4 m e t e  r ma t t  e e n t e  n g j0re  s m e  d

d ispensas jonss0kna  d e l le  r avstandserk laer in  g f r  a nab  o

S o  m nab  o b e m e r k e  t j e  g a t t i l t akshave  r i augus t va r vars le  t o  m a t avs tandserk laer in  g f r  a m i  n

e i e n d o  m e r t rek  t t i l bak  e p a de t t  e punk te  t a v e i e n d o m m e  n d a je  g ikk e e  r nabovars le  t ve  d

e n d r i n g s m e l d i n  g de  r s n u h a m m e  r ga r ut . V i de r  e i n n e h o l d e  r de t t  e b reve  t ogs a a t

avs tandserk laer inge n ikk e g je lde r p a no rds ide  n a v e i e n d o m m e  n 169 /2  2 m o  t m i  n e i e n d o  m

de r de  t e  r g jor  t end r i nge  r u te  n a t je  g e  r vars le t  .

K o m m u n e  n si n rep resen tan  t ?  ? m e n t  e a t de t s o  m de t he  r bl  e o r i en te r  t o  m a t skul i  e bygge s

va r sapas s end r i nge  r a t de  t m a t t  e sende  s in n e  n n y s0kna  d hvi  s de  t sku l i  e g j0re  s s o  m

t i l takshave  r beskr iver  .

D a de  t ikk e fo re l  a noe  n tegn in  g o  g e n t r e p r e n 0  r si  n r ep resen tan  t ikk e kunn  e s i no  e mer  e bl  e

de t bes tem t a t de  t t i r sda  g 15 /10-1  9 skul i  e vaer e e  n n y be fa r in  g sli k a t u t f 0 rend  e

m a s k i n e n t r e p r e n 0  r Lar s Hag a kunn  e o r i en te r  e o  m hv a s o  m skul i  e g j0res .

Befar in  g 15 /10-1  9

Ti ls tede : T i l takshave  r Kiku t Utv ik l in  g A S v  / Reida r Engebre tse  n

U t f 0 r e n d  e M a s k i n e n t r e p r e n 0  r v  / Lar s Hag a

Ringer ik  s Kraf t v  / Helg e G r 0 n v o l  d

N a b  o e i e n d o  m 1 6 9 / 1  1 v / Egi l Ber  g Bra ta l ie  n

N a b  o e i e n d o  m 169 /4  9 v  / A n d e r  s Braa te  n

U t f0 rend  e m a s k i n e n t r e p r e n 0  r fo rk la re  r

o S t r 0 m s t o l p  e ska l f l y t te  s mo  t hu s n r 3  0 o  g m o  t nord-ves  t (al ts a ikk e de  r de  n bl e anvis t

a v t i l t akshave  r dage  n f0r)  . P a s t r 0ms to l pe  n skul i  e de  t ogs a se t te  s o p  p e t skras to ip  e

m o  t 0st  . De t bl  e lit t pra t o  m de t va r mu l i  g a f a al t de t  t ne  d i bakken  , m e  n

Ringer ikskraf  t ha r i e t te r t i  d me ld  t a t de t e  r uak tue l t  .

o Ve i sku l de  r skul i  e bygge s m e  d 1, 4 me te r  s b redde  . S t 0 t t e m u  r de  r d e  n va  r p lanlagt ,

m e  n d e  n v i l l  e bl i no  e h0yere  . For tsat  t g jerd  e p a t o p p e n  .

De t bl  e b e s t e m  t a t t i l t akshave r /u t f 0 rend  e e n t r e p r e n 0  r skul i  e f r a m s e n d  e tegn inge  r s o  m v ise r

diss e t i l t akene  .

Je g s a m e  g v i l l i  g t i  l a kunn  e s e pos i t iv  t p a e  n sli k l0sn in  g hvi  s

o Tegn inge  r v ise r a t d e n n  e l0sn inge n e r s o  m s 0 k n a d e  n v iser .

o N y avstandserk laer in  g f o  r e i e n d o m m e  n s o  m ogs a g je lde r m o  t no rd  , o  g s o  m

i n n e h o l d e  r re t t ighe te  r t i l bru k a v n y s n u h a m m e r  .

o V e i s k u l d e  r p a reste  n a v Smedga rdsve ie  n e t te  r g je lden  e regler  , m i n i m u  m 5 0 c m  .

TI f me  d A n  e M a r i  e Ryd lan  d 18 /10-1  9

Je g o r i en te r t  e o  m m i  n o p p f a t n i n  g a v m 0 t  e 15 /10-1  9

Hu n sie r a t T i l takshave r v /Re ida  r Engebre tse  n ha r o r i en te r  t k o m m u n e  n o  m a t ha  n vi  l send  e

in n n y end r i ngss0knad  , m e  d bl .a . ve i sku lde  r p a 5 0 c  m m o  t S m e d g a r d s v e i e  n v e  d hu s n r 30  .

Ringer ik e k o m m u n  e s in n «Orientering om klage Gnr/bnr 169/22 - Smedgardsveien» a v 24 /10-1  9

f remst i i l e  r sake n s o  m a t pa r ten  e bu rd  e h a k o m m e  t t i  l en ighe  t 1 4 e l le  r 15 /10 -19  .

K o m m u n e  n s o  m innka l t  e ti l be fa r inge  n va  r p a f o rhan  d gi t  t besk je d o  m a t de  t p a be far inge n

mat t  e f remlegge  s tegn inge  r f o  r a t e  n sli k be far in  g skul i  e h a no  e ve rd i  .

Na r de t s a k o m m e  r f r a  m a t d  e s o  m ska l bygge s ikk e e r i hh  t i nnsend t  e s 0 k n a  d s a e  r de  t

ufork lar l i  g a t k o m m u n e  n m e n e  r a t v i ska l k o m m  e t i  l en ighe  t p a no  e s o  m k o m m u n e  n sel v ikk e

e r kjen t m e d  . De t ka n d e r m e  d f rems t  a s o  m o  m a t k o m m u n e  n h e r t i l r e t t e l e g g e r f o  r

t i l takshave r bar  e n a b o e n  e god ta  r end r i nge  r s o  m de t ikk e e  r s0k t o m  .



Befar in  g 14 /1  0 -1  9 sl<ull e vaer e e  n befar in  g slil < a t k o m m  u n  e  n ogs a f ik k s e pros jektet  , o  g a t

ikk e al t f o rega  r e t t e  r tegn inge  r o.  l  . Det t  e k o  m j  o d a klar t f r e  m d a v i b l  e p resen te r  t e  n l0sn in  g

s o  m de  t ikk e va  r s0k t o m  .

Befar in  g 15 /1  0 -1  9 va  r ikk e e  n be fa r in  g o  m a k o m m  e ti l en ighet  , ku  n e  n o r i en te r i n  g m e  d

ansva rshavend  e u t f 0 r e n d  e e n t r e p r e n 0  r t i l s tede .

Uavheng i  g a v hvo  r n0yak t i  g g rens  e m e l l o  m 1 6 9 / 1  1 o  g 169 /2  2 ga r i S m e d g a r d s v e i e  n e  r m i  n hensik t a

f a t i  l e  n s ikke r o  g b ruke rvenn l i  g l0sn in  g fo  r al l  e b ruke rn  e a v S m e d g a r d s v e i e n  . Skul i  e de le  r a v

Smedgardsve ie  n i igg e p a 1  69 /2  2 s a gi r ikk e de  t 1  69 /2  2 ret  t t i  l a g j0r  e hv a s o  m heis t d  a

Smedgardsve ie  n ha r l igge t de  r bel  t s ide  n bo l ig fe l te t  s opp r i nne l s  e o  g dagen  s b ruke  r ha r p a li k l inj e

m e  d bo l igen e p a 1  69 /2  2 ret  t t i  l a b ruk  e ve ie  n o  g pl ik t t i  l a de l t  a i fe l le  s kos tnader  . Smedga rdsve ie  n

m a f remst  a s o  m e  n s ikke r ve  i o  g g je lden  e reg le r fo  r ve ib redde  , ve i sku lde  r o  g sk ran inge  r m  a g je ld e fo  r

V ider  e s a m  a t i l t akshave  r ho ld  e se g t i  l d  e avs tande  r s o  m g je lde r fo  r a rbe i de  r m o  t n a b o e i e n d o m m e r  .

Je g be r o  m a t de t t  e skr ive t ta  s m e  d i sake  n v e  d al l v i de r  e ordinaer - o  g k lagesaksgang .

al le .

M  v  h

Egi l Ber  g Brata l ie  n



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
«f1»       

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/2702-58 47002/19 GNR 169/22  24.10.2019 

 
Orientering om klage 

Gnr/bnr 169/22 - Smedgårdsveien 

 

Det vises til vedtak om endring av gitt tillatelse i delegasjonssak 408/19, datert 

18.07.19 og klager fra naboer, Egil Berg Bråtalien og Anette Bråstad. Vi har tidligere 

gitt tilbakemelding om at klagesak vil bli lagt frem til politisk behandling i møte for 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.19 som er første politiske møte 

etter valget.  

 

Etter initiativ fra naboene ble det gjennomført befaring mandag 14.10.19 med sikte 

på å komme til enighet om punktene i klagen for å løse saken. Partene, utførende 

entreprenør for grunnarbeider og kommunen deltok på befaringen. Partene kom ikke 

til enighet om punktene i klagene og gjennomførte ny befaring uten kommunen 

tirsdag 15.10.19. Ny befaring førte heller ikke til enighet i saken. 

  

Klagene gjelder primært forhold på eiendommen gnr/bnr 169/22 mot 

Smedgårdsveien. Tiltakshaver har orientert kommunen om at det vil søkes om 

endring av gitt tillatelse for område mot Smedgårdsveien. Samlet ser vi det slik at 

den mest effektive saksbehandlingen i saken vil være å behandle klagene sammen 

med varslet søknad om endring av gitt tillatelse. Søknad om endring av gitt tillatelse 

skal nabovarsles i tråd med pbl § 21-3 og naboer har mulighet til å komme med 

merknader til søknaden. 

 

Vi ber om å bli holdt orientert om eventuell utvikling i saken, og imøteser ny søknad 

om endring innen 12.12.19. Vi forutsetter at ingen arbeider knyttet til ny 

endringssøknad blir satt i gang før det er gitt tillatelse til endringen. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



Fra: Raymond Fyllingen [raymond@coplan.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 11.10.2019 06:43:51 

Emne: 17046 - Smedgårdsveien: vedr klage 

Vedlegg:  

Hei, 

 

Viser til deres tidligere brev vedr klagebehandling i sak 17/2702. 

 

Vi har ingen vesentlige kommentarer ifm mottatte klager, utover det følgende: 

- prosjektet er bedre utformet i endringsvedtaket enn opprinnelig godkjent og forholder seg til 

tiltak på egen eiendom 

- tilpasninger mellom byggetomten og Smedgårdsveien vil løses iht gitte løyver/erklæringer 

- prosjektet er bedre tilpasset naboeiendommer enn opprinnelig prosjekt, da gangvei er flyttet 

på eiendommen og murer/skråninger er redusert i omfang. Evt behov for 

avstandserklæring/dispensasjon fra avstandskravet til naboer vil innsendes av tiltakshaver. 

 

Vi mener at det ikke er grunnlag for å omgjøre tidligere godkjenningsvedtak og at prosjektet 

kan utføres som godkjent. 

 

Med vennlig hilsen 

Raymond Fyllingen 

Coplan AS 

 

Tlf 97500700 / raymond@coplan.no 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Coplan AS       

Fagernes 4 

 

5043 BERGEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/2702-53 41845/19 GNR 169/22  18.09.2019 

 
Forberedelse behandling av klage 

Gnr/bnr 169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

 

Vi viser til tidligere brev, datert 09.08.19 og 07.08.19 hvor vi har oversendt klage på 

vedtak med delegasjonsnummer 408/19 fra naboer Egil Berg Bråtalien og Anette 

Bråstad. 

Klagesak vil bli lagt frem til politisk behandling i møte for Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 11.11.19. Dette er første politiske møte etter valget. Vi har mottatt e-

post 20.08.19 med svar fra utbygger til naboer, og ber om at eventuelle ytterligere 

kommentarer til klagene sendes oss innen fredag 11.10.19. 

Naboer som har klaget er satt i kopi på dette brevet slik at de er orientert om status i 

saken. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Kikut Utvikling AS, Holeveien 1473, 3531 KROKKLEIVA 

Egil Berg Bråtalien, Tranbyveien 86, 3534 SOKNA 

Anette Bråstad, Haukedalen, 3534 SOKNA 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Coplan AS       

Fagernes 4 

 

5043 BERGEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/2702-50 35133/19 GNR 169/22  09.08.2019 

 
Oversendelse av klage 

Gnr/bnr 169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

Vi mottok 08.08.2019 klage på vedtak med delegasjonssaksnummer 408/19 datert 

18.07.2019, se vedlegg. Vi viser også til tidligere oversendelse av klage fra Bråtalien 

07.08.2019. 

Saksbehandler Ane Marie Rydland er for tiden på ferie, og tilbake 19. august. Vi har 

ikke satt oss inn i saken eller tatt stilling til innholdet i klagen i hennes fravær, men 

oversender klagen slik at dere er kjent med at vi har mottatt en klage til. 

I Ringerike kommune fremmes alle klagesaker for forberedende politisk behandling, 

før de oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig vedtakelse. På grunn 

av valget er neste ordinære møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11. 

november 2019. 

Saksbehandler vil kontakte dere for nærmere avklaring av frist for å komme med 

uttalelse til klagen. 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

Kikut Utvikling AS, Holeveien 1473, 3531 KROKKLEIVA 

Anette Bråstad   

 

Vedlegg: 

Bilde a.jpg 

Bilde b.jpg 

Kart sikring vei + snuhammer.png 

Klage Ringerike kommunes vedtak Smedgårdsveien, august 2019.docx 

 



Anette Bråstad 

Tranbyveien 143 

3534 SOKNA         7. august 2019 
 

Telefon: 97534490 
 
 
Ringerike kommune 
v/Ane Rydland 
 

 

 

Vedr. saksnummer 17/2702-40, endring av gitt tillatelse; Kikut Utvikling AS, tomannsboliger- gnr 169 

bnr 22 – Smedgårdsveien. 

 

Jeg viser til varselet om vedtak av Ringerike kommune, datert 18. juli 2019; endring av gitt tillatelse 

gnr 169 bnr 22 – Smedgårdsveien, saksnr 17/2702-40. 

Jeg vil med dette klage på ovennevnte vedtak.  

Formuleringer i vedtaket er til dels upresise og generelle, og kan åpne for at utgravde skråninger mot 

Smedgårdsveien og snuhammer (som grenser mot min eiendom gnr 169 bnr 49) blir betraktet som 

godkjent slik de nå er utformet. Et eksempel er punkt 2 under vilkår for tillatelsen, hvor det for øvrig 

synes som om noe mangler mellom ordene mot og skal: «Fyllinger mot skal etableres med rene 

masser og det skal gjøres tiltak for å forhindre avrenning av masser mot Verkselva».  

Smedgårdsveien er i daglig bruk av ti husstander (sett bort fra boligene som er under oppføring på 

gnr 169 bnr 22). Slik nevnte skråninger fremstår i dag er det fare for skråningsskader, erosjon, 

overflateglidning og personskader. Se vedlagte kartutsnitt, samt foto tatt av undertegnede 3. august 

2019 (jeg har ikke fått vedlagt terrengsnitt av denne skråningen ved tidligere nabovarslede søknader, 

dispensasjonssøknader og endringssøknader). 

Kommunen bør stille vilkår om at utgravde skråninger mot Smedgårdsveien og snuhammer blir 

ferdigstilt og sikret i henhold til gjeldende retningslinjer. Det må i tillegg settes en snarlig frist for 

ferdigstilling, da disse bratte skråningene allerede har stått usikret i over ett år og aktiviteten på 

området nå virker å ha stilnet av. Det bør også presiseres at eksisterende snuhammer skal beholdes, 

da behovet for snuplass i denne svingen i Smedgårdsveien ikke faller bort med byggeprosjektet på 

gnr 169 bnr 22. Jeg forventer at kommunen foretar en befaring av området i forkant av 

klagebehandlingen.  

 

Mvh 
Anette Bråstad 
 
 
 
Kopi:  
Coplan AS v. Raymond Fyllingen 
Reidar Engebretsen 
 
Vedlegg: 
Kartutsnitt 
Bilde a, utgravd skråning Smedgårdsveien 
Bilde b, utgravd skråning Smedgårdsveien 
 



 
 
 

 
 
 

 









 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Coplan AS       

Fagernes 4 

 

5043 BERGEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/2702-48 34804/19 GNR 169/22  07.08.2019 

 
Oversendelse av klage 

Gnr/bnr 169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

Vi mottok 06.08.2019 klage på vedtak med delegasjonssaksnummer 408/19 datert 

18.07.2019, se vedlegg. 

Saksbehandler Ane Marie Rydland er for tiden på ferie, og tilbake 19. august. Vi har 

ikke satt oss inn i saken eller tatt stilling til innholdet i klagen i hennes fravær, men 

oversender klagen slik at dere er kjent med at vi har mottatt en klage. 

I Ringerike kommune fremmes alle klagesaker for forberedende politisk behandling, 

før de oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig vedtakelse. På grunn 

av valget er neste ordinære møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11. 

november 2019. 

Saksbehandler vil kontakte dere for nærmere avklaring av frist for å komme med 

uttalelse til klagen.  

 

Med hilsen 

 

Ingrid Strømme for Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Kopi: 

Kikut Utvikling AS, Holeveien 1473, 3531 KROKKLEIVA 

Egil Berg Bråtalien, Tranbyveien 86, 3534 SOKNA 

 

Vedlegg: 2019_08_06 Klage på Delegasjonssak.pdf 



Egi l Ber g Bratalie n
Tranbyveie n 8 6
353 4 S OKN A

Sokn a 06.08.201 9

Ringerik e Kommun e
Byggesakskontore t

Saksbehandler : An e Mari e Rydlan d

Klag e p a Delegasjonssa k nr : 408/1 9

Delegasjonssa k nr : 408/1 9

Saksnr Lapenr. Arkivkode Deres ref. Dato
17/2702-4 0 32940/1 9 GN R 169/2 2 18.0 7 201 9

Endrin g a v git t tillatels e
Gnr/bn r 169/22,169/1 0 - Smedgardsveie n

De t e r i saksfremstillinge n feilaktig e opplysninge r so m gi r e t fei l vedta k

Endrin g a v terren g mo t 169/1 1 p a nordside n a v 169/2 2
Saksbehandle r skriver :

Plassering :

De t foreligge r avstandserkl^rin g fo r terrengjusterin g innti l 0 m fr a nabogrense .

Vider e skrive r saksbehandle r i e-pos t ti l Copla n
De t e i ikkfc- * tegno t in n avstan d fyilingsfot ti l tom t ni . 2 mo t nabogrens e gnr/bn r 169/11. 1 niefknade n fr a gnr/bn r 169/1 1 vise s de t ti l avtal e o m
terrengforandrin g o g a t grunnlage t fo r undertegninge n ikk e ha r skjedd . Je g e r nsikke r p 5 o m naboe n me d forniuleringe n mene r a t avstandserklaerin g trekke s
tilbake . Derso m de t e r sli k a t fyliingsfote n liftpe r n .3ermer e nabop,rens e en n fir e meter , kreve s de t samtykk e fr a nabo . O m de t ikk e foreligge r gyldi g samtykke ,
ka n de t soke s o m dispensasjof i fo r avstandskra v ette r pb t § 19-1 .

Saksbehandle r skrive r a t tegninge r ikk e e r malsat t sli k a t de t ikk e e r muli g a vurder e o m fyllingsfo t
komme r nsermer e nabogrens e mo t 169/1 1 ve d tom t 2 e n fire meter . U t fr a tegninge r se r de t u t so m
fyllingsfo t komme r nsermer e e n fire meter .
Dett e bekrefte r utbygge r so m skrive r

Hvi s kommune n komme r li l a t de t e t nodvendi g a sok e drspensasjo n fo r avslandskravet , s a ka n je g utfomi e e n sli K sokna d omgaend e - rin g me g gjeme/ev t sen d e n
epos t

Je g gjo r oppmerkso m p a a t git t avstandserklaerin g ikk e omfatte r denn e grenselinie n mello m 169 /2 2 o g
169/11 .
Saksbehandler s fremstillin g a v sake n e r denne d fei l o g gi r derme d e t ugyldi g vedtak .

Snuhamme r mo t Smedgardsveie n ve d 169/22,169/11,169/4 9
De t e r ukjen t fo r me g a t denn e e r tat t u t a v prosjektet .
De n benytte s ikk e bar e a v renovasjonsbiler , me n benytte s a v postbiler , avisbu d m.m .
A v sikkerhetsmessig e grunne r ve d utrykningskjoretoye r o.l . ka n ikk e Ringerik e kommun e godkjenn e
a t denn e ta s u t a v prosjektet . Snuhammere n ha r ligge t de r i al l ti d o g va r inntegne t o g beskreve t p a
utbygger s forst e soknad .
Hvi s Ringerik e Kommun e allikeve l ti l late r a t denn e ta s u t a v prosjekte t s a e r mi n gitt e
avstandserklsrin g ikk e gyldi g p a dett e punkte t d a de t i de n erklaeringe n klar t fremga r o g beskrive s a t
snuhamme r e r med .
Kommune n m a d a b e utbygge r p a nyt t utform e terrenge t p a dett e punkte t sli k a t de t ikk e treng s
avstandserklaerin g ti l 169/11 .



Konklusjon :
P a bakgrun n a v overnevnt e punkte r s a m a kommune n behandl e sake n p a nyt t d a kommune n i forst e
behandlin g ha r lag t ti l grun n uriktig e opplysninger . Kommune n m a ogs a t a op p igje n sake n de r
snuhamme r e r fjernet .

Ferdigstillels e a v skranin g mo t Smedgardsveien/snuhamme r
Ringerik e kommun e m a s e p a forholden e p a byggepias s mo t Smedgardsveien/snuhamme r d a de t i
lengr e ti d ha r vaer t usikr a skraninger . De t m a fr a kommunen e sid e stille s kra v o m ferdigstillels e p a
denn e dele n a v prosjektet .

So m eie r a v 169/1 1 ka n je g vaer e villi g ti l a s e p a sake n i samme n me d utbygge r fo r a finne e n losnin g
me d bl. a n y avstandserklsring .
Me n innti l de t foreligge r n y avtal e m a denn e klagesake n behandies .
De t e r i tilfell e utbygger s oppgav e a t a kontakt .

Me d hilse n

Egi l Ber g Bratalie n

Kopi :
Kiku t Utviklin g A S v/Reida r Engebretse n
COPLA N A S v / Raymon d Fyllinge n



Fra: Raymond Fyllingen [raymond@coplan.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: 'Reidar Engebretsen' [re@suninvest.no] 

Sendt: 17.07.2019 16:50:29 

Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 

Vedlegg: image001.png; 190717_907_Sit.kart_Søknad_Alt.pdf; 190717_204_Terrengprofil C-C Endring.pdf; 190717_206_Terrengprofil E-E 

Endring.pdf; 190717_207_Terrengprofil F-F Endring.pdf; 130503573_Annet.pdf 

Hei Ane Marie, 
 
Vedlegger oppdaterte tegninger – takk for sjekken. Vi søker ikke endring i høydene for hus 2 og 3, de er bygget på tidligere godkjent høyde. Påført avstand til 
nabogrense er også påført. 
 
Vi har ikke oppfattet at avstandserklæringen fra bnr 11 er trukket i naboens merknader, det ville vært merkelig ettersom nærliggende bygning er godkjent og bygd. 
Merknaden oppfattes mer som at han ønsker at endringsmeldingen fra 2018 skal oppheves gr at gangveien flyttes, hvilket vi heller ikke finner grunnlag for. Brøytbar 
gangvei var ikke mulig da eiendommen var ubebygd og det var utbyggers intensjon at det skulle etableres en kvalitet i området. Kvaliteten med gangveien er ikke 
fjernet, men flyttet og endret. 
 
Alle naboer er varslet om den omsøkte endringen i 2019 og den samlede løsningen er vesentlig bedre enn opprinnelig omsøkt/godkjent. Det blir mindre 
terrengarbeider på eiendommen og omsøkte plassering gir mindre inngrep enn den opprinnelige godkjenningen (overfor bnr 11). 
 
Hvis kommunen kommer til at det er nødvendig å søke dispensasjon for avstandskravet, så kan jeg utforme en slik søknad omgående – ring meg gjerne/evt send en 
epost. 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS  
 

Fra: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>  
Sendt: onsdag 17. juli 2019 12:42 
Til: Raymond Fyllingen <raymond@coplan.no> 
Kopi: 'Reidar Engebretsen' <re@suninvest.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei Raymond, 
 



Jeg sitter nå med saken om endring.  
 
Det er ikke tegnet inn avstand fyllingsfot til tomt nr. 2 mot nabogrense gnr/bnr 169/11. I merknaden fra gnr/bnr 169/11 vises det til avtale om 
terrengforandring og at grunnlaget for undertegningen ikke har skjedd. Jeg er usikker på om naboen med formuleringen mener at avstandserklæring trekkes 
tilbake. Dersom det er slik at fyllingsfoten ligger nærmere nabogrense enn fire meter, kreves det samtykke fra nabo. Om det ikke foreligger gyldig samtykke, 
kan det søkes om dispensasjon for avstandskrav etter pbl § 19-1. 
 
Videre ser jeg på tegninger av terrengsnitt at disse viser endret høyde for tomt 3 og tomt 2. Dette er ikke nevnt i søknaden, men jeg regner med tegningene 
som er sendt inn til endringssøknad er korrekt. 
 
 
Med hilsen 
 

Ane Marie Rydland 

---------------------------- 
Rådgiver, byggesaksavdelingen 

Ringerike kommune 

Mobil (+47) 40 80 42 41  

Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 

 

 
 

Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og 

eventuelle vedlegg 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. 

 

 

Fra: Raymond Fyllingen [mailto:raymond@coplan.no]  
Sendt: 8. juli 2019 09:10 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 



Kopi: 'Reidar Engebretsen' <re@suninvest.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei Ane Marie, 
 
Håper at saksbehandlingen går greit framover – hører gjerne fra deg dersom det er behov for ekstra informasjon (jf info om tilgjengelighet nedenfor). 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS  
 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: torsdag 27. juni 2019 10:31 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Glimrende, takk for det. 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS  
 

Fra: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>  
Sendt: torsdag 27. juni 2019 10:27 
Til: Raymond Fyllingen <raymond@coplan.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei,  
 
Takk for mottatt tilleggsdokumentasjon. Vi skal forsøke å behandle saken så raskt som mulig, jeg går ut i ferie i tre uker fra 26.07.19. Vi har så langt ikke tatt 
stilling til politisk behandling mm, men vil holde deg underrettet.  
 
 
Med hilsen 

 



Ane Marie Rydland 

---------------------------- 

Rådgiver, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 

Mobil (+47) 40 80 42 41  

Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 

 

 
 

Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og 

eventuelle vedlegg 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. 

 

 

Fra: Raymond Fyllingen [mailto:raymond@coplan.no]  
Sendt: 27. juni 2019 09:59 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei igjen Ane Marie, 
 
Sender en egen epost uten kopi til postmottak/postliste: jeg er tilgjengelig ila juli, men har ferie i begynnelsen av august. Er også helt utilgjengelig i september/oktober, 

så det er fantastisk om saken kan behandles innen den tid (så rekker jeg å svare på evt tilleggsspm). Ha en god dag 😊 

 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS  
 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: torsdag 27. juni 2019 09:57 
Til: 'Ane Marie Rydland' <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 



Kopi: postmottak <postmottak@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Sak 17/2702 
 
Hei Ane Marie, 
 
Vedlegger oppdatert følgebrev til endringssøknad innsendt 31.05.19. Vedlegger også alle registrerte nabomerknader. Gi meg gjerne en tilbakemelding dersom noe er 
uklart eller dere trenger mer info. 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS  
 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: tirsdag 19. mars 2019 11:00 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei Ane Marie, 
 
Viser til tidligere korrespondering vedr møtet denne uken – beklager at dette ble flyttet enda en gang (fredag 22.mars kl.12). Var tidligere oversendt underlag forståelig 
eller ønsker dere tilsendt mer informasjon før møtet? 
 
Formålet med møtet vil være å gjennomgå tilpasninger og endringer ift siste godkjenningsvedtak;  

- terrengforskjeller er løst som skråninger i stedet for murer 
- størrelse på uteoppholdsarealer  
- vurdere flomsikring av lekearealet nord for boligene (mulighet for å heve terrenget?) – da dette vil ligge i LNF-område 
- endring av plassering av gangvei, jf illustrasjonsplan 

 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS 

 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: mandag 4. mars 2019 15.37 
Til: 'Ane Marie Rydland' <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 



 
Endelig bekreftelse – ha en god dag videre 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS 

 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: mandag 4. mars 2019 15.26 
Til: 'Ane Marie Rydland' <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei igjen, 
 
Tusen takk – avventer endelig bekreftelse fra tiltakshaver, regner med at dette går fint. 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS 

 

Fra: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>  
Sendt: mandag 4. mars 2019 15.21 
Til: Raymond Fyllingen <raymond@coplan.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei, 
  
Da har jeg satt av tid torsdag 21. mars klokken 14.15. 
  
  
Med hilsen 
  
Ane Marie Rydland 
---------------------------- 
Rådgiver, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 



Mobil (+47) 40 80 42 41  
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 
  

 
  
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og 

eventuelle vedlegg 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. 
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Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Coplan AS          

Fagernes 4 

 

5043 BERGEN 

 

Delegasjonssak nr: 408/19 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/2702-40 32940/19 GNR 169/22  18.07.2019 

 

Endring av gitt tillatelse 

Gnr/bnr 169/22, 169/10 - Smedgårdsveien 

 

 
 

Vedtak: 
Søknaden om endring av gitt tillatelse er godkjent, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 

20-3. 

 

Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1, arealformål i 

LNF-område er godkjent, jf. pbl. § 19-2. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Betingelser satt i tidligere vedtak i saken, delegasjonssak 716/17, datert 

02.01.2018 gjelder fortsatt. 

 

2. Fyllinger mot skal etableres med rene masser og det skal gjøres tiltak for å 

forhindre avrenning av masser mot Verkselva. 

 

Tillatelsen gjelder i tre år: 

Byggearbeidene må være igangsatt innen tre år etter at denne tillatelsen er gitt, ellers 

faller tillatelsen bort. Dersom byggearbeidet innstilles i lengre tid enn to år, faller også 

tillatelsen bort. Fristene kan ikke forlenges. 

 

Dersom noen klager på dette vedtaket, begynner treårsfristen å løpe fra datoen for det 

endelige vedtaket i klagesaken. 

 
 

Ansvar og gebyr: 
 

Tiltakshavers ansvar i byggesaken: 
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Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i 

plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte planer er i 

strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Gebyr: 

Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger 

på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no.  

 
Beregning gebyr   
Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling, endret plassering 
gangvei, justering av trasé for 
internveier og justering av 
terrengløsning 

Kr 8 000,- 1 Kr   8 000,- 

Dispensasjon, LNF og 100-
meterssone 

Kr 8 000,- 1 Kr   8 000,- 

Totalt gebyr å betale  Kr 16 000,- 

 

Faktura (til tiltakshaver, Kikut Utvikling AS) blir ettersendt.  

 
 

Opplysninger om byggesaken: 

 
Kommunikasjon: 

Det vises til søknad om endring, registrert mottatt 31.05.19 og tilleggsdokumentasjon 

som kompletterer søknaden 27.06.19, 17.07.19 og 18.07.19.  

 

Det er gitt ett-trinns tillatelse til oppføring av 6 tomannsboliger, opparbeiding av 

teknisk infrastruktur og terrengendringer, murer og sikring i delegasjonssak nr. 

716/17, datert 02.01.18. Videre er det i delegasjonssak nr. 210/18, datert 04.06.18 

gitt godkjenning til heving av terreng for tomter 1, 4, 5 og 6, endring av 

høydeplassering for tilkomstvei og stikkveier, flytting av gang- og sykkelvei til trasé 

mellom tomt 3 og 4 og heving av stikkledninger. 

 

Tiltaket: 

Det søkes om endret plassering av gangvei, mindre justering av trasé for internveier 

og justering av terrengløsning fra mur/skråninger til bruk av kun skråninger. Gangvei 

planlegges lagt mellom tomt 4 og 5. Justert terrengløsning vil gjøre at tiltaket strekker 

seg lengre inn i område avsatt til LNF-formål og det er søkt dispensasjon for dette.  

 

Innsendte tegninger viser at krav til minste uteoppholdsareal i kommuneplanen § 

6.1.5 for tomannsboliger blir ivaretatt også ved endring av terrengutforming. 

 

Følgende tegninger er lagt til grunn for vedtaket: 

 
Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

A501 Sit.kart med 
bygnings-/husnr 

1:500 19.02.19  

A505 Situasjonskart - 
endret utfylling 

1:500 16.05.19  

202 Terrengsnitt A-A 1:300 26.07.17 16.05.19 
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203 Terrengsnitt B-B 1:300 26.07.17 15.05.19 

204 Terrengsnitt C-C 1:400 17.07.19 16.05.19 

205 Terrengsnitt D-D 1:400 26.07.17 16.05.19 

206 Terrengsnitt E-E 1:400 17.07.19 16.05.19 

207 Terrengsnitt F-F 1:200 17.07.19 16.05.19 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 44-02 

Smedhaukedalen, vedtatt 10.02.71 som mindre endring av reguleringsplan nr. 44 for 

Sokna, vedtatt 16.04.64. Deler av eiendommen er i reguleringsplan angitt til 

boligformål og deler er avsatt til friområde. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 

31.01.19 viser samme inndeling som reguleringsplan, friområde i reguleringsplan er i 

kommuneplan angitt som LNF-område. 

 

Dispensasjon:  

Det er søkt om dispensasjon fra arealbruk i kommuneplanen, LNF-formål i 

kommuneplanbestemmelsen § 10.1 og dispensasjon fra byggeforbudet i 100-

meterssonen mot vann og vassdrag. 

 

Det er to vilkår for å gi dispensasjon. For å kunne gi dispensasjon må begge 

vilkårene være oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Søknad om dispensasjon begrunnes blant annet med at tiltaket gir en bedre løsning 

for eiendommen og området generelt sett. Videre at det ikke foreligger 

nabomerknader til dispensasjonen og at justeringen har liten betydning for totalbildet 

i området. Det godkjente prosjektet endres bare i mindre grad og fjernvirkningen 

forbedres. Skråninger innbyr til annen bruk enn mur/skråning og tiltaket vil bli sikret 

etter vanlige krav i TEK. 

 

Byggeforbud i LNF-områder: 

Vilkår 1  

Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Vi kan ikke se at hensynene bak formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, jf. 

pbl. § 1-1.  

 

Hensynene bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, samt 

å sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. 

 

Tiltaket går ut på å etablere skråninger, samt anlegge gangvei i område avsatt til 

LNF-formål. 

 

Det er ikke landbruksvirksomhet i området. Etablering av fyllinger fremfor murer 

vurderes å gi et bedre visuelt inntrykk ved at tiltaket vil fremstå som bedre 

terrengtilpasset enn ved bruk av mur. Området er videre tilstøtende boligområde og 

fyllinger legges i tilknytning til dette. Tiltaket vurderes videre å tilrettelegge for 

allmennhetens bruk av området ved å forbedre tilgjengeligheten til området.  

 

Vi vurderer at hensynene bak bygge- og anleggsforbudet i LNF-områder i 
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kommuneplanen § 10.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2  

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering, jf. pbl. § 19-2. 

  

Det legges normalt ikke stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. Fordelene 

ved dispensasjonen skal først og fremst knyttes til de offentlige hensyn som planen 

skal ivareta, i tillegg til de formål og hensyn som plan- og bygningsloven skal sikre.  

 

Ulempene ved å gi dispensasjon er at tiltaket kan gi presedens i sammenlignbare 

saker. En utstrakt bruk av dispensasjoner vil bidra til å undergrave reguleringsplanen 

som beslutningsgrunnlag. En bit-for-bit utbygging gjennom bruk av dispensasjon vil 

kunne gi området en uheldig virkning ved å ikke se området i sammenheng. 

 

Det vurderes som en fordel at fyllingene er tilknyttet tilgrensende boligområde slik at 

det ikke etableres fyllinger i LNF-området alene. Videre vil bruk av fyllinger gi en mer 

naturlig terrengtilpasning og gi mindre fjernvirkning enn bruk av murer og fyllinger. 

 

Vi vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra bygge- og anleggsforbudet i LNF-

områder i kommuneplanen § 10.1 er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

Konklusjon  

Vi konkluderer med at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Forbud mot tiltak i 100-meterssonen: 

Vilkår 1  

Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Vi kan ikke se at hensynene bak formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, jf. 

pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-meterssonen langs vann og vassdrag er å 

sikre allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta områdenes unike kvaliteter som 

leveområde for plante- og dyreliv. 

 

Tiltaket går ut på å etablere skråninger istedenfor kombinasjon av mur og skråninger. 

 

Det vurderes at bruk av fyllinger fremfor mur vil fremstå som en bedre 

terrengtilpasning enn bruk av mur. Skråninger vurderes også å virke mindre 

privatiserende enn bruk av mur og vil åpne tilgjengeligheten til området.  

 

Vi vurderer at hensynene bak forbudet mot tiltak i 100-meterssonen langs vann og 

vassdrag i kommuneplanbestemmelsene § 11.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2  

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
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vurdering, jf. pbl. § 19-2. 

  

Det legges normalt ikke stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. Fordelene 

ved dispensasjonen skal først og fremst knyttes til de offentlige hensyn som planen 

skal ivareta, i tillegg til de formål og hensyn som plan- og bygningsloven skal sikre.  

 

Ulempene ved å gi dispensasjon generelt er at utbygging gir økt privatisering av 

området og dispensasjon vil kunne skape presedens i lignende saker. 

 

I denne saken vil bruk av skråninger gi en mer naturlig terrengtilpasning som gir 

mindre fjernvirkning enn bruk av murer og fyllinger. Bruk av skråninger gjør også at 

området fremstår mindre privatisert enn ved bruk av murer og letter tilgjengeligheten 

til området for dyr, samt muliggjør etablering av stedegen vegetasjon. 

 

Vi vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-

meterssonen langs vann og vassdrag i kommuneplanbestemmelsene § 11.1 er klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Konklusjon  

Vi konkluderer med at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Naturmangfoldloven: 

Det er i artsdatabankens artskart vist at Verkenselva er tilholdssted for den 

rødlistede arten elvemusling. Tiltaket går ut på etablering av skråninger, disse 

berører ikke elven direkte, men saken må vurderes etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12 jf. naturmangfoldloven § 7. 

 

Kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for vedtaket er sikret gjennom 

registreringer i artsdatabankens artskart. Som trusselfaktor for funnet oppgis 

jordbruksforurensning. Forholdene for elvemusling og utbredelsen er kartlagt i NINA 

Rapport 114 i forbindelse med utbygging av Rv. 7 Sokna-Ørgenvika elvestrekning 

forbi eiendommen ikke er kartlagt. Verkenselva er imidlertid kartlagt frem til ca. 150 

m ovenfor eiendommen og kunnskapsgrunnlaget vurderes etter dette å være 

tilstrekkelig. Det oppsummeres i rapporten at Verkenselva er stilleflytende, dyp og 

har en frodig vegetasjon på hele strekningen fra samløpet med Sogna og 1,5 km 

oppover. Videre at de stilleflytende partiene av Verkenselva har bunnforhold som 

ikke gir grunnlag for noen fast etablering av elvemusling. Det er også gjort funn av 

elvemusling lengre ned i Sognavassdraget. 

 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok og føre-var-prinsippet i 

naturmangfoldloven § 9 kommer ikke til anvendelse. 

 

Arealer langs Sognavassdraget er i hovedsak LNF-områder og det er vurderes ikke 

at vassdraget vil bli utsatt for fremtidige belatsninger jf. naturmangfoldloven § 10. 

 

Etter naturmangfoldloven § 11 skal eventuelle avbøtende tiltak bekostes av 

tiltakshaver. Aktuelle tiltak i denne saken er at fyllinger skal etableres med rene 

masser og at avrenning fra fyllinger forhindres slik at vassdraget ikke blir ytterligere 

belastet ved avrenning av løsmasser under f.eks. flom. 
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Det forutsettes at tiltakshaver tar utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder for gjennomføring av tiltak jf. naturmangfoldloven § 12. 

 

Nabovarsling: 

Det er gjennomført nabovarsling og registrert merknader fra eier av naboeiendom 

gnr/bnr 169/11, eier av naboeiendom gnr/bnr 169/65, fra eier av naboeiendom 

gnr/bnr 169/10 og fra eier av eiendom gnr/bnr 169/49.  

 

Nabomerknad fra gnr/bnr 169/11: 

Merknadene fra eier av gnr/bnr 169/11 går i hovedsak ut på at det ønskes brøytbar 

gangvei fra eiendommen gnr/bnr 169/22 til gangbro over Verkenselva. Videre bes det 

om at godkjent vedtak om endring av 04.06.19 trekkes tilbake fordi nabovarsling av 

endringssøknad ikke er utført korrekt. Det godtas likevel at godkjent endringssøknad 

ikke trekkes tilbake dersom det stilles krav om brøytbar gangvei frem til gangbro over 

Verkenselva og at snuhammer opprettholdes.  

 

Ansvarlig søker har kommentert merknadene og viser blant annet til at endring som 

ble nabovarslet i april 2018 medførte at gangvei ble flyttet bort fra gnr/bnr 169/11 og 

at grunneier dermed ikke lenger var berørt på samme måte som opprinnelig 

utforming tilsa. Når det gjelder ny søknad om endring vises det til at alle 

naboeiendommer er varslet på grunn av interesse om dispensasjonsspørsmålet. Det 

vises til at gangvei flyttes til plassering opprinnelig foreslått av PRO og vil gi enklere 

gangmønster med gangmulighet over eiendommen og at det fortsatt vil være mulig å 

brøyte traséen. Videre at gangtraséen tilrettelegges for mulig videreføring mot 

eiendomsgrense som tidligere vist. For snuhammer vises det til at denne er tatt ut av 

prosjektet da renovasjonsverket ikke finner behov for snuhammer.  

 

Ringerike kommune vurderer at merknadene knytter seg til privatrettslige forhold som 

ikke kan løses i byggesak. Kommunen kan ikke stille krav om at det skal etableres 

brøytbar gangvei over eiendom som ikke er omfattet av byggesøknad og vil ikke stille 

krav om snuhammer dersom dette ikke er nødvendig for å løse blant annet 

renovasjonsforhold. Når det gjelder nabovarsling av endringssøknad godkjent i 

delegasjonssak nr. 210/18, datert 04.06.19, er det i første omgang opp til tiltakshaver 

å vurdere om nabovarsling kan unnlates. Ringerike kommune så ikke grunn til å 

kreve ytterligere nabovarsling.  

 

Nabomerknad fra gnr/bnr 169/65: 

Merknaden går ut på skråning og hekk er tatt vekk og har medført at naboens plen 

har rast ut fordi det ikke er satt opp mur og gjerde. Det godtas ny skråning mot at det 

settes opp gjerde i nabogrensen. 

 

Ansvarlig søker har kommentert merknadene og beskriver at det er aktiv dialog, samt 

at terrenget må justeres og støttes opp, samt sikres mot utglidning. 

 

Ringerike kommune ser det slik at naboens merknader er imøtegått. 

 

Nabomerknad fra gnr/bnr 169/10: 
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I merknaden vises det til at nabovarselet synes å være vanskelig å forstå og det 

stilles spørsmål om det er planlagt gangvei over eiendommen gnr/bnr 169/10. 

 

Ansvarlig søker har kommentert merknadene med at det ikke er store endringer 

sammenlignet med tidligere godkjenninger hvor det søkes å få en bedre løsning for 

nær-/fjernvirkninger. Spørsmålet om gangvei kommenteres med at gangveien 

omlegges internt på eiendommen og at det ikke er planlagt å legge gangvei inn på 

naboeiendom. 

 

Ringerike kommune ser det slik at naboens merknader er besvart gjennom ansvarlig 

søkers svar. 

 

Nabomerknad fra gnr/bnr 169/49: 

Eier av gnr/bnr 169/49 anmoder i merknader om at det brukes mur eller tilsvarende 

mot Smedgårdsveien hvor det i dag er skråning som ikke oppfyller krav til sikring mot 

vei. 

 

Ansvarlig søker har kommentert merknadene med at det i det nevnte området vil 

utføres terrengmessige tiltak som kombinasjon av mur og skråning og at dette ikke 

utgjør noen reell endring mot tidligere godkjenning, samt heller ikke søkes endret.  

 

Ringerike kommune ser det slik at naboens merknader er besvart gjennom ansvarlig 

søkers svar. 

 

Samlet vurdering av nabomerknader: 

Ringerike kommune har vurdert nabomerknadene hver for seg og finner ikke grunn til 

å tillegge en eller flere av nabomerknader vekt på en måte som gjør at tiltaket må 

endres eller ikke kan gis godkjenning. Vi setter naboer med merknad på kopi av dette 

vedtaket til orientering. 

 

Plassering: 

Det foreligger avstandserklæring for terrengjustering inntil 0 m fra nabogrense. 

 

Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer 

private eller offentlige ledninger. Kommunen krever minst 4 meter avstand fra byggverk til 

kommunale vann- og avløpsledninger, jf. kommuneplanen § 5.7. Avstanden måles 

horisontalt (vannrett) fra byggverket til vann- /avløpsledning. 

 

Ansvarsforhold: 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 

vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 

tiltakshaver, jf. pbl. kapittel 23 og byggesaksforskriften kapittel 12.  

 

Fagområder som er ansvarsbelagt i tiltaket er vist i gjennomføringsplan datert 

31.05.19. Slik vi forstår er det ingen endringer av ansvarsforholdene i tiltaket. 

 

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tilsyn: 

Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest.  
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Dersom dere ønsker å søke om midlertidig brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun 

gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse om gjenstående arbeid, bekrefte at 

sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for ferdigstillelse. 

 

Det kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn for eksempel i forbindelse med tidspunkt 

for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 
 

Orientering om klage: 
 

Klagefristen er 3 uker: 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen 

innen 3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 

www.ringerike.kommune.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Hans Otto Larsson for 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester v/Vidar Moholdt 

Kikut Utvikling AS, Holeveien 1473, 3531 KROKKLEIVA 

Egil Berg Bråtalien, Tranbyveien 86, 3534 SOKNA 

Marit Hauglum Myge, Smedgårdsveien 18, 3534 SOKNA 

Siv Solheim, Tranbyveien 42, 3534 SOKNA 

Anette Bråstad, Haukedalen, 3534 SOKNA 

 

Henviser til: 

Ringerike kommunes delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 20. 

juni 2013. 
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Ringerike kommune
Pb 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Att: B yggesak

Vår ref.: 190527_17046_følgebrev - endringssøknad Hønefoss, 13 . 06 . 19

KI KU T U TVIKLIN G AS
TOM AN N SBOLIGER – GN R 169/22 , SM EDGÅRDSVEIEN
SØKN AD OM EN DRIN G ER

Det vises til sak 17 /2702 – Smedgårdsveien, Sokna. Det søkes herved endring på vedtak av 04 . 06 .18.

Det er planlagt sø knad om endring i forbindelse med terr engavslutning mot nord og vest. Som det går
fram av vedlegg nr 4 til nabovarslingen er det godkjent utfyllingsarbeid som en kom binasjon av murer
og sk råninger. T errengarbeidene er nå godt i gang , men det virker hensikt smessig å avslutte
arbei dene ved bruk av kun sk råninger. Dette vil gi bedre terrengovergangen og et visuelt bedre
prosjekt både når man ferd es i prosjektet og med tanke på fjernvirkni ng.

Del 1 – I nformasjon om endring
E i endommen er regulert til boligformål, men defineres gjennom kommuneplanen ( KPA ) som både
bolig og LNF - formål . Prosjekte t er allerede godkjent med delvis ut fylling innover LNF - området og det
sø kes nå om en justering av fyllingsfoten – som vil strekke seg litt lengre in n i LNF - området. Ved
sammenligning mellom vedlegg 3 og 4 er det tydelig at konsekve nsen er liten .

I tillegg oppnår man en bedre lø sning med tanke på ga ngveien som kopler Smed gårdsvei en m ed
leke areal og yt terligere gangtrasé videre mot Sok na sentrum. Løsningen krever mindre terrengarbeid
og vil være med på å dempe utfyllingen ved bol ig 4 (nr 26 A / 26B på illustrasjonsplanet ) .
Boligplasseringer er uendret og krav til 150 kvm M UA pr en he t tilfre dsstilles.

Alle endringer utføres innenfor eiendomsgrensene. Digit ale utgaver av tegningene ved varsel av
endring ble gjort tilgjengelig på www. coplan.no/varslinger , i t illegg til denne varslingen .

Parter
Kikut Utvikling AS er tiltakshaver og faktu ramottaker.

Nabovarsling
I henhol d til pbl er det utført nabovarsling. Var slingen er begrenset til utvalgte og nærliggende naboer,
da endrin gene i all hovedsak kun har betydning for de varslede naboene. Det søkes således fritak for
full nabovarsling iht pb l § 21 - 3 2.ledd . Vi ber om tilbak emelding dersom kommunen er av den
oppfat ning at varslingen burde omfattet flere naboer i forhold til tidli gere varslingsliste (opprinnelig
byggesøknad).

Det er utført digital nabovarsling og kvitteringslisten er v edlagt sø knaden.

Det er kommet fire nabomerknad

B nr 65 : « Min skråning og hekk er t att vekk, dette har ført til at plenen har rast ut da det ikke er satt
opp mur og gjerde. Jeg godtar ny skråning og det må komme gjerde i grensa mot min eiendom »

o  S ØK har følgende kom me ntar til merknade n: tiltakshaver har e n ak tiv dialog med n aboen.
D et er tidligere utfø rt et mindre terrengjusteringsarbe id me llom bnr ’ ene 22 og 65 for å
sikre en god overgang. Tiltakshaver o ppgir at  t errenget må justeres der hvor det har rast
ut fra plen en og resten må støttes opp med masser unde r fr a. Det blir ikke murer, men
terrenget  [ selvsagt ]  sikres mot utgliding . Videre vil berørt veiareal justeres for å sikre god
utforming.

o  Tiltakshaver har aktiv kontakt med na boen og vi ber om at merknaden ikke til le gges
vesentlig vekt .
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Bnr 11: « Dette skrivet skal fremlegges kommunen i sin helhet vedr kommentarer til nabovarsel. I
nabovarsel til meg datert 19/9 - 2017 står det at eksisterende sti mellom Smedgårdsveien og
gangbro i nord ska l oppgraderes til brøytbar gang vei iht trase på sit.kart. Som grunneier i område
med bl.a. grunnrettigheten til Smedgårdsveien fram t.o.m. utbyggers eiendom var det for meg
avgjørende at det ble en løsning for gangtrafikk fra område og til den nye gangbroe n over
Verkenselva. Tilsendte n abovarsel 16/5 - 2019 med kartskisser inneholder ikke noe om denne
oppgraderingen av brøytbar gangvei til bro lenger uten at det nevnes hvorfor. Etter å ha undersøkt
saken litt så har utbygger allerede i sin første søknad, iføl ge kommunenen sin behandling av
saken, utelatt dette med begrunnelse i at det ikke foreligger endelig avtale med nabo. Grunnlaget
for nabovarselet 19/9 - 2017 er da vesentlig endret uten at jeg er informert. Det ble 1/11 - 2017 fra
min side undertegnet en avtale vedr terrengforandring innti l min eiendom. Grunnlaget for denne
undertegnelsen er således ikke skjedd med at utbygger har brukt siste kjent opplysninger i saken
til meg. Har også klart å finne ut at det er en endringssøknad fra utbygger 13/4 - 2018. Denne er
ikke nabovarslet til meg. H er fremkommer det på kart at brøytbar gangvei til bro stopper i
eiendomsgrensen til utbygger. Det er også stilt krav fra Statens Vegvesen (SVV) v edr avkjøring
fra Tranbyveien. Jeg er grunneier på stedet og er ikke informert om det er gjort noe her, eller o m
det skal gjøres noe her. Nabovarsel 16/5 - 2019 viser på kartskisser at den opprinnelige
nabovarslede brøytbare gangvei til bro nå i sin helhet e r fjernet og kun fremstår som en intern
gangvei til egen lekeplass Nabovarselets sit.kart med bygnings/husnr vi ser heller ikke snuhammer
fra Smedgårdsveien som har vært med i alle tidligere dokumenter. På bakgrunn av den noe
uryddige papirgangen/saksgangen fra utbygger ber jeg Ringerike Kommune trekke tilbake
godkjent endring av 4/6 - 2018 da den ikke er korrekt nabo varslet. Dog kan jeg godta at den ikke
trekkes tilbake hvis Ringerike Kommune stiller krav om at brøytbar gangvei fram til gangbro
innarbeides i denne endringssøknaden av 16/5 - 2019 slik som opprinnelig nabovarsel av 19/9 -
2017 er utformet. Kommunen må også innarbeid e at denne gangveien må ferdigstilles i rekkefølge
bestemmelsene før ferdiggodkjennelse for hus/leiligheter gis. Videre må kommunen stille krav om
at renovasjonsbiler, post o.l. har snumulighet på snuhammer som utbygger tidligere har
beskrevet. »

o  S ØK har følgende kom mentar til merknade n: Grunneier er opprinnelig varslet til tiltaket og
har samtykket til dette. Da prosjektet ble varslet endring meldt i april 2018 ble det kun
utført en beg renset nabovarsling, og samtidig søkt om fritak for full varsli ng (se tidligere
følgebrev). Det har ikke vært SØKs eller tiltakshavers hensikt å holde informasjon tilbake ,
grunneier ble ikke varslet da tidligere endring ikke berører grunneier. Gangveien ble flyttet
bort fra bnr 11s nærhet og grunneier var ik ke lengre berørt på den samme måten som
prosjektets opprinnelige utforming tilsa. SØK forespurte også kommunens vurdering av
behovet fo r full var sling ved behandling av tidligere endringssøk nad .

o  All e grunneier/naboer er nå varslet for å informere om endringen e, som er av mindre art,
men likevel av interesse grunnet dispensasjonss pørsmålet. Gangveien er på nytt fl yttet og
nå til den plasseringen som PRO opprinnelige foreslo, da dette g ir mindre terrenginngrep,
et enk lere gangmønster og i tillegg vil b idra til å dempe inntrykket av ter rengarbeidet. Det
e r fortsatt gangmuligheter over eiendommen og det e r fortsatt mulig å brøyte traséen, dog
ikke på samme måte som tiltakshavers opprinnelige inte nsjon i prosjektet.

Det er verdt å merke se g a t gangsituasjonen vil bli vese ntlig bedre ved utbyggi ng
enn dagens situ asjon tilsier, da gangmønsteret vil være t ydeligere og større deler
av gangtraséen vil bli holdt snøfri ift tidligere situasjon.

Gangtraséen er inntegnet som vist i søknadsdokumentasjonen og vil tilrettelegges
for m ulig videreføring mot eiendomsgren sen som tidligere vist. Traséen er stoppet
på tegningsunderlaget da den enkelte kan v idereføres uten ytterligere
terrenginngrep (s o m ikke er søknadspliktige).

o  Snu hammer mm er tatt ut av prosjekt et som en aktiv del, da reno vasjonsvese t ikke finner
behov for snuhammeren på det aktuelle stedet. Det har ikke vært et krav fra kommunen
eller ved tidligere nabovarsling at snu hammer , gangvei eller an net skulle opparbei des
langs eller i Smedgårdsv eien , me d unntak av oppgradering av krysset Tranbyveien -
S medgårdsveien.

o  D e omsøkte endringene be rører ikke bnr 11 verken direkte eller indirekte. Bnr 11 gr enser
kun i nordøst og be røres ikke verken av denne søknade n eller d e tidl igere søknadene .
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Anita Solheim – bnr 10 (ku n ut drag): synes det er vanskelig å f orstå hva varselet gjelder og om det
er planlagt en gangvei over Siv Solheims eiendom.

o  S ØK har følgende kom mentar til merknade n: endringene er forsøkt forklart i følgebrev og
v ist på situas jonskart, supplert med terrengprofiler. Omsøkte endringer er i realiteten ikke
de store endringene ift tidligere godkjenning, da plassering av boliger, ter re ngarbeider,
VA - ledninger , lekeareal osv vil vær e uendret. F o rmålet med endringen er å oppnå en
bedre løsning både for nær - / fjernvi rkning , samtidig som man oppnå r en økonomisk
gunstig løsning fram for dyre murer. Murer vil gi en forverret f jernvirkn ing enn omsø kte
endring, dvs at det ikke v il være like p ent som det nå omsøkes.

Gangveien er omlagt internt på eiendommen og er ment å videreføre
gangmuligheten over eiendommen. Flyfo to viser en enkel sti over eiendommen,
som verken blir brøytet eller på annen måte vedlikeholdt. Tiltakshaver ønsker å
videreføre gang m uligheten , samtidig som gangveien gir tilkomst til lekearealet. A t
gang veien nå utgjør et mindre terrenginngrep og reduserer behovet for murer
sees på som et positivt tiltak. Det er ikke planlagt å legge gangveien inn på an nen
manns eiendom ; gangveien sluttf øres i området der dagens sti vises i flyfoto.
Gående har da mul igheten til å ferdes som tidligere, uten at tiltakshaver verken
oppfordrer eller for hindrer gang trafikken.

o  Overstående kommentar er er sendt til nabo som et forsøk på å tydeliggjøre
nabovarslingen.

Anette Bråstad – bnr 49 : « Angående nabovarsel Smedgårdsveien. Det er litt u klart i nabovarselet
om bruk av mur i skråninger utgår for prosjektet som helhet. Jeg vil derfor anmode om at det som
planlagt brukes mur eller tilsvarende mot Smedgårdsveien, og mot snuhammer ved
Smedgårdsveien 34, hvor det pr. i dag er skråning som ikke oppfyller krav til sikring mot vei. »

o  S ØK har følgende kom mentar til merknade n: etter konferering med Lars Haga, som er
utførende entreprenør, vil det i det nevnte området utføre s terrengmessige tiltak mellom
Smedgårdsveien og eiendommen . Disse tiltakene vil utføres som en kom binasjon av m ur
og skråni ng . Muren e vil forsøkes redusert til maksimalt 2m høyde, hvor resten utføres
som sk råning. Dette utgjør ingen reell endring ift tidligere godkjenning og er ikke omsøkt
endr et.

S e også kopi av merknade n e som egne vedlegg til søk naden .

D el 2 – Plangrunnlaget
Eiendommen ligger i et omr åde som er definert av «Reguleringsplanen Nr 44 for Sokna i Norderhov
kommune», se utsnitt av planen i fig.1 , utsnitt av tidligere kommuneplan som fig.2 og gjeldende
kommuneplan som fig. 3 (KPA ) – jf vedlegg.

Den nye arealdel en av kommuneplan en (KPA) viser eiendommen som boligformål med uen dret
avgrensni ng me llom bolig - og LNF - formål.

Det er tidligere innvilget dispensasjonssøknad for tiltak på eiendommen i vedtak av 02.01.18 .

Plankrav
Det still es krav til plan i KPAs § 2 . Formålet med plankravet, planprogra m og konsekvensutredning er
å sikre godt utformede områder og løsninger. P lankravet regnes allerede som tilfredsstilt da
eiendommen er regulert.

Del 3 – D ispensasjon
Det vil søkes di spensasjon fra arealbruken i KPA i h t plan - og bygningslovens §19.

Det søk es dispensasjon da en planprosess er omfattende, både tidsmessig og økonomisk , og bør
omfatte et større samlet areal enn det omsøkte. Videre berører ikke tiltaket ubebygde eiendommer , da
det a llerede er lagt ledningsnett på eiendommen.

Kommunen har hjemme l til å dispensere fra plankravet/reguleringsendring gjennom bestemmelsene
om dispensasjon, som er nedfelt i plan - og bygningslovs § 19 - 2: ”Dispensasjon kan ikke gis dersom
hensynene bak beste mmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbe stemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispen sasjon være klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering.”
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Dispensasjonsmuligheten i lovverket er brukt lan gt mer enn ordlyden kan gi inntrykk av.

Kommunens adgang til å g i dispensasjon er angitt i lovverket. Det kreves at hensynene bak den
beste mmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må i tillegg foretas en
interesseavvein ing, der f ordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må forel igge en klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer a t det normalt ikke vil være anledning til
å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispen sasjon fra fortsatt gjør seg
gjeldende med styrke.

Ved en vurdering av hvo rvidt det skal gis dispensasjon fra bestemmelsene i arealplaner bør man stille
seg spørsmålet om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, om fordelene er større enn
ule mpene samt om hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra for tsatt gjør seg
gjeldende med styrke. I den forbindelse anføres følg ende:

Hensynet bak formålet i reguleringsplanen er å sikre en helhetlig og harmonisk bygningsmasse i
området og for hindre uko ntrollert oppføring av boliger og annen bebyggelse som forringer det
estetiske inntrykket.

Felles ulempe for dispensasjoner er d en presedensvirkning som dispensasjoner medfører i forhold til
framtidige byggesaker i dette området av kommunen. Pre s edensvirkn ing vil imidlerti d ku n være mulig
å legge til grunn i saker som har lig nende karakter og forhold – ik ke en ukritisk på ber opelse.

Det skal utføres en vurde ring a v fordel er og ulemper ved dispensasjonssøknader. Som en ulempe vil
en dispensasjon br yte med de n opprinnelige intensjonen med arealbruken i området. Dette er
i midlertid den eneste ulempen som regnes aktuell, da det allerede er g odkjent e t pros jekt i området.
V idere er det allerede godkjent et byggeprosjekt på eiendommen og omsøkte dispensa sjon er ku n en
tilpasning av det allerede godkjente prosjektet.

Fordele ne med å inn vilge dispensa sjon er flere . Det godkjente prosjektet endres kun i mindre g rad,
man unngår en lang prosess i omregulering og naboer vil ikke berøres. Fjern virkningen vil fo r bedres
og den generelle oppfatningen av p rosjektet vil styrkes. S kråninger innbyr til annen bruk enn
kom binasjon av mur/skråning. Tiltaket vil selvsagt sikres iht vanlige krav i TEK.

Sammendrag av vurdering / k onklusjon
For at en dispensasjon kan innvilges må fo rdel en være større enn ulempene. Følgende regnes som
u lemper ved å d ispensere  fra bestemmelsene:

- Det kan skape presedens i området, da en godkjent dispensasjo n kan åpne opp for flere
lignende saker i etterkant av godkjenningsvedtaket.

- Enkeltstående dispensasj oner gir i kke et så komplett bilde som man kan få fram gjennom e n
planprosess

Som  momenter som taler for å dispensere  fra bestemme lsene nevnes blant annet:
- De fleste naboer har samtykket i tiltaket. Det foreligger ikke nabomerknader til den omsø kte

terren gløsn ingen .
- Veiføring , eiendomsinndeling og bebyggelse er fortsa tt i tråd med tidligere byggeprosjekt
- Området er av eldre karakter med få lignende boliger og tomteområder . Det er liten

sannsynlighet for at tiltaket vil gi rom for presedensvirknin g.
- Avstand til nabogrenser og byggegrense mot elv blir overholdt.

Hensyne ne bak bestemmelsene kan ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt selv om det gis dispensasjon.
Fordelene ved å innvilge dispe nsasjon med tettere boligstruktur og nye miljøvennlige boli ger, i en
prisklasse og struktur som er attraktiv, er vesentlig større enn ulempene. Det foreligger ikke
merkna der til omsøkte terreng justering.

Konklus jon
Tiltaket gir en bedre løsning for eiendommen og området generelt sett. Da det ikke foreligger
nabo me rknader ti l dispensasjonen og justeringen er av lit en betydni ng for totalb ildet i området (kun
positiv ) , håper vi at kommunen kan behandle dispensasjonss pørsmålet ra skt og administrativt. P å
denne måten kan terrengarbeidet utføres i inneværende sesong og a rbeidet ka n avsluttes i år . Å
innvilge dispensasjon har flere fordeler enn ulemper .

Vi håper dere finner redegjørelsen tilfredsstillende for behandling o g håper på snarlig tilbakemelding.
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Med vennlig hilsen

Raymond Fyllingen

Vedlegg :
- Tegning er som vi ser endrin ger

Kopi til:
- Kikut Utvikling AS
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VEDLEGG

Fig 1 – Utsnitt a v reguleringsplanens avgrensning – eiendomsgrenser markert i ros a

Fig 2 – Utsnitt av tidliger e kommuneplan (arealberegning påført av SØK)
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Fig 3 – Utsnitt av gjeldende kommunep lan (LNF - l inj en er uendret)

Fig 4 – utsnitt av omsøkt situasjon



Fra: Raymond Fyllingen [raymond@coplan.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 27.06.2019 09:57:03 

Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 

Vedlegg: image001.png; 190531_17046_følgebrev-endringssøknad_3.pdf; 190606_Nabomerknad Anita Solheim.pdf; 

190516_SvarNabovarsling.pdf; 190522_SvarPaaNabovarsel.pdf; 190528_SvarPaaNabovarsel.pdf; 190531_Merknad_Bråstad.pdf 

Sak 17/2702 
 
Hei Ane Marie, 
 
Vedlegger oppdatert følgebrev til endringssøknad innsendt 31.05.19. Vedlegger også alle registrerte nabomerknader. Gi meg gjerne en tilbakemelding 
dersom noe er uklart eller dere trenger mer info. 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS  
 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: tirsdag 19. mars 2019 11:00 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei Ane Marie, 
 
Viser til tidligere korrespondering vedr møtet denne uken – beklager at dette ble flyttet enda en gang (fredag 22.mars kl.12). Var tidligere oversendt 
underlag forståelig eller ønsker dere tilsendt mer informasjon før møtet? 
 
Formålet med møtet vil være å gjennomgå tilpasninger og endringer ift siste godkjenningsvedtak;  

- terrengforskjeller er løst som skråninger i stedet for murer 
- størrelse på uteoppholdsarealer  
- vurdere flomsikring av lekearealet nord for boligene (mulighet for å heve terrenget?) – da dette vil ligge i LNF-område 
- endring av plassering av gangvei, jf illustrasjonsplan 

 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS 

 



Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: mandag 4. mars 2019 15.37 
Til: 'Ane Marie Rydland' <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Endelig bekreftelse – ha en god dag videre 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS 

 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: mandag 4. mars 2019 15.26 
Til: 'Ane Marie Rydland' <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei igjen, 
 
Tusen takk – avventer endelig bekreftelse fra tiltakshaver, regner med at dette går fint. 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS 

 

Fra: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>  
Sendt: mandag 4. mars 2019 15.21 
Til: Raymond Fyllingen <raymond@coplan.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei, 
  
Da har jeg satt av tid torsdag 21. mars klokken 14.15. 
  
  
Med hilsen 
  



Ane Marie Rydland 
---------------------------- 
Rådgiver, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 40 80 42 41  
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 
  

 
  
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-

posten og eventuelle vedlegg 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. 
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Raymond Fyllingen

Fra: Anita Solheim < Anita.Solheim@udir.no>
Sendt: torsdag 6. juni 2019 11:40
Til: Raymond Fyllingen
Kopi: Finn Gjetanger; postmottak@ringerike.kommune.no
Emne: Spørsmål til nabovarsel

Hei
Vi har lest gjennom nabovarselet og vedleggene. Det er veldig vanskelig å forstå hva dette varselet
egentlig innebærer.
Det er derfor fint om dere kan gi oss en forklaring på det.
Dersom det er noen andre som skal svare på dette, ber vi dere om å videresende det til riktig person.

Dere skriver i brevet til Ringerike kommune (vår markering i gult);

Informasjon om endring
Eiendommen er regulert til boligformål, men defineres gjenno m kommuneplanen (KPA) som både
bolig og LNF - formål. Prosjektet er allerede godkjent med delvis utfylling innover LNF - området og det
søkes nå om en justering av fyllingsfoten – som vil strekke seg litt lengre inn i LNF - området. Ved
sammenligning mellom vedl egg 3 og 4 er det tydelig at konsekvensen er liten.
I tillegg oppnår man en bedre løsning med tanke på gangveien som kopler Smedgårdsveien med
lekeareal og ytterligere gangtrasé videre mot Sokna sentrum. Løsningen krever ikke så mye
terrengarbeid og vil væ re med på å dempe utfyllingen ved bolig 4 (nr 26A / 26B på illustrasjonsplanet).
Alle endringer utføres innenfor eiendomsgrensene. Digitale utgaver av tegningene ved varsel av
endring ble gjort tilgjengelig på www.coplan.no/varslinger, i tillegg til denne varslingen.

Og dette kommer frem av nabovarselet;

BESKRIV NÆRMERE HVA NABOVARSELET GJELDER
Nabovarselet gjelder endring av terrengarbeider og plassering av gangveier, i _llegg _l plassering/trasé
av internveier. Det er kun mindre justeringer i den alle rede godkjente situasjonen. Se vedlagte
følgebrev for mer informasjon. Ved spørsmål, ta kontakt via oppgi_ informasjon.

Hva betyr dette, er det planlagt en gangvei over Siv Solheims sin tomt?
Av kartet som er vedlagt er det tegnet inn en gangvei, men den stopper ved Siv sin tomt, hva betyr det?
Fint om dere kan gi oss en avklaring på dette så raskt som mulig.

Vennlig hilsen
på vegne av Siv solheim
Anita Solheim



Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn ditt svar på mottatt nabovarsel

Nabovarselet gjelder:
EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 22 0 0

Kommune Ringerike

Adresse Ringerike, 169/22,

NABOVARSELET ER MOTTATT AV
Eier/ fester av naboeiendom: MARIT HAUGLUM MYGE

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
169 65 0 0
Adresse Smedgårdsveien 18, 3534 SOKNA
    

Fylles ut av nabo/gjenboer:
 

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i svarboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Dersom du ikke har merknader, er det til stor hjelp for søker om du krysser av for dette under. Det er
frivillig å svare.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader

Merknad til nabovarselet:
Viser til mottatt nabovarsel og har følgende merknader: Min skråning og hekk er tatt vekk, dette har 
ført til at plenen har rast ut da det ikke er satt opp mur og gjerde.

 Jeg godtar ny skråning og det må komme gjerde i grensa mot min eiendom

SIGNERT AV

MARIT HAUGLUM MYGE 22.05.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn ditt svar på mottatt nabovarsel

Nabovarselet gjelder:
EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 22 0 0

Kommune Ringerike

Adresse Ringerike, 169/22,

NABOVARSELET ER MOTTATT AV
Eier/ fester av naboeiendom: EGIL BERG BRÅTALIEN

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
169 11 0 0
Adresse Tranbyveien 86, 3534 SOKNA
    

Fylles ut av nabo/gjenboer:
 

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i svarboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Dersom du ikke har merknader, er det til stor hjelp for søker om du krysser av for dette under. Det er
frivillig å svare.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader

Merknad til nabovarselet:
Dette skrivet skal fremlegges kommunen i sin helhet vedr kommentarer til nabovarsel.

 
I nabovarsel til meg datert 19/9-2017 står det at eksisterende sti mellom Smedgårdsveien og

 gangbro i nord skal oppgraderes til brøytbar gangvei iht trase på sit.kart. 
 Som grunneier i område med bl.a. grunnrettigheten til Smedgårdsveien fram t.o.m. utbyggers 

 eiendom var det for meg avgjørende at det ble en løsning for gangtrafikk fra område og til den
 nye gangbroen over Verkenselva.

 
Tilsendte nabovarsel 16/5-2019 med kartskisser inneholder ikke noe om denne oppgraderingen

 av brøytbar gangvei til bro lenger uten at det nevnes hvorfor.
 Etter å ha undersøkt saken litt så har utbygger allerede i sin første søknad, ifølge kommunenen

 sin behandling av saken, utelatt dette med begrunnelse i at det ikke foreligger endelig avtale med
 nabo.

 Grunnlaget for nabovarselet 19/9-2017 er da vesentlig endret uten at jeg er informert.
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Det ble 1/11-2017 fra min side undertegnet en avtale vedr terrengforandring inntil min eiendom.
 Grunnlaget for denne undertegnelsen er således ikke skjedd med at utbygger har brukt siste

 kjent opplysninger i saken til meg. 
 

Har også klart å finne ut at det er en endringssøknad fra utbygger 13/4-2018.
 Denne er ikke nabovarslet til meg. Her fremkommer det på kart at brøytbar gangvei til bro

 stopper i eiendomsgrensen til utbygger.
 

Det er også stilt krav fra Statens Vegvesen (SVV) vedr avkjøring fra Tranbyveien. Jeg er grunneier
 på stedet og er ikke informert om det er gjort noe her, eller om det skal gjøres noe her.

 
Nabovarsel 16/5-2019 viser på kartskisser at den opprinnelige nabovarslede brøytbare gangvei

 til bro nå i sin helhet er fjernet og kun fremstår som en intern gangvei til egen lekeplass
 Nabovarselets sit.kart med bygnings/husnr viser heller ikke snuhammer fra Smedgårdsveien

 som har vært med i alle tidligere dokumenter.
 

På bakgrunn av den noe uryddige papirgangen/saksgangen fra utbygger ber jeg Ringerike
 Kommune trekke tilbake godkjent endring av 4/6-2018 da den ikke er korrekt nabovarslet.

 Dog kan jeg godta at den ikke trekkes tilbake hvis Ringerike Kommune stiller krav om at brøytbar
 gangvei fram til gangbro innarbeides i denne endringssøknaden av 16/5-2019 slik som opprinnelig

 nabovarsel av 19/9-2017 er utformet. Kommunen må også innarbeide at denne gangveien må
 ferdigstilles i rekkefølge bestemmelsene før ferdiggodkjennelse for hus/leiligheter gis.

 Videre må kommunen stille krav om at renovasjonsbiler, post o.l. har snumulighet på
 snuhammer som utbygger tidligere har beskrevet.

 

Sokna 28/5-2019
 Egil Berg Bråtalien

 
SIGNERT AV

EGIL BERG BRÅTALIEN 28.05.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Raymond Fyllingen

Fra: Anette Bråstad <anette.brastad@live.no>
Sendt: fredag 31 . mai 2019 00:04
Til: Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no
Kopi: Post - Coplan AS
Emne: Nabovarsel

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Kategorier: Raymond

Angående nabovarsel Smedgårdsveien. Det er litt uklart i nabovarselet om bruk av mur i skråninger utgår for prosjektet som
helhet. Jeg vil derfor anmode om at det som planlagt brukes mur eller tilsvarende mot Smedgå rdsveien, og mot snuhammer
ved Smedgårdsveien 34, hvor det pr. i dag er skråning som ikke oppfyller krav til sikring mot vei.

Mvh Anette Bråstad
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Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested
Kommunens saksnummer

17/2702
Kommune

Ringerike
Gnr.

169
Bnr.

22
Adresse

3534 SOKNA

Arbeidstilsynet

Endringen av tiltaket berører ikke eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser.

Følgebrev

Se vedlagt følgebrev

Beskrivelse av endring(er)

Endring av tiltak som krever dispensasjon
Annen endring av tiltaket

Beskrivelse av endring
Endring av plassering av gangvei, mindre justering av trasé for internveier og justering av terrengløsning (fra
kombinasjon mur/skråning til bare skråninger). Sistnevnte endring medfører at tiltaket strekker seg lengre innover
LNF-området enn opprinnelig godkjent. Se vedlagte følgebrev for mer informasjon.

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall

1
Søkers vurdering av merknader

Se følgebrev - merknaden har ingen betydning for det omsøkte tiltaket

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Det søkes dispensasjon fra arealbruken i området (LNF-formål), hovedsakelig mellom tiltaket og elven i nord. Se
følgebrev for forklaring.

Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan

Reguleringsplan
Navn på plan

REGULERINGSPLANEN NR 44 FOR SOKNA I NORDERHOV KOMMUNE.

Reguleringsformål

Bolig

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

%BYA
Grad av utnytting iht. gjeldende plan1

25%
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Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 10808,30 m²
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 2700,00 m²
= Beregnet tomteareal 8108,30 m²

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 2027,08 m²
Areal eksisterende bebyggelse 0,00 m²
+ Areal ny bebyggelse 2235,60 m²
- Areal som skal rives 0,00 m²
+ Parkeringsareal 216,00 m²
= Sum areal 2451,60 m²

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting 30,24

Plassering av tiltaket
Det er høyspentlinje/kabel eller nettstasjon/transformator i, over eller i nærheten av tiltaket.
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Bygningsopplysninger

m² BYA

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Antall bruksenheter m² BRA

Eksisterende 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Ny 2235,60 1942,92 0,00 1942,92 12 0 12

Åpne arealer/Enheter som
fjernes

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Sum 2235,60 1942,92 0,00 1942,92 12 0 12

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 1

Krav til byggegrunn

Flom
Byggverket skal plasseres i flomutsatt område, se vedlegg.
Sikkerhetsklasse: F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven § 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
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Løfteinnretninger

Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Kvittering for nabovarsel C Varslingsfront og kvitteringsliste elektronisk

Nabomerknader C Bnr 65 elektronisk

Kommentarer til
nabomerknader

C Se følgebrev vedlegges som
papir

Nabomerknader C Bnr 11 elektronisk

Tegning ny snitt E Nytt tegningssett (sit.kart, snitt mm) elektronisk

Redegjørelse - ras- og flomfare F Inngår i tidligere godkjenning - berøres
ikke av dette tiltaket. Endringer er planlagt
iht standard opparbeidelse av terreng,
veier og bygninger (pre-aksepterte
løsninger)

vedlegges som
papir

Annet Q Følgebrev med dispensasjon elektronisk

Signering

(tiltakshaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)

Ansvarlig søker

Dato 31.05.2019 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
COPLAN AS
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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune

Ringerike
Gnr.

169
Bnr.

22
Andre Gnr./Bnr.

10
Adresse

3534 SOKNA
Eier/fester

Finn Langvandsbråten

Det varsles herved om

Søknadstype

søknad om endring av gitt tillatelse
Tiltakstype

Nytt bygg - Boligformål
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

121 Tomannsbolig, vertikaldelt

Formål

bolig annet
Beskrivelse av bruk

6 stk boligbygg med tilhørende carport i bygningskroppen

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Det søkes dispensasjon fra arealbruken i området (LNF-formål), hovedsakelig
mellom tiltaket og elven i nord. Se følgebrev for forklaring.

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan

Reguleringsplan
Navn på plan

REGULERINGSPLANEN NR 44 FOR SOKNA I NORDERHOV KOMMUNE.

Nabovarselet gjelder

Se vedlagt følgebrev

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker
navn

COPLAN AS

Kontaktperson
navn

Raymond Fyllingen
e-postadresse

raymond@coplan.no
Telefon

97500700
Mobiltelefon

97500700

Søknaden kan ses på hjemmeside:
coplan.no/varslinger

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn

COPLAN AS
Postadresse

Fagernes 4, 5043 BERGEN
e-postadresse

raymond@coplan.no
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Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Ansvarlig søker

Dato 31.05.2019 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
COPLAN AS
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Ringerike kommune
Pb 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Att: B yggesak

Vår ref.: 190527_17046_følgebrev - endringssøknad Hønefoss, 31 . 05 . 19

KI KU T U TVIKLIN G AS
TOM AN N SBOLIGER – GN R 169/22 , SM EDGÅRDSVEIEN
SØKN AD OM EN DRIN G ER

Det vises til sak 17 /2702 – Smedgårdsveien, Sokna. Det søkes herved endring på vedtak av 04 . 06 .18.

Det er planlagt sø knad om endring i forbindelse med terr engavslutning mot nord og vest. Som det går
fram av vedlegg nr 4 til nabovarslingen er det godkjent utfyllingsarbeid som en kom binasjon av murer
og sk råninger. T errengarbeidene er nå godt i gang , men det virker hensikt smessig å avslutte
arbei dene ved bruk av kun sk råninger. Dette vil gi bedre terrengovergangen og et visuelt bedre
prosjekt både når man ferd es i prosjektet og med tanke på fjernvirkni ng.

Del 1 – I nformasjon om endring
E i endommen er regulert til boligformål, men defineres gjennom kommuneplanen ( KPA ) som både
bolig og LNF - formål . Prosjekte t er allerede godkjent med delvis ut fylling innover LNF - området og det
sø kes nå om en justering av fyllingsfoten – som vil strekke seg litt lengre in n i LNF - området. Ved
sammenligning mellom vedlegg 3 og 4 er det tydelig at konsekve nsen er liten .

I tillegg oppnår man en bedre lø sning med tanke på ga ngveien som kopler Smed gårdsvei en m ed
leke areal og yt terligere gangtrasé videre mot Sok na sentrum. Løsningen krever mindre terrengarbeid
og vil være med på å dempe utfyllingen ved bol ig 4 (nr 26 A / 26B på illustrasjonsplanet ) .
Boligplasseringer er uendret og krav til 150 kvm M UA pr en he t tilfre dsstilles.

Alle endringer utføres innenfor eiendomsgrensene. Digit ale utgaver av tegningene ved varsel av
endring ble gjort tilgjengelig på www. coplan.no/varslinger , i t illegg til denne varslingen .

Parter
Kikut Utvikling AS er tiltakshaver og faktu ramottaker.

Nabovarsling
I henhol d til pbl er det utført nabovarsling. Var slingen er begrenset til utvalgte og nærliggende naboer,
da endrin gene i all hovedsak kun har betydning for de varslede naboene. Det søkes således fritak for
full nabovarsling iht pb l § 21 - 3 2.ledd . Vi ber om tilbak emelding dersom kommunen er av den
oppfat ning at varslingen burde omfattet flere naboer i forhold til tidli gere varslingsliste (opprinnelig
byggesøknad).

Det er utført digital nabovarsling og kvitteringslisten er v edlagt sø knaden.

Det er kommet to nabomerknad

B nr 65 : « Min skråning og hekk er t att vekk, dette har ført til at plenen har rast ut da det ikke er satt
opp mur og gjerde. Jeg godtar ny skråning og det må komme gjerde i grensa mot min eiendom »

o  S ØK har følgende kom mentar til merknade n: tiltakshaver har e n ak tiv dialog med n aboen.
D et er tidligere utfø rt et mindre terrengjusteringsarbe id me llom bnr ’ ene 22 og 65 for å
sikre en god overgang. Tiltakshaver o ppgir at  t errenget må justeres der hvor det har rast
ut fra plen en og resten må støttes opp med masser unde r fr a. Det blir ikke murer, men
terrenget  [ selvsagt ]  sikres mot utgliding . Videre vil berørt veiareal justeres for å sikre god
utforming.

o  Tiltakshaver har aktiv kontakt med na boen og vi ber om at merknaden ikke til legges
vesentlig vekt .
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Bnr 11: « Dette skrivet skal fremlegges kommunen i sin helhet vedr kommentarer til nabovarsel. I
nabovarsel til meg datert 19/9 - 2017 står det at eksisterende sti mellom Smedgårdsveien og
gangbro i nord ska l oppgraderes til brøytbar gangvei iht trase på sit.kart. Som grunneier i område
med bl.a. grunnrettigheten til Smedgårdsveien fram t.o.m. utbyggers eiendom var det for meg
avgjørende at det ble en løsning for gangtrafikk fra område og til den nye gangbroe n over
Verkenselva. Tilsendte nabovarsel 16/5 - 2019 med kartskisser inneholder ikke noe om denne
oppgraderingen av brøytbar gangvei til bro lenger uten at det nevnes hvorfor. Etter å ha undersøkt
saken litt så har utbygger allerede i sin første søknad, iføl ge kommunenen sin behandling av
saken, utelatt dette med begrunnelse i at det ikke foreligger endelig avtale med nabo. Grunnlaget
for nabovarselet 19/9 - 2017 er da vesentlig endret uten at jeg er informert. Det ble 1/11 - 2017 fra
min side undertegnet en avtale vedr terrengforandring inntil min eiendom. Grunnlaget for denne
undertegnelsen er således ikke skjedd med at utbygger har brukt siste kjent opplysninger i saken
til meg. Har også klart å finne ut at det er en endringssøknad fra utbygger 13/4 - 2018. Denne er
ikke nabovarslet til meg. Her fremkommer det på kart at brøytbar gangvei til bro stopper i
eiendomsgrensen til utbygger. Det er også stilt krav fra Statens Vegvesen (SVV) v edr avkjøring
fra Tranbyveien. Jeg er grunneier på stedet og er ikke informert om det er gjort noe her, eller om
det skal gjøres noe her. Nabovarsel 16/5 - 2019 viser på kartskisser at den opprinnelige
nabovarslede brøytbare gangvei til bro nå i sin helhet e r fjernet og kun fremstår som en intern
gangvei til egen lekeplass Nabovarselets sit.kart med bygnings/husnr viser heller ikke snuhammer
fra Smedgårdsveien som har vært med i alle tidligere dokumenter. På bakgrunn av den noe
uryddige papirgangen/saksgangen fra utbygger ber jeg Ringerike Kommune trekke tilbake
godkjent endring av 4/6 - 2018 da den ikke er korrekt nabovarslet. Dog kan jeg godta at den ikke
trekkes tilbake hvis Ringerike Kommune stiller krav om at brøytbar gangvei fram til gangbro
innarbeides i denne endringssøknaden av 16/5 - 2019 slik som opprinnelig nabovarsel av 19/9 -
2017 er utformet. Kommunen må også innarbeid e at denne gangveien må ferdigstilles i rekkefølge
bestemmelsene før ferdiggodkjennelse for hus/leiligheter gis. Videre må kommunen stille krav om
at renovasjonsbiler, post o.l. har snumulighet på snuhammer som utbygger tidligere har
beskrevet. »

o  S ØK har følgende kom mentar til merknade n: Grunneier er opprinnelig varslet til tiltaket og
har samtykket til dette. Da prosjektet ble varslet endring meldt i april 2018 ble det kun
utført en beg renset nabovarsling, og samtidig søkt om fritak for full varsling (se tidligere
følgebrev). Det har ikke vært SØKs eller tiltakshavers hensikt å holde informasjon tilbake ,
grunneier ble ikke varslet da tidligere endring ikke berører grunneier. Gangveien ble flyttet
bort fra bnr 11s nærhet og grunneier var ik ke lengre berørt på den samme måten som
prosjektets opprinnelige utforming tilsa. SØK forespurte også kommunens vurdering av
behovet fo r full var sling ved behandling av tidligere endringssøk nad .

o  All e grunneier/naboer er nå varslet for å informere om endringen e, som er av mindre art,
men likevel av interesse grunnet dispensasjonss pørsmålet. Gangveien er på nytt fl yttet og
nå til den plasseringen som PRO opprinnelige foreslo, da dette g ir mindre terrenginngrep,
et enk lere gangmønster og i tillegg vil b idra til å dempe inntrykket av ter rengarbeidet. Det
e r fortsatt gangmuligheter over eiendommen og det e r fortsatt mulig å brøyte traséen, dog
ikke på samme måte som tiltakshavers opprinnelige inte nsjon i prosjektet.

Det er verdt å merke se g a t gangsituasjonen vil bli vesentlig bedre ved utbyggi ng
enn dagens situ asjon tilsier, da gangmønsteret vil være t ydeligere og større deler
av gangtraséen vil bli holdt snøfri ift tidligere situasjon.

Gangtraséen er inntegnet som vist i søknadsdokumentasjonen og vil tilrettelegges
for mulig videreføring mot eiendomsgren sen som tidligere vist. Traséen er stoppet
på tegningsunderlaget da den enkelte kan v idereføres uten ytterligere
terrenginngrep (s o m ikke er søknadspliktige).

o  Snu hammer mm er tatt ut av prosjekt et som en aktiv del, da renovasjonsvese t ikke finner
behov for snuhammeren på det aktuelle stedet. Det har ikke vært et krav fra kommunen
eller ved tidligere nabovarsling at snu hammer , gangvei eller an net skulle opparbei des
langs eller i Smedgårdsv eien , me d unntak av oppgradering av krysset Tranbyveien -
S medgårdsveien.

o  D e omsøkte endringene be rører ikke bnr 11 verken direkte eller indirekte. Bnr 11 gr enser
kun i nordøst og be røres ikke verken av denne søknade n eller d e tidl igere søknadene .

S e også kopi av merknade n e som egne vedlegg til søk naden .
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D el 2 – Plangrunnlaget
Eiendommen ligger i et omr åde som er definert av «Reguleringsplanen Nr 44 for Sokna i Norderhov
kommune», se utsnitt av planen i fig.1 , utsnitt av tidligere kommuneplan som fig.2 og gjeldende
kommuneplan som fig. 3 (KPA) – jf vedlegg.

Den nye arealdel en av kommuneplan en (KPA) viser eiendommen som boligformål med uen dret
avgrensni ng me llom bolig - og LNF - formål.

Det er tidligere innvilget dispensasjonssøknad for tiltak på eiendommen i vedtak av 02.01.18 .

Plankrav
Det stilles krav til plan i KPAs § 2 . Formålet med plankravet, planprogra m og konsekvensutredning er
å sikre godt utformede områder og løsninger. P lankravet regnes allerede som tilfredsstilt da
eiendommen er regulert.

Del 3 – D ispensasjon
Det vil søkes di spensasjon fra arealbruken i KPA i h t plan - og bygningslovens §19.

Det søk es dispensasjon da en planprosess er omfattende, både tidsmessig og økonomisk , og bør
omfatte et større samlet areal enn det omsøkte. Videre berører ikke tiltaket ubebygde eiendommer , da
det allerede er lagt ledningsnett på eiendommen.

Kommunen har hjemme l til å dispensere fra plankravet/reguleringsendring gjennom bestemmelsene
om dispensasjon, som er nedfelt i plan - og bygningslovs § 19 - 2: ”Dispensasjon kan ikke gis dersom
hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbe stemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispen sasjon være klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering.”

Dispensasjonsmuligheten i lovverket er brukt langt mer enn ordlyden kan gi inntrykk av.

Kommunens adgang til å g i dispensasjon er angitt i lovverket. Det kreves at hensynene bak den
beste mmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må i tillegg foretas en
interesseavvein ing, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må forel igge en klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer a t det normalt ikke vil være anledning til
å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispen sasjon fra fortsatt gjør seg
gjeldende med styrke.

Ved en vurdering av hvo rvidt det skal gis dispensasjon fra bestemmelsene i arealplaner bør man stille
seg spørsmålet om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, om fordelene er større enn
ule mpene samt om hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra for tsatt gjør seg
gjeldende med styrke. I den forbindelse anføres følg ende:

Hensynet bak formålet i reguleringsplanen er å sikre en helhetlig og harmonisk bygningsmasse i
området og for hindre ukontrollert oppføring av boliger og annen bebyggelse som forringer det
estetiske inntrykket.

Felles ulempe for dispensasjoner er d en presedensvirkning som dispensasjoner medfører i forhold til
framtidige byggesaker i dette området av kommunen. Pre s edensvirkning vil imidlerti d ku n være mulig
å legge til grunn i saker som har lig nende karakter og forhold – ik ke en ukritisk på ber opelse.

Det skal utføres en vurde ring a v fordel er og ulemper ved dispensasjonssøknader. Som en ulempe vil
en dispensasjon br yte med den opprinnelige intensjonen med arealbruken i området. Dette er
i midlertid den eneste ulempen som regnes aktuell, da det allerede er g odkjent e t pros jekt i området.
V idere er det allerede godkjent et byggeprosjekt på eiendommen og omsøkte dispensa sjon er kun en
tilpasning av det allerede godkjente prosjektet.

Fordele ne med å inn vilge dispensa sjon er flere . Det godkjente prosjektet endres kun i mindre g rad,
man unngår en lang prosess i omregulering og naboer vil ikke berøres. Fjern virkningen vil fo r bedres
og den generelle oppfatningen av p rosjektet vil styrkes. S kråninger innbyr til annen bruk enn
kom binasjon av mur/skråning. Tiltaket vil selvsagt sikres iht vanlige krav i TEK.

Sammendrag av vurdering / k onklusjon
For at en dispensasjon kan innvilges må fo rdelen være større enn ulempene. Følgende regnes som
u lemper ved å d ispensere  fra bestemmelsene:

- Det kan skape presedens i området, da en godkjent dispensasjo n kan åpne opp for flere
lignende saker i etterkant av godkjenningsvedtaket.
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- Enkeltstående dispensasjoner gir i kke et så komplett bilde som man kan få fram gjennom e n
planprosess

Som  momenter som taler for å dispensere  fra bestemme lsene nevnes blant annet:
- De fleste naboer har samtykket i tiltaket. Det foreligger ikke nabomerknader til den omsø kte

terrengløsn ingen .
- Veiføring , eiendomsinndeling og bebyggelse er fortsa tt i tråd med tidligere byggeprosjekt
- Området er av eldre karakter med få lignende boliger og tomteområder . Det er liten

sannsynlighet for at tiltaket vil gi rom for presedensvirknin g.
- Avstand til nabogrenser og byggegrense mot elv blir overholdt.

Hensyne ne bak bestemmelsene kan ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt selv om det gis dispensasjon.
Fordelene ved å innvilge dispe nsasjon med tettere boligstruktur og nye miljøvennlige boli ger, i en
prisklasse og struktur som er attraktiv, er vesentlig større enn ulempene. Det foreligger ikke
merkna der til omsøkte terreng justering.

Konklus jon
Tiltaket gir en bedre løsning for eiendommen og området generelt sett. Da det ikke foreligger
nabo me rknader til dispensasjonen og justeringen er av lit en betydni ng for totalb ildet i området (kun
positiv ) , håper vi at kommunen kan behandle dispensasjonss pørsmålet ra skt og administrativt. P å
denne måten kan terrengarbeidet utføres i inneværende sesong og a rbeidet kan avsluttes i år . Å
innvilge dispensasjon har flere fordeler enn ulemper .

Vi håper dere finner redegjørelsen tilfredsstillende for behandling o g håper på snarlig tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Raymond Fyllingen

Vedlegg :
- Tegning er som vi ser endringer

Kopi til:
- Kikut Utvikling AS
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VEDLEGG

Fig 1 – Utsnitt a v reguleringsplanens avgrensning – eiendomsgrenser markert i ros a

Fig 2 – Utsnitt av tidliger e kommuneplan (arealberegning påført av SØK)
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Fig 3 – Utsnitt av gjeldende kommunep lan (LNF - l inj en er uendret)

Fig 4 – utsnitt av omsøkt situasjon
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Kvittering for nabovarsel
EI EN DOM/BYGGESTED
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 22 0 0
Kommune: Ringerike
Adresse: Ringerike, 169/22 ,

FØLGENDE NABOER H AR FÅTT SENDING AV NABOVARSEL M ED TILHØRENDE VEDLEGG

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
148 1 0 0
Eier/fester av naboeiendom: ANDRES LUNDESGAARD

Adresse: LUNDEALLEEN 6 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.14

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
148 2 0 0
Eier/fester av naboeiendom: TORUNN HOVDE
Adresse: LUNDEALLEEN 19 , 3534 SOKNA

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.18

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
167 10 0 0
Eier/fester av naboeiendom: SIV SOLHEIM
Adresse: TRANBYVEIEN 42 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.22

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
167 25 0 0
Eier/fester av naboeiendom: RINGERIKE KOMMUNE

Adresse: Postboks 123 Sentrum , 3502 HØNEFOSS
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.26

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 11 0 0
Eier/fester av naboeiendom: EGIL BERG BRÅTALIEN
Adresse: TRANBYVEIEN 86 , 3534 SOKNA

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.31



Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 27 0 0
Eier/fester av naboeiendom: OLE JOHNNY BRÅTEN
Adresse: KITTELSBYKROKEN 10 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.35

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 49 0 0
Eier/fester av naboeiendom: ANETTE BRÅSTAD

Adresse: SMEDGÅRDSVEIEN 34 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.40

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 57 0 0
Eier/fester av naboeiendom: KNUT-ANDRE VASSDAL ODDA
Adresse: TVERRVEIEN 3 , 3515 HØNEFOSS

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.44

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 62 0 0
Eier/fester av naboeiendom: JØRGEN SKOLLERUD HEEN
Adresse: TRANBYVEIEN 66 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.48

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 62 0 0
Eier/fester av naboeiendom: IDA MARIE LØBBEN

Adresse: TRANBYVEIEN 66 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.52

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 64 0 0
Eier/fester av naboeiendom: ELISABETH VOLDEN
Adresse: SMEDGÅRDSVEIEN 21 , 3534 SOKNA

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.57

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 64 0 0
Eier/fester av naboeiendom: TOMMY THORSEN
Adresse: SMEDGÅRDSVEIEN 21 , 3534 SOKNA



Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.56.01

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 65 0 0
Eier/fester av naboeiendom: MARIT HAUGLUM MYGE

Adresse: SMEDGÅRDSVEIEN 18 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.56.05



Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn ditt svar på mottatt nabovarsel

Nabovarselet gjelder:
EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 22 0 0

Kommune Ringerike

Adresse Ringerike, 169/22,

NABOVARSELET ER MOTTATT AV
Eier/ fester av naboeiendom: MARIT HAUGLUM MYGE

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
169 65 0 0
Adresse Smedgårdsveien 18, 3534 SOKNA
    

Fylles ut av nabo/gjenboer:
 

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i svarboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Dersom du ikke har merknader, er det til stor hjelp for søker om du krysser av for dette under. Det er
frivillig å svare.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader

Merknad til nabovarselet:
Viser til mottatt nabovarsel og har følgende merknader: Min skråning og hekk er tatt vekk, dette har 
ført til at plenen har rast ut da det ikke er satt opp mur og gjerde.

 Jeg godtar ny skråning og det må komme gjerde i grensa mot min eiendom

SIGNERT AV

MARIT HAUGLUM MYGE 22.05.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn ditt svar på mottatt nabovarsel

Nabovarselet gjelder:
EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 22 0 0

Kommune Ringerike

Adresse Ringerike, 169/22,

NABOVARSELET ER MOTTATT AV
Eier/ fester av naboeiendom: EGIL BERG BRÅTALIEN

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
169 11 0 0
Adresse Tranbyveien 86, 3534 SOKNA
    

Fylles ut av nabo/gjenboer:
 

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i svarboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Dersom du ikke har merknader, er det til stor hjelp for søker om du krysser av for dette under. Det er
frivillig å svare.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader

Merknad til nabovarselet:
Dette skrivet skal fremlegges kommunen i sin helhet vedr kommentarer til nabovarsel.

 
I nabovarsel til meg datert 19/9-2017 står det at eksisterende sti mellom Smedgårdsveien og

 gangbro i nord skal oppgraderes til brøytbar gangvei iht trase på sit.kart. 
 Som grunneier i område med bl.a. grunnrettigheten til Smedgårdsveien fram t.o.m. utbyggers 

 eiendom var det for meg avgjørende at det ble en løsning for gangtrafikk fra område og til den
 nye gangbroen over Verkenselva.

 
Tilsendte nabovarsel 16/5-2019 med kartskisser inneholder ikke noe om denne oppgraderingen

 av brøytbar gangvei til bro lenger uten at det nevnes hvorfor.
 Etter å ha undersøkt saken litt så har utbygger allerede i sin første søknad, ifølge kommunenen

 sin behandling av saken, utelatt dette med begrunnelse i at det ikke foreligger endelig avtale med
 nabo.

 Grunnlaget for nabovarselet 19/9-2017 er da vesentlig endret uten at jeg er informert.
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Det ble 1/11-2017 fra min side undertegnet en avtale vedr terrengforandring inntil min eiendom.
 Grunnlaget for denne undertegnelsen er således ikke skjedd med at utbygger har brukt siste

 kjent opplysninger i saken til meg. 
 

Har også klart å finne ut at det er en endringssøknad fra utbygger 13/4-2018.
 Denne er ikke nabovarslet til meg. Her fremkommer det på kart at brøytbar gangvei til bro

 stopper i eiendomsgrensen til utbygger.
 

Det er også stilt krav fra Statens Vegvesen (SVV) vedr avkjøring fra Tranbyveien. Jeg er grunneier
 på stedet og er ikke informert om det er gjort noe her, eller om det skal gjøres noe her.

 
Nabovarsel 16/5-2019 viser på kartskisser at den opprinnelige nabovarslede brøytbare gangvei

 til bro nå i sin helhet er fjernet og kun fremstår som en intern gangvei til egen lekeplass
 Nabovarselets sit.kart med bygnings/husnr viser heller ikke snuhammer fra Smedgårdsveien

 som har vært med i alle tidligere dokumenter.
 

På bakgrunn av den noe uryddige papirgangen/saksgangen fra utbygger ber jeg Ringerike
 Kommune trekke tilbake godkjent endring av 4/6-2018 da den ikke er korrekt nabovarslet.

 Dog kan jeg godta at den ikke trekkes tilbake hvis Ringerike Kommune stiller krav om at brøytbar
 gangvei fram til gangbro innarbeides i denne endringssøknaden av 16/5-2019 slik som opprinnelig

 nabovarsel av 19/9-2017 er utformet. Kommunen må også innarbeide at denne gangveien må
 ferdigstilles i rekkefølge bestemmelsene før ferdiggodkjennelse for hus/leiligheter gis.

 Videre må kommunen stille krav om at renovasjonsbiler, post o.l. har snumulighet på
 snuhammer som utbygger tidligere har beskrevet.

 

Sokna 28/5-2019
 Egil Berg Bråtalien

 
SIGNERT AV

EGIL BERG BRÅTALIEN 28.05.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2246-37   Arkiv: GNR 52/59, 

52/60  

Klage på tillatelse til etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 52/60 
Vestsiden Pukkverk 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet 

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtakene fattet i politisk 

sak 03/20 og i delegert sak 26/20. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

  

Sammendrag 

HMA ga i møte 13.01.2020 dispensasjon fra maksimalt tillatt høyde etter plan- og 

bygningsloven for betongblandeverk på 16 meter, og dispensasjon fra regulerte 

driftstider for ordinær drift fra 06.00-18.00 og døgnkontinuerlige perioder på 

nærmere vilkår. Det har kommet to klager på vedtaket. Rådmannen kan ikke se at 

klagene tilfører saken vesentlig nye opplysninger, og anbefaler HMA at klagene ikke 

tas til følge. 

 

Beskrivelse av saken 

Saken er beskrevet i rådmannens saksframlegg for behandlingen av 

dispensasjonen. Saksframlegget er vedlagt. 

 

Ole Erik Kihle har sendt inn klage, mottatt 05.02.2020. Klagen går i hovedsak ut på 

følgende: 

- Det stilles spørsmål ved hvorfor han ikke er varslet som nabo eller fått 

informasjon om befaring. 

- Plasseringen av betongblandeverket bør endres. 

- Det bør tas en ny vurdering av ulempene for naboene når det gjelder støy, 

støv og trafikk. 

- Driftstidene bør vurderes på nytt. Dispensasjon fra ordinær driftstid bør søkes 

om ved behov. 

 

Marthe Kristine Kihle har sendt inn klage, mottatt 07.02.2020. Klagen går i hovedsak 

ut på følgende: 



- 

- Det klages hovedsakelig på vedtakets punkt 2 hvor det gis dispensasjon fra 

tillatt driftstid etter reguleringsplanen. 

- Det vil føre til problemer med støy, støv og økt trafikk. 

- Det bør ikke gis en generell dispensasjon for utvidede driftstider, men søkes 

om og eventuelt innvilges etter behov. 

- Dispensasjonen bør uansett gis tidsbegrenset, som en prøveperiode. 

- Det er ikke nevnt noe om hvordan støvproblematikken skal løses. Støv er en 

stor belastning for bebyggelsen rundt. 

- Det er et problem med overvann fra driften i pukkverket. 

- Betongverket vil føre til økt trafikk på fylkesvegen, og veien er 

ulykkesbelastet. 

- Bør endre vedtaket til rådmannens alternativ 3 (uten utvidede driftstider), 

alternativt rådmannens alternativ 2 (ikke døgnkontinuerlig drift). Alternativt 

kan antall døgnkontinuerlige perioder reduseres, og dispensasjonen bør være 

midlertidig, slik at det blir en prøveperiode. 

 

Søker har kommentert klagene, og kommer i hovedsak med følgende momenter: 

- Ole Erik Kihle er ikke varslet fordi han ikke er grunneier. Nabovarsel er sendt 

til Marthe Kristine Kihle som grunneier. 

- Plassering lenger inn i pukkverket har ikke vært vurdert av driftsmessige 

hensyn. 

- Trafikkmengden tiltaket er beregnet til er 32 ÅDT. Veien har en ÅDT på 1000 

kjøretøy. Økningen av trafikk bli 3,2 %, noe tiltakshaver mener at ikke er 

vesentlig. 

- Tidligere driftstid i betongblandeverket er nødvendig for å sikre 

ferdigprodusert betong klar på byggeplass tidlig på en vanlig arbeidsdag. 

- I de døgnkontinuerlige periodene er mengdebegrensningen satt så lavt at det 

i realiteten ikke dreier seg om døgnkontinuerlig drift, da det vil ta 1-1,5 time å 

produsere 4 lass betong. Dette vil sannsynligvis foregå som en direkte 

forlengelse utover ordinær driftstid kl. 18.00. 

- Tiltakshaver vil presisere at vilkårene for de døgnkontinuerlige periodene er 

et resultat av krav fra kommunen, og at det hadde vært mer formålstjenlig å 

søke dispensasjon for døgnkontinuerlig drift ved behov. 

- Betongverket vil føre til en støvbelastning som er helt marginal sammenlignet 

med støvbelastningen fra pukkverket. 

- Utslipp til vann er omtalt i søknadsbrevet. Det vil bli etablert et lukket 

vannbehandlingsanlegg som vil ha nullutslipp til ytre miljø. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Pukkverket er omfattet av reguleringsplan nr. 308 Vestsiden pukkverk, vedtatt 

15.12.2005. 

 

Rådmannen viser særlig til følgende reguleringsbestemmelser: 

Punkt 5.6 nummer 6: «Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 

07.00 til kl.16.00. Lørdager fra kl 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra 

anlegget. I sommerhalvåret tillates drift fra kl. 07.00 til kl 21.00, mandag til fredag. 

Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke 

foregå aktivitet i anlegget på høytids- og helgedager.» 



- 

 

Punkt 5.6 nummer 7: «Innen det regulerte området kan det godkjennes oppført 

nødvendige bygninger og anlegg for driften av uttaket og fremtidig videreforedling av 

produkter. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres. Byggegrense 

er 15 meter målt fra midtlinje Fv 172. Bygninger og installasjoner må fjernes når 

driften opphører, og senest to år etter siste uttak av masser fant sted.» 

 

Juridiske forhold 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 

saken, jf. forvaltningsloven § 28. Ole Erik Kihle bor i Kilealleen 10, ca. 450 meter fra 

tiltaket, i tilsvarende avstand som flere av de som har blitt varslet om tiltaket. Han 

har derfor rettslig klageinteresse. Marthe Kristine Kihle er hjemmelshaver på gnr/bnr 

51/1 mfl. og varslet som nabo om tiltaket. Hun hadde merknad til tiltaket. Marthe 

Kristine Kihle er part i klagesaken. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Det er klaget innenfor klagefristen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA behandlet saken i møte 13.01.2020. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 

innvilges, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på 

følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det 

som er nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på 

uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt 

bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig 

støynivå i oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke 

overskrider Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 23-07) skal støy i 

soverom ikke overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. For døgnkontinuerlige perioder gjelder i tillegg til vilkårene ovenfor 

under punkt a, følgende vilkår: 

i. Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

ii. Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste 

døgnkontinuerlige periode kan iverksettes. 

iii. Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal aktiviteten begrenses til 

å produsere og transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det 

tillates ingen transport inn til betongblandeverket. Påfylling av 

siloer for tilslag og annen klargjøring av produksjonen skal så 

langt det lar seg gjøre skje innenfor normal driftstid. 



- 

iv. Perioder med døgnkontinuerlig drift skal varsles berørte naboer 

i forkant. Varslingen skal gjennomføres på tidligst mulige 

tidspunkt, og senest 7 dager i forveien. Varslingen skal minimum 

inneholde: 

1. Henvisning til relevant regelverk 

2. Arbeidets art 

3. Begrunnelse for at de støyene arbeidene er nødvendige 

4. Stipulert periode for støyende aktivitet 

5. Arbeidstid over døgnet og type aktivitet til ulike tider 

6. Ansvarlig kontaktperson, inkludert telefon og arbeidssted 

3. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at 

parten har rett på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å 

få endret vedtaket», jf. forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om 

dekning av utgifter dersom vedtaket endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagesaken vil få andre økonomiske konsekvenser for 

kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det ble innhentet uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens vegvesen og 

kommuneoverlegen før behandlingen av dispensasjonen. Rådmannen kan ikke se at 

det er behov for innhenting av informasjon eller høringer for behandlingen av denne 

klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 – gi dispensasjon fra høydebestemmelsen, men avslå dispensasjonen 

for utvidede driftstider. 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at det har kommet frem vesentlig 

nye opplysninger, og endrer vedtaket fattet i politisk sak 03/20 og i delegert sak 

26/20. 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 

innvilges, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for drift utover regulerte driftstider avslås, jf. pbl. 

§ 19-2. 

3. Viderebehandling delegeres rådmannen. 

 

Alternativ 2 – gi dispensasjon fra høydebestemmelsen og for utvidet ordinær 

driftstid, men avslå dispensasjonen for døgnkontinuerlig drift 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 

innvilges, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på 

følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 



- 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det 

som er nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på 

uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt 

bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 06-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig 

støynivå i oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke 

overskrider Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 06-07) skal støy i 

soverom ikke overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. Det gis ikke dispensasjon for perioder med døgnkontinuerlig drift. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken gjelder en avveiing av næringsinteresser og nabointeresser, og kan være av 

prinsipiell betydning for sammenlignbare saker hvor det søkes om dispensasjon fra 

regulerte driftstider. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til at klagene i hovedsak går på forhold som er vurdert i det 

opprinnelige saksframlegget, og viser til dette. Saksframlegget er vedlegg til dette 

saksframlegget. Nedenfor vil rådmannen gi en kort oppsummering av momentene fra 

det opprinnelige saksframlegget, og kommentere de nye momentene i klagene. 

 

Støy 

Støyrapporten viser at støyen fra anlegget vil bli relativt langt under gjeldende 

retningslinjer i veilederen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 

Ingen av boligene blir ifølge beregningene liggende i gul eller rød støysone. 

Driftstidene i reguleringsplanen er satt med utgangspunkt i primærdriften som 

pukkverk, og det er ikke tatt egne vurderinger for betongblandeverk. 

 

Støv 

Beregninger viser at anlegget vil medføre en marginal økning sammenlignet med 

primærdriften av pukkverket. Anlegget har rutiner for å minimere støvbelastningen. 

Pukkverk er tillatt etter reguleringsplanen, slik at en dispensasjon påvirker tidene det 

støver fra anlegget, men ikke den totalt tillatte støvbelastningen gjennom døgnet. 

Rådmannen la vekt på at tidspunktet for når på døgnet det vil støve er av mindre 

betydning. 

 

Trafikk 

Selve trafikkmengden vil være i tråd med plan, så lenge det kjøres innenfor regulerte 

driftstider. Rådmannen vurderte det som et positivt moment ved dispensasjonen at 

trafikken vil fordele seg utover et større tidsrom, som følge av de utvidede 

driftstidene. Dette vil kunne føre til at timetrafikken ikke økes.  

 

Utvidede driftstider etter søknad ved behov 
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Ole Erik Kihle og Marthe Kristine Kihle har i sine klager skrevet at de mener at det 

ikke bør gis en generell dispensasjon for utvidede driftstider, men at dette bør søkes 

om ved behov. 

 

Rådmannen mener det er riktig å gi en generell dispensasjon for utvidede driftstider i 

denne saken. Bakgrunnen for dette er at en rasjonell drift av betongblandeverket 

krever forutsigbare driftsvilkår. Rådmannen ser det ikke som ønskelig at det må 

søkes dispensasjon i hvert enkelt tilfelle det er nødvendig å gå utover de regulerte 

driftstidene. Den kommunale saksbehandlingsprosessen for å avklare dette, vil i 

mange tilfeller kunne ta for lang tid sett opp mot frister i anbudsprosesser og 

lignende. Rådmannen er opptatt av at det tilrettelegges for næringsutvikling og nye 

arbeidsplasser i eksisterende lokale bedrifter, og ser på dispensasjonen for utvidede 

driftstider som et ledd i dette. Rådmannen viser til sitt opprinnelige saksframlegg, 

hvor det fremgår at vilkårene for dispensasjon er oppfylt for utvidede driftstider. 

 

I sine kommentarer til klagen skriver søker at - Tiltakshaver vil presisere at vilkårene 

for de døgnkontinuerlige periodene er et resultat av krav fra kommunen, og at det 

hadde vært mer formålstjenlig å søke dispensasjon for døgnkontinuerlig drift ved 

behov. 

 

Rådmannen viser til at i den opprinnelige søknaden om dispensasjon, var det søkt 

om inntil 4 perioder med døgnkontinuerlig drift i året. Det var ikke satt noen nærmere 

forslag til vilkår for disse periodene, hverken knyttet til lengde eller type virksomhet. 

Administrasjonen ønsket å se på mulighetene for å sette nærmere vilkår for disse 

døgnkontinuerlige periodene. 10.10.2019 ble det sendt et brev til søker, hvor 

byggesaksavdelingen skrev at administrasjonen ønsket å «utrede et alternativ til 

vedtak der vi setter begrensning på maksimal lengde på perioder med 

døgnkontinuerlig drift og minste lengde på mellomperioder». Kommunen mottok 

søkers forslag til nærmere vilkår for døgnkontinuerlige perioder 04.11.2019. Det er 

søkers forslag til vilkår som er satt som vilkår for de døgnkontinuerlige periodene i 

HMA sitt vedtak. Dersom HMA ønsker å endre dispensasjonen, slik at 

døgnkontinuerlige perioder ikke tillates i denne dispensasjonen, kan rådmannens 

alternavie forslag til vedtak nr. 2 vedtas. Dette stenger ikke for muligheten til å søke 

dispensasjon for døgnkontinuerlig drift i forbindelse med konkrete prosjekter i 

framtiden, men gjør at tiltakshaver ikke vil ha noen generell mulighet til 

døgnkontinuerlig drift inntil 4 ganger årlig. 

 

Klagerne har også pekt på at de mener dispensasjonen burde ha blitt gitt 

tidsbegrenset, som en prøveperiode. Rådmannen viser til at dispensasjonen er gitt 

på bakgrunn av utredningene og vurderingene gjort av søker. Dersom de skulle vise 

seg å være vesentlig feil, kan det føre til at dispensasjonen ikke lenger er gyldig. 

Utover dette kan ikke rådmannen se at det er behov for en midlertidig dispensasjon, 

og viser til at en permanent dispensasjon vil sikre stabile driftsforhold. Dersom HMA 

ønsker å endre vedtaket til å gjøre dispensasjonen midlertidig, anbefaler rådmannen 

at utvalget vedtar en konkret sluttdato for dispensasjonen, slik at det ikke oppstår 

usikkerhet rundt den eksakte sluttdatoen. 

 

Nabovarsling av Ole Erik Kihle 
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Ole Erik Kihle stiller i klagen sin spørsmål ved at han ikke er nabovarslet eller gjort 

kjent med dispensasjonssøknaden på annen måte, og til saksbehandlingen på 

bakgrunn av dette. 

 

Etter pbl. § 21-3 første ledd er det «naboer og gjenboere» som skal varsles. I 

forarbeidene og i kommentarutgaver til loven fremgår det at de som skal varsles er 

grunneiere og eventuelle festere, men at begrepet ikke omfatter leieboere og 

lignende. Ole Erik Kihle bor ifølge klagen i Kileallen 10. Denne bygningen ligger på 

gnr/bnr 51/1 som eies av Marthe Kristine Kihle. Hun er nabovarslet. Det er dermed 

ingen saksbehandlingsfeil at Ole Erik Kihle ikke ble varslet om tiltaket. 

 

Oppsummering 

Rådmannen anbefaler HMA at klagene ikke tas til følge, og at saken sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 

Feste Nordøst AS, Postboks 33, 2541 TOLGA 

Norbetong AS, Postboks 203 Lilleaker, 0216 OSLO 

Ole Erik Kihle, Kilealleen 10, 3516 HØNEFOSS 

Marthe Kristine Kihle, Kilealleen 23, 3516 HØNEFOSS 

Olav Aasen, Kilealleen 22, 3516 HØNEFOSS 

Liv Marie Langlien, Kilealleen 22, 3516 HØNEFOSS 

Michael Andreas Oppen, Heradsbygdveien 29 A, 3518 HØNEFOSS 

Jørgen Bergsund, Kilealleen 23, 3516 HØNEFOSS 

Asle Oppen, Heradsbygdveien 29 B, 3518 HØNEFOSS 

Johan Aasen, Kilealleen 4, 3516 HØNEFOSS 

Helge Kihle, Kilealleen 1, 3516 HØNEFOSS 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Oppsummering og vurdering av klager til dispensasjonssøknad 

Oversendelse av klager 

Klage på etablering av betongblandeverk 

Klage - betongverk001.pdf 

Melding om politisk vedtak - Etablering av betongblandeverk 

Ettrinns - Betongblandeverk - godkjenning 

Saksprotokoll - Dispensasjon for etablering av betongblandeverk 

Dispensasjon for etablering av betongblandeverk 

Tilbakemelding på søknad om utslippstillatelse for etablering av betongblandeverk 

på Vestsiden pukkverk i Ringerike kommune.PDF 

Oppsumering og vurdering av nabomerknader og høringsuttalelser til 

dispensasjonssøknad 

Jørgen Bergsund - nabomerknad 080719.pdf 

Fylkesmannen 120919.pdf 

Asle Oppen - nabomerknad 110719.pdf 



- 

Johan Aasen - nabomerknad 090719.pdf 

Helge Kihle - nabomerknad 080719.pdf 

Olav Aasen - nabomerknad 310819.pdf 

Kommuneoverlegen 230819.pdf 

Statens vegvesen 290819.pdf 

Søknadsbrev 

Situasjonsplan 

Støysonekart-natt 

Støysonekart-dag/natt/kveld 

Støyrapport - Betongverk-Vestsiden-pukkverk 

Prinsipptegning M100 medhøyde.pdf 

Beregnet synlighet 

Svar - søknadsprosess for betongblandeverk 

Notat vedrørende etablering av semi-mobilt betongblandeverk 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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OPPSU M M ERI NG OG VU RDERI N G AV KLAGER
TI L DI SPEN SASJON SSØKN AD

Saksnummer 19/2246

Semi m obilt betongblandeverk –
gnr.52, bnr.59 og 60, Vestsiden Pukkverk

Liste over klager

Nr . Navn Dato

Private na boer
1 Ole Erik Kihle , Kile alleen 10, 3516 HØNEFOSS 05 .0 2 . 20
2 Mart he Kristine Kihle, Kilealleen 23, 35 16 HØNEFOSS 0 6 .0 2 . 20

Oppsummering av klager Tiltakshavers kommentar Rådmannens
kommentar

Private na boer :

1. Ole Erik Kihle , 05.02.20 :

Ole Erik Kihle påpeker at han ikke har fått
nabovars el, og stiller spørsmål ved om det
er gjo rt en saksbehandlingsfeil.

Ole Erik Kih le mener betongblandeverket
burde vært plassert l enger inn i
pukk verksområdet for å begrense ulemper
for naboene i form av synlighet, støy og
støv.

Dagens drift utgjør allerede en stor ulem pe
for bebyggelsen rundt, i form av støv , støy
og stadig økende trafikk. Etablering av
betongblandeverk vil medføre en vesentlig
økning i trafikk inn og ut av området.

Det bør ikke gis en generell dispensasjon fra
driftstide r. Alternativt bør de t søkes om
di spensasjon fra driftstider etter behov.

Årsaken til at Ole Erik Kihle ikke har
fått nabovarsel , er at boligen i
Kilealleen ikke er utskilt som egen
eiendom . Boligen ligger på
grunneiendommen gnr.51, bnr.1 . Jf.
kommunens grunnlagskart.
Nabovars el er sendt til grunneier,
Marte K ristine Kihle. En tiltakshaver
som skal se nde nabovarsel må
forholde se g til offentlig til gjengelige
matrikkeldata, og har ikke tilgang til
informasjon om hvem som
disponerer de ulike boligene på en
grunneiendom. Det er de rfor ikke
be gått saksbehandlingsfeil i
forbindelse med nab ovarsling av
tiltaket.

Plassering av tiltaket lenger i nn i
pukkverket har ikke v ært vurdert som
aktuelt ut fra driftsmessige hensyn i
pukkverket . D et er nå foreliggende
plassering som er omsøkt, ut redet og
ved tatt.
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Trafikkmengden som tiltaket
genererer er i søknadsbrevet
beregnet til å ha en ÅDT på 32
kjøretøy, der de fleste kjøretøyene er
tunge. Fv.2872 Vestre Ådal har i dag
en ÅDT på 10 00 kjøretøy, med 6%
andel tunge kjøretøy. Når man ser
bort f ra tungtrafikkandelen,
representerer dette en trafikkøkning
på 3,2 %. I grunnprognoser for
Na sjonal transportplan 2016 – 2050,
er det lagt til grunn en generell, årlig
trafikkøkning for Fv.2872 på 1,5 %.
Tiltakshaver stiller spørsmål ved om
en økning på 3, 2 % kan betegnes som
en vesentlig økning i trafikk inn og ut
av området.

Gjeldende regulering sbestemmelser
tillater drift i pukkverket mandag til
fredag fra kl. 07.00 – 16.00 i
vinterhalvåret og mandag til fredag
fra kl. 07.00 – 21.00 i
sommerhalvåret. For betongverket er
det gitt tillatelse til ordinær drift fra
06.00 – 18.00 gjennom hele året. I
hovedsak innebærer dette at aktivitet
i betongverket vil starte en time
tidligere enn ellers i pukkverket.
Dette er nødvendig for å kunne ha
ferdigprodusert beton g klar på
byggeplass tidlig på en vanlig
arbeidsdag.

I tillegg kommer de såkalte
døgnkontinu erlige periodene. Her er
imidlertid den vedtatte
begrensningen på mengde satt så lav
(4 lass), at det i realiteten ikke dreier
seg om døgnkontinuerlig drift. Det v il
ta 1 – 1,5 time å produsere 4 billass
ferdigbetong. Denne anledningen til
merproduksjon i avgrensede
perioder, vil sannsynligvis foregå som
en direkte forlengelse utover ordinær
driftstid kl. 18.000.

Tiltakshaver vil imidlertid presisere at
vilkårene f or de dø gnkontin uerlige
perio dene er resultat av pålegg fra
kommun en, og at det hadde væ t mer
formålstjenlig å søke dispensasjon for
døgnkontinuerlig d rift etter behov.
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2. Marte Kristine Kihle, 06.02.20 :

Det klages hovedsakelig på vedtaket s pkt. 2
om dri ftstider. Dette knyttes opp mot støy,
støv og ø kt trafikk. Betong blandeverket bør
ha samme driftstid om eksisterende
pukkverk, og det b ør legges opp til søknader
om di spensasjon for utvidet åpningstid etter
behov.

Støv fra pu kkverksanlegge t er en stor
bel astning for omkringliggende bebyggelse.
Den merbelastning betongblandeverket vil
gi i form av støv er for dårlig belyst.

Overvann har vært et sta dig økende
problem fra d riften av pukkverket.
Betongb landeverke t k rever store mengder
vann til produksjon og r engjør ing. Det må
forsikres om at overvann vil gå i lukket grøft
til nordenden av pukkverket.

Fv.2872 blir på den a ktuelle strekningen
benyttet av fotgjengere og syklister mel lom
øvr e / nedre Kilemoen og Begnamoen /
Hoffsområdet. For å begrense trafikk bu rde
rådmannen s alternativ e inn stilling nr.3 (ikke
utvi dete driftstider), eller alternativ 2 (ikke
døgnkontinuerlige perioder) vært benyttet.

Når det gjelder tiltakshavers
vurdering angående driftstider, vises
det til vå r kommentar til klagen fra
Ole Eri k Kih le over.

Støv er omtalt i søknad sbrevet.
Betongverket vil medføre en
støvbelas tning som er helt margin al i
forhold til støvbelastningen fra
pukkverket . D e støvreduserende
tiltak som er beskrevet i
søknadsbrevet vil bli gjennomført
(silosafe , vanning, kosting).

Utslipp til vann er omta lt i
søknadsbrevet . Det vil bli etablert et
lukket vannbehandlingsanlegg som vil
tilfr edsstille miljøstand arden til
Fa beko og ha null - ut slipp til ytre
miljø.

Når det gjelder tiltakshavers
vurdering av trafikk, vises det til vår
kommentar t il klagen fra Ole Erik
Kihle over . Mer utfyllende vurdering
framgår av s øknadsbrevet og våre
kommenta rer til nabomerk nadene.

FN Ø/ph,
2 4 .0 2 . 20



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Feste Nordøst AS       

Postboks 33 

 

2541 TOLGA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/2246-33 5996/20 GNR 52/59, 52/60  10.02.2020 

 
Oversendelse av klager – Gnr/bnr 52/59, 52/60 Vestsiden Pukkverk 

Vi har mottatt klager på HMA sitt vedtak i sak 03/20, fra møte 13.01.2020. 

Klagene, fra henholdsvis Ole Erik Kihle og Marthe Kristine Kihle, er vedlagt. 

Vi vil forberede klagesaken og legge den fram for forberedende klagebehandling i 

HMA. Dersom klagene ikke tas til følge, vil de sendes over til Fylkesmannen i Oslo 

og Viken for endelig avgjørelse. 

 

På grunn av skrivefrister til møtene i HMA, ser vi det som mest aktuelt å legge frem 

saken til HMA i møte 14. april. Fristen for kommunen til å forberede en klagesak for 

oversending til Fylkesmannen er 8 uker, jf. saksbehandlingsforskriften § 7-1. I denne 

saken vil vi dermed oversitte denne tidsfristen med cirka 2 uker. 

 

Søker har anledning til å komme med sine kommentarer til klagene. For at vi skal 

rekke å forberede saken, må eventuelle kommentarer sendes oss 15. mars 2020. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 47 51 91 16 

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Norbetong AS, Postboks 203 Lilleaker, 0216 OSLO 

Marthe Kristine Kihle, Kilealleen 23, 3516 HØNEFOSS 

Ole Erik Kihle, Kilealleen 10, 3516 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Klage på etablering av betongblandeverk 

Klage - betongverk001.pdf 
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Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/2246-30 2411/20 GNR 52/59, 52/60  16.01.2020 

 

Melding om politisk vedtak - Etablering av betongblandeverk 

Gnr/bnr 52/59, 52/60 Vestsiden Pukkverk 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  behandlet  i møte 13.01.2020 sak 3/20. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 

innvilges, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på 

følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det 

som er nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på 

uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt 

bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig 

støynivå i oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke 

overskrider Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 23-07) skal støy i 

soverom ikke overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. For døgnkontinuerlige perioder gjelder i tillegg til vilkårene ovenfor 

under punkt a, følgende vilkår: 

i. Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

ii. Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste 

døgnkontinuerlige periode kan iverksettes. 

iii. Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal aktiviteten begrenses til 

å produsere og transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det 

tillates ingen transport inn til betongblandeverket. Påfylling av 

siloer for tilslag og annen klargjøring av produksjonen skal så 

langt det lar seg gjøre skje innenfor normal driftstid. 

iv. Perioder med døgnkontinuerlig drift skal varsles berørte naboer i 

forkant. Varslingen skal gjennomføres på tidligst mulige 

tidspunkt, og senest 7 dager i forveien. Varslingen skal minimum 

inneholde: 

1. Henvisning til relevant regelverk 
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2. Arbeidets art 

3. Begrunnelse for at de støyene arbeidene er nødvendige 

4. Stipulert periode for støyende aktivitet 

5. Arbeidstid over døgnet og type aktivitet til ulike tider 

6. Ansvarlig kontaktperson, inkludert telefon og arbeidssted 

3. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 

 

Dette til orientering. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 47 51 91 16 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: 

Orientering om klageadgang 

Ettrinns - Betongblandeverk - godkjenning 

Saksprotokoll - Dispensasjon for etablering av betongblandeverk 

Dispensasjon for etablering av betongblandeverk 

Tilbakemelding på søknad om utslippstillatelse for etablering av betongblandeverk 

på Vestsiden pukkverk i Ringerike kommune.PDF 

Oppsumering og vurdering av nabomerknader og høringsuttalelser til 

dispensasjonssøknad 

Jørgen Bergsund - nabomerknad 080719.pdf 

Fylkesmannen 120919.pdf 

Asle Oppen - nabomerknad 110719.pdf 

Johan Aasen - nabomerknad 090719.pdf 

Helge Kihle - nabomerknad 080719.pdf 

Olav Aasen - nabomerknad 310819.pdf 

Kommuneoverlegen 230819.pdf 

Statens vegvesen 290819.pdf 

Søknadsbrev 

Situasjonsplan 

Støysonekart-natt 

Støysonekart-dag/natt/kveld 

Støyrapport - Betongverk-Vestsiden-pukkverk 

Prinsipptegning M100 medhøyde.pdf 

Beregnet synlighet 
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Svar - søknadsprosess for betongblandeverk 

Notat vedrørende etablering av semi-mobilt betongblandeverk 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Feste Nordøst AS         
Postboks 33 

 

2541 TOLGA 

 

Delegasjonssak nr: 26/20 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/2246-29 2314/20 GNR 52/59, 52/60 

 15.01.2020 

 

Ettrinns - Betongblandeverk - godkjenning Gnr/bnr 52/59, 52/60 

Vestsiden Pukkverk 

 

Vedtak: 

Søknaden om etablering av betongblandeverk er godkjent, jf. plan- og bygningsloven 

(pbl.) § 21-4. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Vilkår satt i dispensasjonsvedtaket, politisk sak 3/20, er fortsatt gjeldende. 

2. Det kan ikke igangsettes gravearbeider for vann- og avløpsledninger, med 

tilslutning til offentlige ledninger, før det foreligger godkjent rørleggermelding. Før 

man kan søke om ferdigattest må det sendes VA-dokumentasjon og digitale 

innmålinger til teknisk forvaltning, jf. byggesaksforskriften § 8-1 og kommunens 

VA-norm. 

3. Det er ikke tillatt å bruke noen deler av tiltaket før kommunen har gitt ferdigattest 

eller midlertidig brukstillatelse, jf. pbl. § 21-10. Ansvarlig søker skal sende søknad 

om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse og oppdatert gjennomføringsplan til 

kommunen. 

 

Tillatelsen gjelder i tre år: 

Byggearbeidene må være igangsatt innen tre år etter at denne tillatelsen er gitt, ellers 

faller tillatelsen bort. Dersom byggearbeidet innstilles i lengre tid enn to år, faller også 

tillatelsen bort. Fristene kan ikke forlenges. 

 

Dersom noen klager på dette vedtaket, begynner treårsfristen å løpe fra datoen for det 

endelige vedtaket i klagesaken. 

 

 

Ansvar og gebyr: 
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Tiltakshavers ansvar i byggesaken: 

Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i 

plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte planer er i 

strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Gebyr: 

Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger 

på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no.  

 

Søknaden var komplett for behandling 25.09.2019. Saken har dermed en 

saksbehandlingstid på 17 uker. Det tas derfor ikke gebyr for saken, jf. 

byggesaksforskriften § 7-6. 

 
 

Opplysninger om byggesaken: 

 

Kommunikasjon: 

Kommunikasjon i saken er gjengitt i rådmannens saksframlegg for den politiske 

behandlingen.  

 

Tiltaket: 

Søknaden gjelder etablering av betongblandeverk. Anlegget har en lengde på 34 

meter, og totalt bredde med sementsiloer på 18 meter. Tre sementsiloer utgjør den 

høyeste delen av anlegget, med en høyde på 16 meter. Uten siloer er høyeste del av 

anlegget 10,8 meter. Anlegget krever et areal på 5 daa. 

 

Følgende tegninger er lagt til grunn for vedtaket: 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

1 Situasjonsplan 1:1000 25.06.2019  

120203.5 Aufstellplan 1:100   

 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 308 Vestsiden 

pukkverk vedtatt (med ikrafttredelsesdato) 15.12.2005. 

Eiendommen er regulert til formål: steinbrudd - masseuttak 

 

Dispensasjon:  

Det er gitt dispensasjon i politisk sak nr. 3/20 i møte 13.01.2020. Dispensasjonen er 

gitt på nærmere vilkår. 

 

Nabovarsling: 

Det er nabomerknader i saken. Disse er behandlet som en del av den politiske 

saken. 
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Plassering: 

Tiltaket er plassert i tråd med byggegrenser fastsatt i plan- og bygningsloven § 29-4 

og reguleringsplan. 

 

Vann og avløp: 

Det er i søknaden opplyst at det er følgende løsninger for vann og avløp: 

- Offentlig vann 

 

Ansvarsforhold: 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 

vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 

tiltakshaver, jf. pbl. kapittel 23 og byggesaksforskriften kapittel 12.  

 

Fagområder som er ansvarsbelagt i tiltaket er vist i gjennomføringsplan datert 

26.01.2019. (vedlegg G-1, versjon 1).  

 

Erklæringer om ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. 

Dere må oppdatere og sende inn ny gjennomføringsplan dersom det skjer en endring 

i ansvarsforholdene. 

 

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tilsyn: 

Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest.  

 

Dersom dere ønsker å søke om midlertidig brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun 

gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse om gjenstående arbeid, bekrefte at 

sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for ferdigstillelse. 

 

Det kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn for eksempel i forbindelse med tidspunkt 

for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 
 

Orientering om klage: 

 

Klagefristen er 3 uker: 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen 

innen 3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 

www.ringerike.kommune.no. 

 

Søksmålsadgang: 

Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 

kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av 
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den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har 

gått 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er 

avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b. 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 47 51 91 16 

                 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester v/Vidar Moholdt 

Norbetong AS, Postboks 203 Lilleaker, 0216 OSLO 

 

 

Henviser til: 

Ringerike kommunens delegeringsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 20. 

juni 2013 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2246-27  Arkiv: GNR 52/59, 52/60  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon for etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 52/60 

Vestsiden Pukkverk 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på følgende 

vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det som er 

nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og 

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende 

boliger skal ikke overskride følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig støynivå i 

oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke overskrider 

Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 23-07) skal støy i soverom ikke 

overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. For døgnkontinuerlige perioder gjelder i tillegg til vilkårene ovenfor under 

punkt a, følgende vilkår: 

i. Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

ii. Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste 

døgnkontinuerlige periode kan iverksettes. 

iii. Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal aktiviteten begrenses til å 

produsere og transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det tillates 

ingen transport inn til betongblandeverket. Påfylling av siloer for tilslag 

og annen klargjøring av produksjonen skal så langt det lar seg gjøre skje 

innenfor normal driftstid. 

iv. Perioder med døgnkontinuerlig drift skal varsles berørte naboer i 

forkant. Varslingen skal gjennomføres på tidligst mulige tidspunkt, og 

senest 7 dager i forveien. Varslingen skal minimum inneholde: 

1. Henvisning til relevant regelverk 

2. Arbeidets art 

3. Begrunnelse for at de støyene arbeidene er nødvendige 

4. Stipulert periode for støyende aktivitet 

5. Arbeidstid over døgnet og type aktivitet til ulike tider 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

6. Ansvarlig kontaktperson, inkludert telefon og arbeidssted 

3. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.01.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

Rådmannens alternativ 3: 

 «Gi dispensasjon fra høydebestemmelsen, men avslå dispensasjon om utvidede driftstider -  

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. pbl. 

§ 19-2.  

2. Søknaden om dispensasjon for drift utover regulerte driftstider avslås, jf. pbl. § 19-2.  

3. Viderebehandling delegeres rådmannen.  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Braatens(Sp) forslag, ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Sp). 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2246-21   Arkiv: GNR 52/59, 

52/60  

 

 

Dispensasjon for etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 52/60 Vestsiden 

Pukkverk 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på følgende 

vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det som er 

nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og 

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende 

boliger skal ikke overskride følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig støynivå i 

oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke overskrider 

Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 23-07) skal støy i soverom ikke 

overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. For døgnkontinuerlige perioder gjelder i tillegg til vilkårene ovenfor under 

punkt a, følgende vilkår: 

i. Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

ii. Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste 

døgnkontinuerlige periode kan iverksettes. 

iii. Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal aktiviteten begrenses til å 

produsere og transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det tillates 

ingen transport inn til betongblandeverket. Påfylling av siloer for tilslag 

og annen klargjøring av produksjonen skal så langt det lar seg gjøre skje 

innenfor normal driftstid. 

iv. Perioder med døgnkontinuerlig drift skal varsles berørte naboer i 

forkant. Varslingen skal gjennomføres på tidligst mulige tidspunkt, og 

senest 7 dager i forveien. Varslingen skal minimum inneholde: 

1. Henvisning til relevant regelverk 
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2. Arbeidets art 

3. Begrunnelse for at de støyene arbeidene er nødvendige 

4. Stipulert periode for støyende aktivitet 

5. Arbeidstid over døgnet og type aktivitet til ulike tider 

6. Ansvarlig kontaktperson, inkludert telefon og arbeidssted 

3. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 

  

Sammendrag 

Kommunen har mottatt en søknad om etablering av et semi-mobilt betongblandeverk i 

Vestsiden pukkverk. Det er søkt om dispensasjon fra maksimalt tillatt høyde etter pbl. § 29-4 

og fra tillatt driftstid etter reguleringsplanen. Det er nabomerknader fra fem naboer i saken. 

Disse går særlig på at naboene ikke ønsker utvidet driftstid på anlegget, at de er bekymret for 

økt støy, støv og trafikksikkerheten på Fv. 172 (Vestre Ådal). Rådmannen anbefaler at 

dispensasjonssøknadene innvilges på nærmere vilkår. 

  

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om tillatelse til etablering av betongblandeverk i Vestsiden Pukkverk. Tiltaket 

krever to dispensasjoner, fra maksimalt tillatt byggehøyde etter pbl. §§ 29-4 og 30-4, og fra 

tillatt driftstid etter reguleringsbestemmelsene 5.6 punkt 6. 

 

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med søknaden. Her plasseres tiltaket i kategorien 

«industri uten impulslyd». 

 

Reguleringsplanen sier ikke noe om tillatte høyder på bygningene, og det er dermed plan- og 

bygningsloven som gjelder. Her fremgår det at maksimalt tillatt høyde er gesimshøyde 8 meter 

og mønehøyde 9 meter, med mindre annet har hjemmel i plan, jf. pbl. § 29-4. Det er søkt om 

dispensasjon for å etablere betongblandeverk med maksimal høyde på 16 meter. Se vedlagte 

tegning. Søker begrunner dispensasjonssøknaden med at betongblandeverket vil få en høyde 

som er litt over halvparten av høyden på eksisterende bygg og anlegg i pukkverksområdet, og 

vil være av langt mindre skala. Søker viser også til at det er utført en synlighetsvurdering som 

viser at anlegget i hovedsak blir synlig fra pukkverksområdet. 

 

Reguleringsplanen for området sier følgende om driftstider: 

«Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl.16.00. Lørdager 

fra kl 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates 

drift fra kl. 07.00 til kl 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 

07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på høytids- og 

helgedager.»  

 

Det er søkt om dispensasjon for følgende driftstider: 

- Mandag-fredag: 06.00-18.00 hele året 

- Inntil 4 perioder pr. år med døgnkontinuerlig drift. Søker skriver at naboer skal varsles i 

forkant av perioder med døgnkontinuerlig drift, og setter opp minimumskrav til hva 

varslingen skal inneholde. 

 

Søker begrunner dispensasjonssøknaden med at oppstart en time tidligere på hverdager er 

nødvendig for å kunne ha ferdigprodusert betong klar til levering på byggeplass tidlig på en 
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vanlig arbeidsdag. De døgnkontinuerlige periodene vil bli styrt av betongbehovet ved bygging 

av større konstruksjoner. 

 

Generelt for begge dispensasjonene skriver søker at fordelene ved tiltaket er knyttet til å kunne 

samlokalisere et betongblandeverk med et pukkverk, da dette vil medføre reduserte 

transportbehov, og dermed reduserte utslipp til luft. Søker skriver også at det er få andre 

brukerinteresser eller brukshensyn i pukkverket, at det er relativt lang avstand til boliger, 

fritidsboliger eller øvrig bebyggelse, og at det ikke er særskilte natur-, kulturminne- eller 

friluftsinteresser i nærområdet. I tillegg peker søker på at lokaliseringen er gunstig med tanke 

på den korte avstanden til E16. 

 

Før det ble sendt inn søknad om dispensasjon og byggetillatelse, ga kommunen også beskjed 

om at dersom betongblandeverket i stor grad baserte seg på innkjørte masser, kunne det kreve 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 5.6 nummer 7, som åpner for videreforedling 

av produkter fra pukkverket. Basert på søkers beskrivelse av produksjonen, hvor det i 

hovedsak benyttes produkter fra anlegget, vurderer kommunen at det ikke er nødvendig med 

dispensasjon fra dette punktet i reguleringsplanen. 

 

Nabomerknad fra Helge Kihle 

Merknaden går i hovedsak på at Fv. 172 ikke kan belastet med mer trafikk av hensyn til 

trafikksikkerheten, og at det ikke bør tillates drift etter kl. 17 fredag til mandag morgen. Nabo 

viser også til at det er betongfabrikk på Hen i dag, der det ikke er nødvendig å belaste eller 

krysse offentlige veier. 

 

Nabomerknad fra Marthe Kihle og Jørgen Bergsund 

Merknaden går i hovedsak på bekymringer knyttet til økte støy- og støvplager. Videre skriver 

naboene at de mener at det ikke bør tillates drift utover hva reguleringsplanen åpner for, da 

dette er uakseptabelt for bebyggelsen rundt. Naboene mener også at det ikke er behov for 

etablering av et betongblandeverk i Vestsiden Pukkverk. Betongverkets høyde vil gjøre det 

synlig for bebyggelsen rundt, og gi fri bane for støy/lydbølger som forplanter seg i selve siloen. 

Videre skriver naboene at det ikke er tatt hensyn til at skogen rundt skal kunne tynnes og/eller 

avvikles på sikt. Naboene mener også at krysset mot E16 allerede er sterkt nok belastet, og at 

det ikke er tilstrekkelig sikkerhet langs Fv. 172 (Vestre Ådal). Naboene er også bekymret for 

at tiltaket vil føre til redusert livskvalitet for beboerne rundt, og stiller spørsmål ved om tiltaket 

faller innenfor eksisterende reguleringsplan. 

 

Nabomerknad fra Johan Aasen 

Nabomerknaden går i hovedsak på bekymring knyttet til trafikksituasjonen på Fv. 172. Naboen 

mener at det ikke kan tillates etablering av virksomheter som øker trafikkmengden før 

trafikksikkerheten er bedret, og at søknaden må sees i sammenheng med planene for etablering 

av massedeponi og trafikken til Kilemoen industriområde. Naboen viser også til at de mener at 

rutinene for støvhåndtering er for dårlige, og at dette påvirker veien og områdene rundt. 

Naboen er også bekymret for støy fra anlegget, og viser særlig til lydbasert ryggevarsling, støy 

fra kompressorutstyr og støy fra tungtrafikken. Naboen mener også at uttransport fra anlegget 

må begrenses til oppstart kl. 0700. 

 

Nabomerknad fra Asle Oppen 

Etablering av betongblandeverk er en relevant og naturlig videreutvikling av eksisterende 

næringsvirksomhet på Vestsiden. Oppen skriver blant annet at etableringen er i tråd med 
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gjeldende reguleringsplan, med unntak av at det må søkes dispensasjon fra bestemmelsen om 

driftstider. Betongblandeverk er videreforedling av pukkverksprodukter. 

Reguleringsbestemmelsene tillater «nødvendige bygninger og anlegg» for pukkverksdrift og 

videreforedling, og da bygningene er nødvendige, har høyden hjemmel i plan, og det er ikke 

nødvendig med dispensasjon fra høydebestemmelsene i pbl. § 29-4. Det er ikke hjemmel for å 

kreve dispensasjon fra høydebestemmelsen. Oppen er positiv til etablering av 

betongblandeverk. 

 

Nabomerknad fra Olav Aasen og Liv Marie Langlien 

Det bør stilles krav til utbedring av trafikksikkerheten på Fv. 172 før det gis tillatelse til tiltak 

som øker trafikken på fylkesvegen. Det bør ikke gis dispensasjon fra tillatte driftstider i 

reguleringsbestemmelsene. For naboene er det viktig å slippe støy og trafikk på natt/kveldstid, 

helger og helligdager, og de frykter at det kan være vanskelig å skille mellom 

betongproduksjon og ordinær pukkverksdrift. Støy- og støvproblematikken er økende med økt 

trafikk, og naboene er usikre på hvor godt dette blir håndtert i praksis. 

 

Søkers kommentarer til merknadene 

Søker kommenterer at støyvurderingen viser at tiltaket medfører støy som med god margin er 

innenfor gjeldende retningslinjer. Søker tar naboenes synspunkter når det gjelder driftstider til 

orientering. Det vises til at betydelige infrastrukturprosjekter i ringeriksregionen og økt 

utbyggingsbehov på Ringerike, gjør at det er et behov for betongblandeverk. Når det gjelder 

drift av skogen, viser søker til at det er regulert et skjermingsbelte rundt uttaksområdet ved 

Vestsiden pukkverk, hvor det ikke er tillatt med flatehogst. 

 

Når det gjelder trafikk, skriver søker at den aktuelle strekningen på Fv. 172 har en 

trafikkmengde på 1000 kjøretøy, og en andel på 6 % tunge kjøretøy. Betongblandeverket vil 

medføre en trafikkøkning på 34 ÅDT, noe som tilsvarer den generelle trafikkøkningen i en 

periode på 2-3 år, og søker mener derfor at dette må kunne betegnes som en marginal økning. 

Det er 3 politirapporterte trafikkulykker på den aktuelle strekningen. For to av ulykkene har 

det vært dyr innblandet, den tredje var utforkjøring med enslig kjøretøy. To av ulykkene har 

skjedd på helg. Søker mener derfor at strekningen ikke kan anses for å være spesielt utsatt for 

ulykker. 

 

Strekningen er ikke tilrettelagt for myke trafikanter, men søker viser til at det finnes alternativ 

rute til sentrum via Kilealleen, og viser til vedlagte skisse. Videre viser søker til at selve driften 

av et betongblandeverk, som er det som medfører økt trafikk, er i tråd med reguleringsplanen.  

 

Søker skriver videre at det per i dag er etablert rutiner for feiing og renhold av fylkesvegen ved 

avkjørselen til pukkverket. Sement vil blåses på normal dagtid, tilslagssiloene fylles opp på 

slutten av arbeidsdagen for å unngå fylling på kvelden dersom det er aktivitet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Pukkverket er omfattet av reguleringsplan nr. 308 Vestsiden pukkverk, vedtatt 15.12.2005. 

 

Rådmannen viser særlig til følgende reguleringsbestemmelser: 

Punkt 5.6 nummer 6: «Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 

til kl.16.00. Lørdager fra kl 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I 

sommerhalvåret tillates drift fra kl. 07.00 til kl 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates 
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mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget 

på høytids- og helgedager.» 

 

Punkt 5.6 nummer 7: «Innen det regulerte området kan det godkjennes oppført nødvendige 

bygninger og anlegg for driften av uttaket og fremtidig videreforedling av produkter. Det 

forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres. Byggegrense er 15 meter målt fra 

midtlinje Fv 172. Bygninger og installasjoner må fjernes når driften opphører, og senest to år 

etter siste uttak av masser fant sted.» 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 regulerer vilkårene for 

dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge en 

dispensasjonssøknad. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt». For det andre må 

«fordelene ved å gi dispensasjon være klar større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, kan det etter kommunens skjønn gis dispensasjon fra 

bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken har vært sendt på høring til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens Vegvesen og til 

Kommuneoverlegen. Fylkesmannen i Oslo og Viken har i tillegg vurdert behovet for 

utslippstillatelse. 

 

Statens Vegvesen 

Vegvesenet forutsetter at timetrafikken ikke skal øke utover det som er tidligere tillatt, og at 

reguleringsbestemmelsene vedrørende maksimalt årlig uttak overholdes. Vegvesenet vil ikke 

motsette seg dispensasjon dersom dette innarbeides som vilkår i vedtaket. 

 

Kommuneoverlegen 

Kommuneoverlegen forutsetter at avdrift av støv til boligområder og nærliggende friområder 

blir holdt på et så lavt nivå som mulig, jf. forskrift om miljørettet helsevern §§ 9b og 10a. 

Beregnede støynivåer ligger godt under retningslinjene for behandling av støy i 

arealplanlegging, men siden disse ikke er juridisk bindende, anbefaler kommuneoverlegen at 

det settes støygrenser i vedtaket. I tillegg bør det settes grenser for innendørs støynivå. 

Kommuneoverlegen anbefaler at det settes grenser for maksimal lenge på perioder med 

døgnkontinuerlig drift, og for minste lengde på perioder mellom hver periode med 

døgnkontinuerlig drift. I tillegg anbefales det at det settes vilkår for hvilken type støy som 

kan/ikke kan tillates på kveld, natt og helgedager, vilkår om krav om bruk av støysvakt utstyr, 

krav om støydempende tiltak og krav om internkontrollsystem. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 
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Fylkesmannen skriver at i den grad det er relevant for tiltakene, må det redegjøres for hvordan 

naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp i saken. Fylkesmannen har ingen spesielle 

merknader ut fra nasjonale eller viktige regionale miljøinteresser. Videre mener fylkesmannen 

at det er positivt å styre et betongblandeverk til et område som er avklart og regulert til 

industri, og med kort vei til hovedveinettet. Håndtering av overvann og avrenning fra 

virksomheten må sikres slik at tiltaket ikke fører til forurensning til omgivelsene og vassdrag i 

området.  

 

Søkers kommentar til uttalelsene 

Søker skriver at det er uproblematisk at grenseverdiene for utendørs- og innendørs støy i 

gjeldende normer og retningslinjer innarbeides i selve vedtaket. Søker mener det vil være 

vanskelig å forhåndsbestemme eventuelle perioder med døgnkontinuerlig drift. Søker mener 

også at det er uproblematisk med vilkår om å begrense støvavdrift til boligområder og 

nærliggende friområder, og skriver videre at de allerede har et internkontrollsystem som 

tilfredsstiller krav blant annet i forskrift om miljørettet helsevern. 

Når det gjelder trafikk, viser søker til at etablering av betongblandeverk er omfattet av 

gjeldende reguleringsplan. 

Søker viser til at tiltakshavers vurdering er at hensynene bak naturmangfoldsloven §§ 8-12 er 

ivaretatt. Produksjonsvann og overvann vil håndteres i et lukket behandlingsanlegg med 

nullutslipp til ytre miljø. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 – godkjenne utvidet ordinær driftstid, men avslå dispensasjon for 

døgnkontinuerlige driftsperioder 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på følgende 

vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det som er 

nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og 

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende 

boliger skal ikke overskride følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 06-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig støynivå i 

oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke overskrider 

Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 06-07) skal støy i soverom ikke 

overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. Det gis ikke dispensasjon for perioder med døgnkontinuerlig drift. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Alternativ 3 – gi dispensasjon fra høydebestemmelsen, men avslå dispensasjon om utvidede 

driftstider 
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1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for drift utover regulerte driftstider avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Viderebehandling delegeres rådmannen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken gjelder en avveiing av næringsinteresser og nabointeresser, og kan være av prinsipiell 

betydning for sammenlignbare saker hvor det søkes om dispensasjon fra regulerte driftstider. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 andre ledd. 

For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende 

hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor 

rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge dispensasjoner. En utstrakt 

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte reguleringsplaner, og dispensasjon bør bare gis 

i særlige tilfeller. 

 

Dispensasjon fra høydebestemmelsen i pbl. § 29-4, jf. pbl. § 30-4 

Etter pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 er konstruksjoner over 9 meter bare tillatt dersom de har hjemmel i 

plan. Det er anledning til å søke dispensasjon fra denne høydebegrensningen. I denne saken er 

det søkt om dispensasjon for et betongblandeverk med høyde på inntil 16 meter. 

 

En av naboene har anført at han ikke mener det er nødvendig med dispensasjon fra 

høydebestemmelsen i plan- og bygningsloven, da planen åpner for «nødvendige bygninger og 

anlegg for driften av uttaket og fremtidig videreforedling av produkter.» Naboen argumenterer 

derfor med at planen oppstiller en høydebegrensning gjennom at det bare er tillatt med 

«nødvendige» bygninger. Tiltakshaver ber også om at kommunen vil gjøre en ekstra vurdering 

av forholdet til pbl. § 29-4 om høyder, knyttet til en konkret fortolkning av gjeldende 

reguleringsbestemmelser. 

 

Formålet med høydebestemmelsen i plan- og bygningsloven, er at vurderingen av særlig høye 

bygninger skal skje i reguleringsplanarbeidet, og ikke i den enkelte byggesak. Rådmannen har 

gått gjennom tilgjengelige dokumenter fra reguleringsplanprosessen, men har ikke funnet noen 

dokumentasjon på at høyden på bygninger og anlegg har vært vurdert i planprosessen. 

Rådmannen mener derfor at ordet «nødvendige» må tolkes ut fra hva som vil være den mest 

nærliggende forståelsen av ordet. Ut fra bestemmelsen, forstår rådmannen «nødvendige» som 
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en henvisning til bruken av bygninger og anlegg innenfor planområdet. Bestemmelsen må 

derfor leses som en begrensning i hvilke typer bygninger og anlegg som kan settes opp 

innenfor planområdet, og ikke som en regulering av høyden på disse bygningene og 

konstruksjonene. Da planen ikke inneholder en regulering av høyden på bygninger og anlegg 

innenfor planområdet, gjelder høydebegrensningene i pbl. § 29-4. Tiltaket er derfor avhengig 

av dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne gi en dispensasjon, er at hensynene bak bestemmelsen det søkes 

om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke må bli vesentlig 

tilsidesatt. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene i lovens formålsbestemmelse, pbl. § 1-1, ikke vil bli 

vesentlig tilsidesatt som følge av en dispensasjon. 

 

Hensynet bak høydebestemmelsen i pbl. er å sikre at vurderingen av særlig høye bygninger 

skjer i reguleringsplanprosessen, og ikke i den enkelte byggesak. Det er også viktig å sikre at 

bygninger ikke får en for dominerende plassering i terrenget, og at nye bygg blir tilpasset 

omgivelsene. 

 

I dette tilfellet vil betongblandeverket være klart mindre enn eksisterende bygg og anlegg i 

området. Søknaden er også vedlagt en synlighetsberegning som viser at betongblandeverket i 

liten grad vil være synlig for omkringliggende bebyggelse. Pukkverket ligger også i et 

spredtbebygd område, med lite annen bebyggelse rundt, noe som gjør at området tåler høyere 

bygg. Det er også relativt vanlig med høye bygg i tilknytning til industrivirksomhet. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak høydebestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å kunne gi dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Rådmannen kan ikke se noen klare ulemper ved å gi dispensasjon fra høydebestemmelsen i pbl. 

§ 29-4. 

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at det kan etableres et betongblandeverk for videreforedling 

av pukk på eiendommen. Eksisterende bebyggelse i pukkverket er høyere enn 

betongblandeverket, og det vil derfor ikke få en spesielt fremtredende plassering. 

Betongblandeverket vil også bidra til næringsutvikling i pukkverket, noe rådmannen vurderer 

som et svært positivt moment.  

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. 

 

Konklusjon 

Rådmannen vurderer at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og anbefaler HMA å innvilge 

dispensasjon fra pbl. § 29-4. 

 

Dispensasjon fra tillatte driftstider i reguleringsplanbestemmelsene punkt 5.6 nummer 6 
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Etter reguleringsplanen skal drift av anlegget normalt foregå mandag til fredag fra 07.00-16.00. 

I sommerhalvåret tillates det drift fra 07.00-21.00. 

Det er søkt om dispensasjon for normal drift av anlegget fra 06.00-18.00, med mulighet til 

inntil 4 døgnkontinuerlige perioder per år. Periodene vil foregå døgnkontinuerlig 7 dager i uka. 

Søker skriver at berørte naboer skal varsles om perioder med døgnkontinuerlig drift i forkant, 

og setter opp minimumskrav til innholdet i varselet. 

 

Kommunen har bedt søker om å si noe nærmere om begrensningene for perioder med 

døgnkontinuerlig drift. Søker ga følgende forslag til begrensninger: 

- Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

- Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste døgnkontinuerlige periode kan 

iverksettes. 

- Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal tillatt aktivitet begrenses til å produsere og 

transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det tillates ingen transport inn til 

betongblandeverket. Påfylling av siloer for tilslag og annen klargjøring av produksjonen 

skal så langt det lar seg gjøre skje innenfor normal driftstid. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne gi en dispensasjon, er at hensynene bak bestemmelsen det søkes 

om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke må bli vesentlig 

tilsidesatt. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene i lovens formålsbestemmelse, pbl. § 1-1, ikke vil bli 

vesentlig tilsidesatt som følge av en dispensasjon. 

 

Hensynet bak bestemmelsen om tillatt driftstid er å begrense ulempene omkringliggende 

eiendommer får som følge av driften av pukkverket. Dette dreier seg blant annet om ulemper 

knyttet til støy og støv fra anlegget. 

 

I dette tilfellet viser støyrapporten at støyen fra anlegget vil bli relativt langt under gjeldende 

retningslinjer i veilederen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Ingen av 

boligene blir ifølge beregningene liggende i gul eller rød støysone. Rådmannen viser også til at 

søkers forslag til begrensninger i hvilken aktivitet som kan foregå på natt i perioder med 

døgnkontinuerlig drift, vil bidra til å begrense støyen fra produksjonen. Tillatte driftstider i 

reguleringsplanen er satt med utgangspunkt i primærdriften av anlegget som pukkverk, og det 

er ikke tatt en spesifikk vurdering av driftstider for videreforedling til betong i 

reguleringsplanen. 

 

Når det gjelder ulemper knyttet til støv, viser rådmannen til at det vil være mindre avgjørende 

når på døgnet anlegget støver. Tiltakshaver har også rutiner for støvhåndtering som skal 

minimere støvbelastningen fra betongblandeverket. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om driftstid ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å kunne gi dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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Ulempene ved å gi dispensasjon til utvidede driftstider for betongblandeverket er at det vil 

medføre støy, støv og trafikk fra anlegget i en lengre tidsperiode enn i dag. Disse ulempene 

pekes også på av flere av naboene i deres nabomerknader. 

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at det legger til rette for en fornuftig drift av 

betongblandeverket. For å kunne ha ferdigprodusert betong klar for levering på byggeplass 

tidlig på en vanlig arbeidsdag, er betongblandeverket avhengig av å starte produksjonen 06.00. 

Døgnkontinuerlig drift vil være aktuelt i perioder med store samferdselsprosjekter, f.eks. ved 

bygging av Ringeriksbanen/E16. Rådmannen ser det som positivt for dispensasjonen at driften 

kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte, som sikrer best mulig samordning mot riktig 

leveringstidspunkt av ferdig betong til byggeplass. Plasseringen av betongblandeverket på 

området for pukkverket bidrar også til å redusere transportbehovet i forbindelse med 

produksjonen. I trafikkberegningen legger søker til grunn at det vil være 6 ansatte på anlegget, 

og rådmannen ser arbeidsplassene som et positivt moment ved søknaden. 

 

Videre viser rådmannen til at selve betongblandeverket er tillatt å etablere uten dispensasjoner. 

Det betyr at trafikkmengden, støv- og støyproduksjonen som anlegget medfører, er i tråd med 

plan. Det er dermed bare for driften i den perioden det trengs dispensasjon fra driftstidene at 

disse forholdene er relevante for dispensasjonsvurderingen. 

 

Når det gjelder støv, viser rådmannen til søkers informasjon om at anlegget vil medføre en 

marginal økning i forhold til primærdriften av pukkverket. Anlegget har også rutiner for å 

minimere støvbelastningen. Rådmannens vurdering er at det er den totale støvmengden fra 

anlegget som er den mest aktuelle ulempen, og at det har mindre betydning når på døgnet det 

støver fra anlegget. Siden støvproduksjonen fra anlegget som sådan er i tråd med 

reguleringsplanen, finner rådmannen at tidspunktet for når det vil støve fra anlegget ikke vil 

være en særlig ulempe med dispensasjonen. 

 

Rådmannen mener at det samme vil gjelde når det kommer til den økte trafikken fra anlegget. 

Selve trafikkmengden vil være i tråd med plan så lenge det skjer innenfor de regulerte 

driftstidene. Det betyr at ved å gi dispensasjon for utvidede driftstider av anlegget vil trafikken 

kunne fordele seg utover et større tidsrom. Dersom all produksjon av betong skulle foregått 

innenfor regulerte driftstider, ville dette ført til en større økning i timestrafikken på fylkesvegen 

enn ved at trafikken fordeles utover en lengre periode. Rådmannen vurderer dermed at 

trafikken ikke vil være en særlig ulempe med dispensasjonen. 

 

Støy fra anlegget vil gjennom dispensasjon bli mer langvarig. Rådmannen presiserer at i 

perioden det er søkt om dispensasjon for, vil det ikke være annen drift i anlegget, og støyen vil 

da utelukkende komme fra betongblandeverket. Støyberegningene viser at støybelastningen på 

natt for omkringliggende boliger vil ligge på mellom Lnatt 25,0-32,1 dBA. Rådmannen viser til 

at beregningene tilsier støynivå på natt langt under retningslinjene som setter Lnatt 45 dBA som 

grense for gul støysone. I tillegg presiserer rådmannen at det etter annet regelverk, som 

forskrift for miljørettet helsevern, er krav til internkontrollsystemer som dokumenterer forhold 

knyttet til en rekke forhold, blant annet støy. 

 

Rådmannen viser også til sitt forslag til vedtak, hvor det er satt nærmere vilkår for 

dispensasjonen. Dette er for å redusere og kontrollere de negative følgene av dispensasjonen. 
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Rådmannen vurderer at fordelene knyttet til hensiktsmessig plassering og driftsform på 

anlegget, samt knyttet til nye arbeidsplasser samlet sett vil være klart større enn ulempene 

knyttet til trafikk, støv og støy. 

 

Oppsummering 

Rådmannen viser til at relevante momenter fra nabomerknadene er tatt med som en del av 

dispensasjonsvurderingen. Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon til tiltaket som 

beskrevet av søker, er oppfylt, og anbefaler hovedutvalget at dispensasjonen innvilges på 

nærmere vilkår. 

 

Rådmannens forslag til støygrenser i vilkårene er satt etter gjeldende retningslinjer for støy i 

NS 8171:2012 og T-1442/2016. For utendørs støy er det foreslått en skjerping av støykravet 

på 3 dB på bakgrunn av at det er flere støykilder i området. Dette i tråd med prinsippet i T-

1442/2016 punkt 3.2.3. 
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Tilbakemelding på søknad om utslippstillatelse for etablering av 
betongblandeverk på Vestsiden pukkverk i Ringerike kommune 

Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til mottatt henvendelse fra Norbetong AS datert 16.05.2019, der 
dere spør om veiledning rundt søknadsprosessen til etablering av betongblandeverk på Vestsiden 
pukkverk (gbnr 52/59 og 52/60) i Ringerike kommune. Vi viser også til deres søknad etter 
forurensningsloven datert 17.06.2019 samt ettersendt tilleggsinformasjon datert 27.06.2019.  
 
Tiltaksbeskrivelse  
Norbetong AS planlegger å etablere permanent betongverk på Vestsiden pukkverk. Gjennomsnittlig 
produksjonsmengde er opplyst til å være 20.000 m3/år. Tiltaket vil medføre en støy- og 
støvbelastning, men det oppgis at støybidraget fra betongverket vil være minimal i forhold til 
primæraktiviteten på området som er pukkverket. Hovedstøykildene fra betongverket vil være fra 
hjullaster og betongtransport. Vedlagt støyberegning i søknaden viser at det er mulig å etablere 
betongverket uten å overstige grenseverdiene for støy for støyfølsom bebyggelse, også når man 
legger til støybelastningen fra eksisterende pukkverk og veitrafikk.  
 
Når det gjelder støv vil det bli installert systemer som hindrer overblåsing av sementsiloer, og 
dermed hindre flukt av sementstøv. Det vil tas i bruk vanning og kosting for å begrense spredning av 
støv. Virksomheten innehar et lukket vannbehandlingsanlegg bestående av 3 separate 
sedimenteringsbassenger. Anlegget er planlagt utformet slik at det vil tilfredsstille miljøstandarden 
til Norsk fabrikkbetongforening og vil ikke ha utslipp av vann til ytre miljø. Det vil tas prøver av 
sedimentert slam for innhold av tungmetaller.  
 
Avfall som oppstår fra betongproduksjonen vil være slam og restbetong. Disse planlegger 
virksomheten å levere til Hensmoen grusuttak hvor de kan benyttes til istandsetting av området. På 
grunn av avstand til vannforekomst, grunnforhold, bruk av lukket vannbehandlingsanlegg og lokalt 
overvannsanlegg, vurderer virksomheten at det er svært liten risiko for forurensning til vann ved 
ordinær drift. 
 
 
Fylkesmannens vurdering av tiltaket  
Betongproduksjon 
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Fylkesmannen vurderer på grunnlag av tiltaksbeskrivelsen at omsøkt tiltak ikke vil kreve særskilt 
tillatelse etter forurensningsloven ettersom det ikke medfører nevneverdig fare for forurensning, jf. 
forurensningsloven § 8, 3. ledd. Vi forutsetter at tiltaket gjennomføres i det omfang, og med de 
avbøtende tiltak som er beskrevet i redegjørelsen. 
 
Fylkesmannen vil allikevel minne om at det ikke er tillatt å gjøre eller sette i verk tiltak som kan 
medføre fare for forurensing uten at det foreligger en tillatelse etter forurensingsloven. Det legges til 
grunn at forurensningsforbudet i forurensningsloven § 7 gjelder fullt ut. Virksomhetens egen 
kontroll og overvåkning skal derfor være innrettet for å underbygge at betongblandeverket ikke 
medfører skade eller ulempe på miljøet.  
 
Vi henviser til vedlagte faktaark M-600|2016 «Miljøkrav for betongvirksomheter» og M-14/2013 
«Disponering av betong- og teglavfall» for informasjon. 
 
Ved en eventuell økning eller endring i betongproduksjon kan det bli nødvendig med en ny 
vurdering etter forurensningsloven, og det må sendes inn en melding om endringene til 
Fylkesmannen. 
 
Bruk av næringsavfall til terrengregulering 
Det oppgis i søknaden at slam og restbetong fra betongproduksjonen planlegges levert til 
Hensmoen grusuttak hvor de kan benyttes til istandsetting av området. Det følger av 
forurensningsloven § 32 første ledd at næringsavfall i utgangspunktet skal bringes 
til lovlig avfallsanlegg. Bestemmelsen åpner imidlertid også for at avfall kan "gjenvinnes eller 
brukes på annen måte". Med alternativet "brukes på annen måte" menes bruk der avfallet tjener 
et nyttig formål ved å erstatte anvendelsen av andre materialer som ellers ville blitt benyttet. 
Dette innebærer at betongavfall kan erstatte pukk eller lignende i forbindelse med bygge- og 
anleggstiltak. En forutsetning når næringsavfall skal «brukes på annen måte» enn å gå til lovlig 
avfallsanlegg, er at det går til nyttig bruk. For å tilfredsstille dette kriteriet må behovet for masser 
være tilstede uavhengig av tilgangen på masser, i tillegg til at massene må være egnet for 
formålet. For å vite at bruken ikke forurenser må man blant annet ha kunnskaper om betongens 
kjemiske sammensetning. 
 
Når avfallsprodusenter leverer avfall til aktører som ønsker å nyttiggjøre avfallet uten å være 
lovlige avfallsanlegg, har de et selvstendig ansvar for å påse at avfallet ikke disponeres på en 
måte som bryter med krav gitt i eller i medhold av forurensningsloven. Dersom virksomheten 
ønsker å levere næringsavfall til et anlegg uten tillatelse etter forurensningsregelverket, må det 
både kunne dokumenteres at tiltaket innebærer en nyttiggjøring, og at det ikke medfører fare for 
forurensning eller forsøpling. Når avfallsprodusenter leverer avfall til et lovlig avfallsanlegg, for 
eksempel et deponi med tillatelse etter forurensningsloven, skjer dette derimot med befriende 
virkning. 
 
Dersom Norbetong AS ønsker å levere næringsavfall til annet enn lovlig avfallsanlegg etter 
forurensningsloven, må det dokumenteres at tiltaket innebærer en nyttiggjøring. Dersom en 
miljørisikovurdering viser at nyttiggjøringen medfører fare for forurensing eller kan virke 
skjemmende kreves det en tillatelse etter forurensningsloven. Fylkesmannen kan ikke på bakgrunn 
av innsendt dokumentasjon se at det er foretatt en miljørisikovurdering knyttet til bruken av avfallet 
til terrengregulering. Fylkesmannen presiserer videre at nyttiggjøring av betongslam som inneholder 
armeringsfiber ikke er akseptabelt dersom det foregår på en måte slik at fibrene spres til ytre miljø. 
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Konklusjon 
Fylkesmannen tar henvendelsen til etterretning og forutsetter at blandeverket driftes etter krav i 
forurensningsloven, i tråd med reguleringsbestemmelsene etter plan- og bygningsloven og for øvrig 
som beskrevet i søknaden. Ettersom omsøkt tiltak ikke vil medføre nevneverdig forurensning, vil det 
ikke kreve en tillatelse etter forurensningsloven § 11.  Fylkesmannen har ikke tatt stilling til om 
planlagt bruk av slam og restbetong er å anse som nyttiggjøring. Norbetong AS står ansvarlig for å 
håndtere avfall fra virksomheten i henhold til forurensningslovens bestemmelser. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Shawn Christopher Apan 
rådgiver 
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OPPSU M M ERI NG OG VU RDERI N G AV N ABOM ERKN ADER OG
HØRI N GSU TTALELSER TI L DI SPENSASJON SSØKN AD

Saksnummer 19/2246

Semi m obilt betongblandeverk –
gnr.52, bnr.59 og 60, Vestsiden Pukkverk

Liste over uttalelser og merknader

Nr . Navn Dato

Offentlige myndighe ter
1 Ringerike kommune, kommuneoverlegen 23 .0 8 .19
2 Statens vegvesen 29 .0 8 .19
3 Fylkesmannen i Oslo og Viken 12 .0 9 .19

Private naboer
4 Helge Kihle 08 .0 7 .19
5 Jørgen Bergsund 0 8 .0 7 .19
6 Johan Aasen 0 9 .0 7 .19
7 Asle Oppen 11 .0 7 .19
8 Olav Aasen 31. 08.19

Oppsummering av uttalelser Tiltakshavers kommentar Rådmannens
kommentar

Offentlige myndigheter:

1. Kommuneoverlegen , 23 .0 8 .19 :

Beregnede støynivåer ligger godt under
grenseverdier for utendørs støy i
støyretningslinjen. Det anbefales å fastsette
støygrenser for både utendørs og innendørs
støy, i henhold til gjeldende retningslinjer og
normer, i vedtaket.

Det anbefales å fastsette grenser for
maksimal lengde på perioder med
døgnkontinuerlig drift, samt minste lengde
på mellomperioder, i
dispensasj onsvedtaket. For periodene med
døgnkontinuerlig drift må det også
spesifiseres type støy som ikke kan tillates
på kveld, natt og helgedager, samt krav til

Det er uproblematisk at
grenseverdiene for utendørs - og
innendørs støy i gjeldende normer og
retningslinjer eventuelt innarbeides i
selve vedtaket.

Det vil i praksis være vanskelig å
forhånds - bestemme eventuelle
perioder med døgnkontinuerlig drift.
Pr d . d . er det ingen prosjekter som vil
kreve døgnkontinuerlig drift .

Sannsynlig drift på natt vil kunne skje
dersom Ringeriksbanen/E16
igangsettes i 2021/2022 .
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bruk av støysvakt utstyr og støydempende
tiltak.

Det anbefales å sette krav om at avdrift av
støv ti l boligområder og nærliggende
friområder blir holdt på et så lavt nivå som
mulig.

Det anbefales å sette krav om at
tiltakshaver har et internkontrollsystem som
dokumenterer hvordan det arbeides for å
etterleve folkehelselovens bestemmelser
om miljø og hel se.

Vilkår om å begrense støvavdrift til
boligområder og nærliggende
friområder er uproblematisk.

Tiltakshaver har allerede et
internkontrollsystem som
tilfredsstiller krav blant annet i
forskrift om miljørettet helsevern.

2. Statens vegvesen , 29 .0 8 .19:

For vegvesenet er det viktig å unngå økt
trafikk i krysset fv.2872 x E16 før dette er
utbedret til p lanskilt kryss. Forlenget daglig
driftstid vil kunne gi økt totaltrafi kk i
døgnet, samtidig som det vil kunne spre
trafikken over flere timer og dermed ikke gi
økt timetrafikk.

Vegvesenet forutsetter at timetrafikken ikke
vil økes utover det som tidligere er tillatt.
Det forutsettes at tillatelse til
betongblandeverk ikke f ører til økning i
regulert, årlig masseuttak på 200.000 m3

fast fjell pr år.

Vegvesenet vil ikke motsette seg
dispensasjon dersom over nevnte
forutsetninger innarbeides som vilkår i
ved taket.

Tiltakshavers utgangspunkt er at
etablering av betongblandev erk er
omfattet av gjeldende
reguleringsplan jf.
reguleringsbestemmelse pkt.5.6,
underpunkt 7. Mertrafikken som
betongblandeverket generer innenfor
de i reguler ingsplanen gitte
åpn ing s tider er derfor allerede tillatt .

I søknadsbrevet av 26.09.19 er
trafikkmengden detaljert beregnet.
Som det framgår av ber egningene er
det i all hovedsak
produksjonsmengden som er
bestemmende for trafikkmengden, og
ikke driftstidene. Et vilkår om uendret
timetrafikk, slik vegvesenet
forutsetter, vil derfor være
akseptabelt. Det er fra tiltakshavers
side lagt til grunn at
beto ngproduksjonen vil skje innenfor
regulert ramme for årlig
uttaksmengde.

3. Fylkesmannen , 12 .0 9 .19 :

Det vises til at vilkårene for å innvilge
dispensasjon i plan - og bygningslovens
kap.1 9 må være oppfylt.

I den grad det er relevant må det gjøres
rede for hvordan de miljørettslige
prinsippene for offentlig beslutningstaking i
§§ 8 - 12 i naturmangfoldloven er fulgt opp.

Det er utarbeidet støyanalyse som
dokumenterer at det ikke er noen
stø yfølsomme bruksformål i nærheten av
anlegget hvor grenseverdiene for s tøy blir
overskredet som følge av virksomheten. Det
er kort vei til hovedveinettet (E16) , og

Vilkårene for å innvilge dispensasjon i
plan - og bygningslovens § 19 - 2 er
grundig drøftet i søknadsbrevet av
26.06.19. Tiltakshaver mener
vilkår ene er oppfylt.

Betongblandeverket vil bli lokalisert
med sentral beliggenhet i et
eksisterende pukkverks - og
industriområde. Relevante miljøtema
er avrenning til grunn / vassdrag,
støy , støv og synlighet. Dette er det
gjort rede for i søknadsbrevet. Ette r
tiltakshavers vurdering er hensynene
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boligområder eller andre støyfølsomme
bruksformål blir ikke berørt på strekningen.

Håndterin g av overvann og avrenning må
sikres slik at tiltaket ikke medfører
fo rurensning til omgivelser og vassdrag.

Fylkesmannen kjenner ikke til spesielle
natur - , landskaps - eller friluftsinteresser
som blir direkte berørt og har ingen
spesielle merknader ut fr a nasjonale eller
regionalt viktige miljøinteresser. Det er
positivt å styre etablering av et
betongblandeverk til et regulert
industriområde med kort avstand til
hovedveinettet.

bak naturmangfoldlovens §§ 8 - 12
ivaretatt. Tiltakshaver har ikke
innvendinger til at disse vurderingene
eventuelt knyttes mer direkte til
ordlyden i §§ 8 - 12 i den kommunale
saksbehandlingen .

Håndtering av produksjons vann og
overvann er gjort grundig rede for i
søknadsbrevet av 26.06.19. Det vil bli
etablert et lukket behandlingsanlegg
for produksjonsvann med null - utslipp
til ytre miljø. Overvann fra
produksjonsarealet for betong vil gå
til eksisterende, lukket samlegr øft,
slik overvannet gjør med dagens
produksjon på arealet (pukkverk).

Naboer :

4. Helge Kihle , 0 8 .0 7 .19 :

Fv.2 8 7 2 (Vestre Ådal) kan av hensyn til
trafikksikkerhet ikke belastes med mer
trafikk. Det stilles spørsmål ved hvorfor
vegvesenet ikke har fått na bovarsel.

Betongverket må holde seg innenfor de
driftstider som allerede gjelder for
pukkverket.

Det er etablert betongfabrikk på Hen, der
det ikke er nødvendig å belaste eller krysse
offentlige veier.

Når det gjelder trafikksikkerhet vises
det til vå r kommentar til innspill nr. 6
(fra Johan Aasen).

Vegvesenet er varslet som berørt
offentlig myndighet, jf. høringsbrev
fra Ringerike kommune 04.07.19.
Tiltakshaver har besørget varsling av
private naboer, Ringerike kommune
har besørget høring til berørte,
offentlige instanser.

Synspunktet om driftstider tas til
orientering. Tiltakshavers argumenter
for utvidet driftstid er gjort rede for i
søknaden.

Ringeriksregionen står foran
gjennom føring av betydelige
infrastrukturprosjekt i mange år
framover. Prosje ktene vil gi bedre
kommunikasjon til Osloregionen og
føre til økte utbyggingsbehov på
Ringerike. Det vil være behov for flere
betongverk som kan sikre framtidige
utbyggingsbehov.

5. Jør gen Bergsund , 08 .0 7 .19:

På grunn av ferietid bes det om mulighet for
å fremme supplerende merknader innen
01.08.19.

Bergsund har bekymringer knyttet til støy,

Bergsund er pr. telefon 06.08.19
informert om at ko mmunen har
sendt saken på høring med uttalefrist
31.august.
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støv, driftstid, plassering og
massebehandling, synlighet, infrastruktur,
trafikksikkerhet, samt oppvekst - og
nærmiljø (livskvalitet).

Den største bekymringen er knyt tet til støy.
Det oppleves allerede en del støy fra dagens
pukkverk.

Betongverket må holde seg innenfor de
driftstider som allerede gjelder for
pukkverket.

Det stilles spørsmål ved gru nnlaget for å
etablere betongverket .

Siloene på 16 meter vil bli synli ge for
omgivelsene. Det er ikke tatt høyde for at
omkringliggende skog skal kunne drives på
ordinær måte.

Fv.2 8 7 2 (Vestre Ådal) og Follumkrysset kan
av hensyn til trafikksikkerhet ikke belastes
med mer trafikk. Fylkesvegen er allerede
sterkt belastet med trafikk og deler av
fylkesvegstrekningen brukes som skolevei.
Det stilles spørsmål ved hvorfor vegvesenet
ikke har fått nabovarsel.

Støyvurde ringen vedlagt søknaden
viser at omsøkte tiltak medfører støy
som med god margin er innenfor
gjeldende grenseverdier.

Synspunktet om driftstider tas til
orientering. Tiltakshavers argum enter
for utvidet driftstid er gjort rede for i
søknaden.

Når det gje lder det samfunnsmessige
grunnlaget for å etablere
betongverket, vises det til
kommentar til innspill nr.4 (fra Helge
Kilhle).

I gjeldende reguleringsplan for
Vestsiden Pukkverk (2005) e r det
regulert et skjermingsbelte rundt
uttaksområdet. I skjermingsbel tet er
flatehogst ikke tillatt, og
skjermingsbeltet skal skjøttes slik at
vegetasjonen gir best mulig skjerming
mot innsyn. Syd for området der
betongblandeverket er søkt etablert
er bre dden på det regulerte
skjermingsbeltet størrelsesorden 50
meter. Med b akgrunn i dette
fastholdes tiltakshavers vurdering om
at det er synlighet med vegetasjon og
bebyggelse som gir mest realistiske
situasjon (jf. søknadsbrevet).

Når det gjelder trafikksik kerhet vises
det til vår kommentar av innspill nr.6
(fra Johan Aasen). Varsling av
vegvesenet er gjort rede for i
kommentaren til innspill nr.4 (fra
Helge Kihle).

6. Johan Aasen , 09 .0 7 .19:

Fv.2872 (Vestre Ådal) kan av hensyn til
trafikksikkerhet ikke bel astes med mer
trafikk før det er etablert gangvei og lavere
fartsgrens e. Myke trafikanter ferdes langs
fylkesvegen på strekningen fra undergang
ved E16 til Vestsiden Pukkverk . På grunn av
veibredde, stigning, autovern og andel
tungtrafikk er trafikksituasj onen pr. i dag
ikke sikker.

Det er i dag et problem at massetransport en
ut av pukkverket drar med seg steinmelstøv
ut på fylkesvegen når det regner. En økning i
trafikkmengde vil forverre situasjonen, og
det kan være fare for at det også kommer

På strekningen fra kryss med Fv.2870
(Kilealleen) og sørover til undergang
under E16 har Vestre Ådal i dag en
trafikkmengde på 1000 kjøretøy, og
en andel på 6 % tunge kjøretøy
(Nasjonal vegdatabank, lagt til grunn
for støyutre dning vedlagt søknaden).
Hverken trafikkmengde eller
tungtrafikkandel kan betegnes som
spesielt høy. Betongblandeverket
medfører en trafikkøkning på 34 ÅDT.
Dette tilsvarer den genere lle
trafikkøkningen i en periode på 2 - 3 år
(se framskrivning av trafik ktall i
vedlagte støyutredning) , og må derfor
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sementstøv ut på veien. Det må etableres
bedre rutiner for renhold av fylkesvege n.

Lydbasert ryggevarsling på anleggsmaskiner
har vært opplevd som et problem, spesielt
på kvelds - og nattestid, og bør ikke tillates.

Støy fra kompressorutstyr på bulkbiler,
spesielt i form av overtrykkutblåsinger og
tømming av lufttanker, kan bli et pr oblem.
Det bør reguleres når på døgnet denne type
leveringer kan skje.

Bruk av vibrator for å løsne masser i
matekasser medfører støy. Det bør vurderes
om det er nødvendig å bruke vibra tor, og
om matekassene i så tilfelle må isoleres
ekstra.

Når det gjel der oppstart om morgenen må
betongverket holde seg innenfor de
driftstider som allerede gjelder for
pukkverket (kl.07.00).

Med tanke på perioder med
døgnkontinuerlig drift, må silokapasi teten
dimensjoneres slik at det er tilstrekkelig å
transportere inn ti lslag og sement på dagtid.

kunne betegnes som en marginal
økning.

På den samme strekningen er det 3
politirapporterte trafikkulykker
( www.vegkart.no ). Samtlige av
ulykkene har medført lettere
person skade. For to av lykkene har
det vært dyr innblandet, den tredje
ulykken er utforkjøring med enslig
kjøretøy. To av ulykkene har skjedd
på helg. Med bakgrunn i dette kan
strekningen ikke anses for å være
spesielt utsatt for ulykker.

Hverken undergangen un der E16 eller
den aktuelle strekningen av Vestre
Ådal er tilrettelagt eller egnet for
myke trafikanter. Det sokner svært få
boliger til strekningen, som eller s
tjener som atkomst til
nær ingsområder og forbindelse til
nedre del av Ådalen, vest for Begna.
Det finnes alternativ rute til sentrum
via Kilealleen, som også blir benyttet
som skoleveg av boligene i
nærområdet. Se skisse bakerst i
dokumentet. På bakgrunn av dette
mener tiltakshaver det ikke er riktig
at den aktuelle strekningen er mye
benyttet av myke trafikanter, samt
benyttet som skoleveg.

Vi minner for øvrig om at den
ber egnede økningen på 34 ÅDT blir
ge nerert av virksomhet som allerede
er tillatt i he nho ld til
reguleringsbestemmelsene . Det er
kun den andelen av de 34 ÅDT som
kan tilskrives økte åpningstider som
teoretisk sett er en følge av at det
innvilges dispensasjon. I praksis vil
den omsøkte end ringen i åpnin gstider
ikke medføre økt trafikk, da de t er
produksjonsvolumet og ikke
driftstidene som er bestemme nde for
trafikkmengden. Jf. vår kommentar til
vegvesenets uttalelse.

Det er pr. i dag etablert rutiner for
feiing og renhold av fylkesvegen ved
avkjørselen til pukkverket . Dette fordi
massetransporten ut fra pu kkverket
kontinuerlig medfører tilgrising av
fylkesvegen . Graden av til grising
varierer med blant annet værforhold,
og rutinene for renhold er tilpasset
dette. Betongverket medfører en
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marginal trafikkøkning og marginalt
økt tilgrising av fylkesvegen.
Økni ngen er fullt ut håndterbar
innenfor gjeldende rutiner.

Lydbasert rygg evarsling,
kompressorutstyr på bulkbiler og
bruk av vibrator i matekasser er kilder
til lyd som kan virke forstyrrende
spesielt på natt. Kompressorer på
bulkbiler vil sjeldent være spes ielt
støyende. Li k eledes vibrator i
matekasser som i de fleste tilfeller
ikke er nødvendig. Dessuten er
vibratorene montert i
tilslagscontainer som er isolert og
støydempet. Ryggesignal på biler vil
kunne være det mest forstyrrende,
men av veldig kortvarig natur.

Synspunktet om driftstider tas til
orienter ing. Tiltakshavers argumenter
for utvidet driftstid er gjort rede for i
søknaden.

Fabrikken har kapasitet til ca . 200
tonn med tilslag på silo, og 240 tonn
med sement. Sement vil blåses på
normal dagtid. Tilslagssiloene fylles
opp på slutten av arbeidsdagen for å
unngå fylling på kveld dersom det er
aktivitet.

7. Asle Oppen , 11 .07 .19:

Etablering av betongblandeverk er en
relevant og naturlig videreutvikling av
eksisterende næringsvirksomhet på
Vestsiden, s om utnytter synergieffekte ne av
at gjensidig avhengige virksomheter
samlokaliseres. Med tanke på støy og
miljøhensyn er det lite aktuelt å etablere slik
virksomhet andre steder.

Etableringen er i tråd med gjeldende
reguleringsplan, med unntak av at det må
søkes om dispensasjon fra bestemmelsen
om driftstider. Det er ikke rettslig grunnlag
for de to andre dispensasjonsforholdene.
Betongblandeverk må klart kunne anses
som videreforedling av pukkverksprodukter,
i samsvar med reguleringsbestemmelsene.
Reguleri ngsbestemmelse pkt. 5.6.7 tillater
«nødvendige bygninger og anlegg» for
pukkverksdrift og videreforedling , og
omsøkte bygninger er innenfor hva som

Innspillet tas til orientering. Det
framgår av kommunens høringsbrev
av 04.07.19 at kommunen vil gjøre en
ny vurdering av om det må
dispenseres fra bestemmelsen om
videreforedling. Tiltaksh aver antar
kommunen også vil gjøre en ekstra
vurdering av forholdet til plan - og
bygningslovens § 29 - 4 om høy der,
knyttet til en konkret fortolkning av
gjeldende reguleringsbestemmelser.
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normalt må regnes for nødvendig for denne
typen anlegg . Det foreligger dermed
hjemmel i plan, og det er ikke grunnlag for å
kreve disp ensasjon fra pbl`s § 29 - 4 første
ledd . Å kreve dispensasjonsbehandling uten
hjemmel medfører en uhjemlet og
rettsstridig innskrenking av
reguleringsplanen.

Oppen har både nabointeresse og
partsinteresse som grunneier i pukkverket ,
og stiller seg positiv t il etablering av
betongblandeverk.

8. Olav Aasen, 31.08.19:

Tiltaket vil føre til økt trafikk på Fv.2872
(Vestre Ådal), som allerede er sterkt
belastet med tungtrafikk og er l ite trygg for
gående og sykl ende. Kapasiteten i krysset
mellom fylkesveien og E16 er sprengt. Det
bør vurderes om det skal stilles krav om at
tiltakshaver må bidra til utbedring av
krysset.

Det stilles spørsmål ved om vegvesenet er
informert.

Av hensyn t il støy og trafikk kveld, na tt og
helg bør det ikke gis dispensasjon for
endrede åpningstider. Det fryktes at en slik
dispensasjon vil føre til endrede driftstider
også for pukkverksdriften.

Det stilles spørsmål ved om
støvreduserende tiltak fungerer i pr aksis.
Støvbelastningen for nærområdet er særlig
synlig vinterstid.

Når det gjelder trafikksikkerhet vises
det til vår kommentar til innspill nr.6
(fra Johan Aasen).

Varsling av vegvesenet er gjort rede
for i kommentaren til innspill nr.4 (fra
Helge Kihle).

Synspunktet om drif tstider tas til
orientering. Tiltakshavers argumenter
for utvidet driftstid er gjort rede for i
søknaden. Vi mener antagelsen om at
utvidede driftstider vil føre til
endrede driftstider også for
pukkverksdriften er ubegrunnet.
Dis pensasjonen er kun knyttet t il drift
av betongblandeverket og vil ikke
medføre endrede driftstider for
pukkverksdriften.

Det vises til vår vurdering av støv i
søknadsbrevet av 26.06.19.
Betongverket vil medføre en
støvbelastning som er marginal i
forhold til primærdriften av
pukkverket. Tiltakshaver opplever at
stø vreduserende tiltak virker o g er
effektive.
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FN Ø/ph,
25.09.19

Kilealleen er aktuell
skoleveg fram til Veien
barneskole og
Veienmarka
Ungdomsskole. Det er
ca. 3,5 km fr a
Kilebakken til Veien
skole.



Jørgen Bergsund 8.juli 2019
Kile Gård , 3516 Hønefoss
Telefon: 92427533 / 95741516
E-post: bergsund@mac.com

Feste Nordøst AS v/ Petter Hermansen
Norbetong v/ Oddbjørn Erlien
Ringerike kommune v/ Kristina Grønlund

Merknader vedr. Søknad om etablering av semi-mobilt betongblandeverk v/ Vestsiden
Pukkverk.

Som nærmeste nabo, Kile Gård (gnr.51bnr.1), har vi mottatt varsel om etablering av semi - mobilt
betongblandeverk hos Vestsiden Pukkverk m/ Norbetong som tiltakshaver v/ Oddbjørn Erlien.
Vi ber med dette om en utsatt frist med å komme med innspill.
Dette gjøres på grunnlag av at vi er på ferie t.o.m 21.juli. Har også hatt kontakt med tiltakshaver
Norbetong V/ Erlien som be nner seg på ferie i Spania. Han kunne ikke svare utfyllende på
spørsmål før etter ferien.

Vi ber derfor om muligheten til å komme med mer utfyllende merknader innen 1.august 2019.

Vil i denne omgang komme med følgende merknader / innspill til søknaden utarbeidet av Feste
Nordøst as.

Naturlig nok dukker det opp en del bekymringer vedr. søknaden om etableringen av et
betongverk. Dette bunner spesielt i nærheten til det området som er foreslått i søknaden.
Dårlig erfaring med dagens virksomhet (Vestsiden Pukkverk), det er støyplager, og støvplager
allerede fra dagens drift. For oss er dette pt. innenfor et akseptabelt nivå, men for andre beboere i
Kilealleen er plagene allerede for store.
En etablering av et betongblandeverk på foreslått område vil øke belastningen betraktelig for
tilstøtende naboer/ bebyggelse.
Det vil føre til en vesentlig økning av støy/støv-plager, og vi er bekymret for fremtidige bo - /
leveforhold her, og i nærmiljøet.

Konkrete bekymringer / utfordringer :

• Støy
• Støv
• Å pningstid / arbeidstid
• Plassering av betongverk / behandling av masser
• Høyde på betongverk / synlighet
• Krysset v/ E16 – infrastruktur
• Skolevei og oppvekstmiljø
• Boforhold og livskvalitet

Støy / støv
Dette er nok vår største bekymring, da vi pt. allerede opplever en del støy fra dagens anlegg som
ligger ca. 1km i luft linje fra gården. Støvet har stort sett ”lagt seg” før det når ned hit, men ikke
lyden. Derimot er det et betydelig støvproblem oppe på Kilebakken og beboelsen der.

Å pningstid / arbeidstid vil være meget viktige forhold for oss som nærmeste nabo. Dette er direkte
knyttet til de andre nevnte punktene, og bør ikke gå utover normal arbeidstid. (kl.07 - 16 (13)
stengt søndag) At det her søkes om dispensasjon for å gå utover åpningstidene gitt i reg.plan nr.



308 for «Vestsiden Pukkverk» (VP) er ikke akseptabelt for bebyggelsen rundt, og bør derfor ikke
innvilges.

Tiltaket er i søknaden knyttet direkte opp mot bygging av Randselva bru, på parsellen Eggemoen
- Olimb, ny E1 6. Den kontrakten har nå gått til en annen leverandør, og grunnlaget for etablering
av nytt betongverk er vesentlig svekket. Ringerike kommune (RK) bør derfor se nærmere på
behovet for en slik etablering, og alle dispensasjonforhold fra eksisterende reguleringsplan for
VP / nr.308 bør ikke innvilges uten grundigere vurderinger av RK.

Synlighet/ plassering
Betongverkets høyde på 1 6-meteren vil gjøre tiltaket synlig for omgivelsene rundt.
Det vil ruve over eksisterende vegetasjon i nærområdet. Høyden vil i tillegg gi fri bane for støy /
lydbølger som forplanter seg i selve siloen.
Det er i beregningene ikke tatt høyde for at skogen rundt skal kunne tynnes og/eller avvikles på
sikt. Skogen skal kunne drives på en forsvarlig, og bærekraftig måte etter gjeldende
skogbruksplan. Den foreslåtte plasseringen av betongverket vil hindre nettopp dette.

Krysset v/E1 6, skolevei.
Et allerede sterkt belastet kryss. Etter innføringen av ”full stopp” opplever man stadig kødannelser
og farlige situasjoner. Veien er allerede nok belastet med eksisterende industri på Nedre Kilemoen
+ Vestsiden Pukkverk. I tillegg er fv172 eneste innfartsvei til Vestre Å dal, samt avkjørsel til
Begnamoen, Hofsfoss og Follum.
Deler av denne strekningen er også i bruk som skolevei for ere av barna som bor i området. En
allerede livsfarlig veistrekning som kommunen mener skal fungere som skolevei for våre barn. Økt
tungtransport vil selvsagt utgjøre en større risiko for barn, og voksne, som ferdes langs
veistrekningen.
Påpeker at Statens Vegvesen ikke har blitt varslet i denne sammenheng, og stiller spørsmål om
hvorfor ikke en nabovarsel er sendt ut til alle berørte parter. Ber om at dette blir gjort.

Oppvekstmiljø/ boforhold
En naturlig bekymring for oss som bor så tett på er tap av livskvalitet. En rekke forhold her kan
påvirke det i større eller mindre grad.
Det bor ere barn på Kile - gårdene, Follum, og i nærmiljøet forøvrig.

Reguleringsbestemmelser.
Stiller spørsmål om tiltaket faller innenfor eksisterende reguleringsplan for VP/ nr.308., og ber om
at RK kommune ser nærmere på dette og gir en utdypende tilbakemelding.

Mvh
Marthe Kihle og Jørgen Bergsund
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Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for etablering av et semi-mobilt betongblandeverk ved 
Vestsiden Pukkverk 

Ringerike kommune har i brev av 4. juli 2019 oversendt en søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk for oppføring av et semi-mobilt betongblandeverk. 
 
Beklageligvis er oversendelsen journalført feil i vårt sakssystem og vi har derfor ikke fått svart innen 
fristen. 
 
Det går frem av oversendelsen at det blant annet er behov for dispensasjon fra planens krav til 
driftstid, byggehøyder og til bestemmelsen om at bygninger må være knyttet til drift av uttaket og 
framtidig videreforedling av produkter. 
 
Vi viser til at kommunen bare kan gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19. Fordelene ved en 
dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og 
hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter.  
 
I den grad det er relevant for tiltakene må det også redegjøres for hvordan de miljørettslige 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i 
denne saken. 
 
Som det går frem av oversendelsen omfattes området av reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk 
som ble vedtatt i 2005. Totalt regulert uttaksområde er på om lag 900 daa, og totalt uttaksvolum er 
anslått til 29 mill m3. Årlig uttaksvolum er begrenset til 200 000 m3 med fast fjell. 
 
Det er utarbeidet støyanalyse for betongblandeverket som dokumenterer at det ikke er noen 
støyfølsomme bruksformål i nærheten til anlegget hvor grenseverdiene for støy blir overskredet 
som følge av virksomheten. Videre er det kort vei til hovedveinett. Det er ca. 2 km til E16 og veien 
frem til motorveien berører ikke noen boligområder langs strekningen eller andre støyfølsomme 
bruksformål. 
 



  Side: 2/2 

 
Fylkesmannen kjenner ikke til spesielle natur-, landskaps- eller friluftsinteresser som blir direkte 
berørt av tiltaket og har følgelig ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller viktige regionale 
miljøinteresser. Vi mener det er positivt å styre et slikt betongblandeverk til et område som er 
avklart og regulert til industriområde med kort vei til hovedveinettet. 
 
Håndtering av overvann og avrenning fra virksomheten må sikres slik at tiltaket ikke medfører til 
forurenset avrenning til omgivelsene og spesielt vassdrag i området. Tiltaket er avhengig av 
utslippstillatelse etter forurensningslovverket. Vi har mottatt søknad på dette som er til behandling 
hos oss. Håndtering av overvann og avrenning fra virksomheten vil være en viktig del av denne 
behandlingen.  
 
Utover dette har vi ingen spesielle merknader til saken. Vi har tillit til at kommunen vurderer alle 
relevante forhold i saken og at lokale miljøverdier og lokale interesser i tilstrekkelig grad blir 
ivaretatt.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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M ERKNADER TIL NABOVARSEL DATERT 27. JUNI 2019

VEDR . SØKN AD OM ETABLERIN G AV SEMI - M OBI LT BETON GBLAN DEVERK

1. INNLEDNING

Tiltaket bidrar til en økning i antall arbeidsplasser i regionen. Dette er en svært relevant og naturlig
videreutvikling av eksisterende næring/industri på Vestsiden og som supplerer denne godt. Det er
lite hensiktsmessig å etablere slik virksomhet andre s teder enn i selve pukkverket med tanke på
miljø, støy og de positive effektene og synergiene som oppstår når disse gjensidig avhengige
virksomhetene samlokaliseres slik også gjeldende reguleringsplan nettopp er utformet for å tillate.

Som grunneier av gnr 52 bnr 59 og 60 stiller jeg meg positiv til tiltaket om etablering av
betongblandeverk.

Etablering av virksomheten er i tråd med gjeldende reguleringsplan, og betongblandeverket er
dermed i utgangspunktet en kurant sak som kan vedtas av administrasjonen etter delegert
myndighet.

Med dette som utgangspunkt ser vi at det er omsøkt tre dispensasjoner:

a) D en første gjelder åpningstidene som angitt i reguleringsplanbestemmelsene punkt 5.6.6 .

b) Den andre gjelder anleggets høyde.

c) D en tredje knytter seg til vider eforedling av produkter fra pukkverket jf. regulerings -
bestemmelsenes punkt 5.6.7.

2. PARTSINTERESSE

Foru ten å være positive til tiltaket som følge av de gode effekter dette har for distriktet har vi også
interesse av denne saken på et prinsipielt nivå.

Ba kgrunnen for dette er at søknaden knytter seg til Vestsiden og gjeldende reguleringsplan hvor også
John Myrvang AS har sin pukkverksdrift. Dette tiltaket og saksbehandlingen for dette har prinsipiell
betydning for fremtidig videreutvikling av lokalsamfunne t.

På denne bakgrunnen har vi, også for så vidt John Myrvang AS, ikke bare en alminnelig nabointeresse
– men også en særlig sterk partsinteresse spesielt med tanke på dispensasjonene.

Vi ber derfor om å bli holdt orientert med kopi på lik linje med parte r.

3. NÆRMERE OM DISPENSASJONENE

3.1. Overordnede rammer iht. reguleringsbestemmelsene

Vi er opptatt av at det skal oppnås forutberegnelighet og skje en likebehandling av tiltak som
lokaliseres innenfor reguleringsplan 308 «Vestsiden Pukkverk». Herunder at vedtak nå og særlig med
tanke på fremtiden er saklig tuftet og at de ikke innskrenker det som er tillatt i
reguleringsbestemmelsene med den urettmessige virkning det kan få for fremtidige mulige
søknadsprosesser.



Reguleringsplanen utgjør rammen for vurderingene. Bestemmelsene fastslår at det her er snakk om
et steinbrudd og masseuttak (pun kt 5.6), og med reguleringsformålet
«steinbrudd/pukkverksindustri» (punkt 1).

Et «steinbrudd» og «pukkverksindustri» innebærer som kjent at grunnfjell som råvare sprenges ut ,
og som deretter foredles til produkter ved at bruddsteinen knuses ned i mindre fraksjoner (grus,
pukk, steinmel, etc.).

Punkt 5.6.7 fastslår at det kan tillates «nødvendige bygninger og anlegg». Dette gjelder «for driften
av uttaket», og for « fremtidig videreforedling av produkter».

Dette innebærer rammene for hva som er till att, foruten også konkrete bestemmelser i punkt 5.6.6
om åpningstider. Når det gjelder høyder på bygg og anlegg er reguleringsplanen taus foruten punkt
5.6.7 som innebærer en begrensning til «nødvendige» bygninger og anlegg. I dette ligger det for så
vidt en ramme for hva som er nødvendig for pukkverksdrift, og hvor dette nødvendigvis må ses opp
imot hva som er alminnelig pukkverksdrift i denne bransjen.

3.2. Åpningstider

Vi ser at Norbetong ønsker at driften går ut over de åpningstider som følger av gjeldende
reguleringsplan. Denne dispensasjonen er derfor nødvendig, og vi ser tiltakshavers redegjørelse og
begrunnelse som solid. Vi slutter oss til dett e men vi også understreke noen momenter:

Norbetong har mulighet til å søke om tiltaket uten dispensasjon innenf or de åpningstidene som er
fastslått i reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder dispensasjonen så er det viktig å ha klart for seg
at det ikke er grunnlag for å ta trafikken innenfor de tillatte åpningstider med i betraktning. Grunnen
er åpenbar ved at de tte nettopp er tillatt.

Norbetong søker om drift fra mandag til fredag fra kl 0600 til 1800 gjennom hele året samt 4
perioder pr år med døgnkontinuerlig drift.

Norbetong vil uansett ha rett til å drive mellom 0700 og 1600 i vinterhalvåret, hvilket betyr at det er
den ene timen fra 0600 til 0700 og fra 1600 til 1800 som skal vurderes i dispensasjonen.

I sommerhalvåret er det uansett rett til drift mellom 0700 og 2100, hvilket betyr at det i dette
halvåret kun er den ene timen fra 0600 til 0700 som skal vu rderes i dispensasjonen.

Foruten dette er det 4 døgnkontinuerlige drifter, og det betyr at det i disse 4 tilfellene for mandag –
fredag vil være timene fra 1600 til 0700 som skal vurderes i dispensasjonen for vinterhalvåret, og
tilsvarende fra 2100 til 07 00 i sommerhalvåret. Faller dette på helge/helligdager vil det være hele
døgnet som vurderes i dispensasjonen, bortsett fra lørdager mellom 0700 til 1300 i vinterhalvåret
hvor det tillates salg og uttransport.

Når det gjelder ÅDT og innvirkningen på trafi kk bemerker vi at trafikkøkningen i det aller vesentligste
vil falle inn under de åpningstider som allerede er tillatt i reguleringsplanen , og det er i disse tidene
trafikken på vegnettet typisk er mets intensiv.

Den trafikken som faller utenfor regulerin gsplanens åpningstider skjer derimot på tider hvor det
typisk er lav intensitet i trafikken på vegnettet.

Når det gjelder støy mv. så har tiltakshaver vist til at dette vil være begrenset tilknyttet dette tiltaket.

3.3. Høyde



V i ser at Norbetong ønsker å etab lere et bygg som er høyere enn plan - og bygningslovens alminnelige
utgangspunkt. Dermed vil også denne dispensasjonen som utgangspunkt være nødvendig i fravær av
nærmere konkrete rammer gitt i reguleringsbestemmelsene .

Pbl § 29 - 4 første ledd fastslår at b yggehøyde over 9 meter bare kan føres opp hvor det foreligger
hjemmel etter kapittel 11 eller 12. Kapittel 12 gjelder reguleringsplaner, og i dette tilfellet foreligger
det en reguleringsplan som gir hjemmel til bygging av bygninger og anlegg som er «nødve ndige»:

Som nevnt er det snakk om steinbrudd og masseuttak (punkt 5.6), med reguleringsformålet
«steinbrudd/pukkverksindustri» (punkt 1). Altså alminnelig pukkverksdrift med uttak av fjell og
foredling av fjellet til nærmere bestemte produkter slik som gru s, pukk, mv.

I følge reguleringsbestemmelsene punkt 5.6.7 kan det godkjennes «nødvendige bygninger og anlegg
for driften av uttaket». Altså nødvendige bygg og anlegg for å drive pukkverksindustri med foredling
av fjell til pukkverksprodukter.

Slike bygnin ger er nødvendigvis langt høyere enn den alminnelige byggehøyden som følger av plan -
og bygningsloven. Begrensningen i reguleringsplanen går følgelig først og fremst ut på hva slags type
bygg som kan etableres (type formål), men hvor tillatt reguleringsfor mål etter sin natur nødvendigvis
medfører høye bygg. Dette er tuftet på bransjenormen og det som der anses som alminnelig for
pukkverk.

Her har administrasjonen lagt til grunn at det i fravær av en konkret høydeangivelse i
reguleringsplanen må søke om dis pensasjon. Dette har også skjedd tidligere vedrørende bygningen
på ca. 32 meter. Spørsmålet i § 29 - 4 første ledd er imidlertid ikke om det er «angitt en annen konkret
høyde», men snarere at bygg/anlegg over 9 meter bare kan føres opp «hvor det har hjemmel» i
reguleringsplan.

Som vist ovenfor er det her snakk om en pukkverksdrift som nødvendiggjør særlig høye bygninger.
Dette ligger i pukkverkets natur med siloer, sikteverk mv.

Vi mener derfor at det ikke er grunnlag for å kreve dispensasjon ettersom det i ht. pbl § 29 - 4 første
ledd foreligger «hjemmel i plan».

Her viser vi til at dette kun gjelder spørsmålet om høyde. Den konkrete utformingen vil alltid være
gjenstand for konkret vurdering i den enkelte byggesak, og hvor støy, innsyn/siktlinjer, plassering mv.
uansett kommer inn i vurderingen.

Selv om det er tillatt med bygg og anlegg som er så høye som alminnelig pukkverksdrift og
videreforedling tilsier, så kan dette likevel måtte vurderes nærmere av kommunen. For eksempel vil
et 50 meter høyt tårn med e t svært støyende knuseverk på toppen likevel kunne bli nektet, selv om
selve høyden i seg selv er tillatt i henhold til reguleringsplanen.

Det er alminnelig og nødvendig med høye bygg i anledning pukkverk og videreforedling av
pukkverksprodukter. Slike by gg og anlegg er tillatt i reguleringsplanen, men samtidig sier kommunen
at dette ikke er tillatt på grunn av høyden.

På denne bakgrunn mener vi at dispensasjonen ikke er relevant og at det ikke er grunnlag for å kreve
dette. I hvert fall må dette være åpenbart når det eksisterer bygg på 32 meter i pukkverket pr i dag ,
hvor det heller ikke på det tidspunkt var relevant å kreve dispensasjon .



Det konkrete byggetiltak vil kunne vurderes av kommunen i det konkrete tilfellet og hvor andre
forhold også kan komme inn i helhetsvurderingen, slik som f.eks. et svært høyt bygg som er
unødvendig støyende, etc.

3.4. Videreforedling

Igjen viser vi til utgangspunktet om at det her er snakk om steinbrudd og masseuttak (punkt 5.6) me d
reguleringsformålet «steinbrudd/pukkverksindustri» (punkt 1). Altså alminnelig pukkverksdrift med
uttak av fjell og foredling av fjellet til nærmere bestemte produkter slik som grus, pukk, mv.

Ifølge reguleringsbestemmelsene punkt 5.6.7 kan det godkjenn es «nødvendige bygninger og anlegg
for driften av uttaket». Altså nødvendige bygg og anlegg for å drive pukkverksindustri med foredling
av fjell til pukkverksprodukter.

I tillegg til alminnelige bygg og anlegg som er nødvendige for å drive masseuttak og
p ukkverksvirksomhet (foredling av fjell til produkter som grus og pukk), åpner også reguleringsplanen
i punkt 5.6.7 for oppføring av nødvendige bygninger og anlegg for «fremtidig videreforedling av
produkter».

Her inntar administrasjonen et synspunkt på re guleringsbestemmelsene som mangler hjemmel og
saklig forankring. Dette betyr at administrasjonen her oppkonstruerer en begrensning som i praksis
innskrenker den retten som reguleringsplanen gir tiltakshavere til å bygge innenfor planen. Slike
restriksjoner har ikke administrasjonen anledning til å nedfelle, og dette er derfor rettsstridig.

For å gjøre dette svært tydelig er det nødvendig å fremstille historikken:

I 2005 drev pukkverket med alminnelig pukkverksdrift med foredling av fjell til produkter som grus og
pukk. På dette tidspunktet fantes det ingen videreforedling av de foredlede produktene i selve
pukkverket; produktene ble kjørt til andre steder i distriktet for videreforedling f.eks. til betong eller
asfalt ( i alminnelighet benytter bransjen svæ rt varierende grad av innblandingsforhold til slike
produkter, herunder vann, sand, grus, betong, pukk, sement, tilslag i form av finere masser fra enten
grustak eller pukkverk, mv.).

Derfor ble det skrevet «fremtidig» videreforedling; altså en viderefore dling av produkter som selve
pukkverket allerede hadde foredlet fra fjellet men som ikke fantes på dette tidspunktet . Det pågikk
åpenbart en ordinær pukkverksdrift på området med foredling, men det står ikke noe om at
«eksisterende foredling eller viderefo redling». Pukkverkets foredling faller naturlig inn under
begrepet «driften av uttaket» ref. også formålsbestemmelsen angitt i punk 1
(«steinbrudd/pukkverksindustri»).

Nærmere bestemt tillater altså gjeldende reguleringsplan at det i fremtiden – slik som nå er tilfellet –
etableres bygg og anlegg for videreforedling av pukkverkets produkter.

Når pukkverket foredler fjellet for å lage produkter benyttes naturligvis 100 % fjell fra
reguleringsplanens planområde. Denne foredlingen består i å knuse utsprengt fjell ned til mindre og
mindre fraksjoner til bruk som det er (grusing av gater, pukking av fundamentering til bygninger eller
veier/grøfter, etc.), eller til videreforedling (mørtel, betong, asfalt, etc.).

Slik videreforedling går naturligvis ikke ut på å benytte 100 % av masser fra fjellet. Videreforedlingen
innebærer tilsetting av slikt som vann, sand, bindemidler/herdemidler slik som betong, tilslag slik
som svært finkornede masser).



Reguleringsplanen fastslår altså rammer for hva som kan etableres i pukkverket. Det er selve
pukkverksdriften med uttak og foredling av fjell til diverse steinbaserte produkter. I tillegg er det
tillatt med videreforedling av disse produktene. Det er altså ikke tillatt med næring/industri slik som
tømmer basert foredling / videreforedling, salg av motorvogner, e.l . Det må gjelde uttak og
produksjon av fjellprodukter, eller drift som videreforedler fjellbaserte produkter.

Her må vi understreke at det ikke settes noen form for begrensninger på videreforedlingen, med ett
vikti g unntak; det må bruke produkter fra pukkverket som en del av videreforedlingen.

Det er imidlertid avgjørende å ha klart for seg at det ikke er nedfelt begrensninger som sier at man
krever benyttet en angitt minimum andel/ prosentsats produkter fra pukkverk et ved denne
videreforedlingen.

Her vil vi særlig peke på to punkter:

1) Etter samtale med saksbehandler forstod vi at administrasjonen reiste spørsmålet om
dispensasjon på følgende grunnlag: Når videreforedling av produkter fra pukkverket er tillatt
kan det tenkes en mulig grense for hvor mye eller lite av produkter fra pukkverket som må
inngå i videreforedlingsprosessen for at man skal være innenfor reguleringsplanens rammer.
Altså at det på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering skal tas stilling til om ma n er over
eller under et eller annet forholdstall. Dette er imidlertid en uforutberegnelig vurdering som
ikke er hjemlet og som ikke på noen måte er en begrensning som følger av
reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen fastslår klart at videreforedling av produktene
er tillatt. Administrasjonen har ikke hjemmel til å innskrenke dette.

2) Når reguleringsplanen åpner for videreforedling – slik også Ringerike kommune i et formøte
avklarte at var innenfor reguleringsbestemmelsene når det gjelder betongblandeve rk (h vilket
som kjent benytter bl.a. nettopp produkter fra pukkverk i betongproduksjonen ) – er det ikke
grunnlag for å kreve dispensasjon nettopp for etablering av slik videreforedling. All
videreforedling innebærer nødvendigvis bruk av andre produkter enn fjell. Dersom en slik
forvaltningspraksis tillates i denne saken vil det kunne få presedens for fremtidige saker, og
hvor effekten er at man i praksis gjør bestemmelsen i reguleringsplanen innholdsløs. Dette er
en uhjemlet innskrenking av reguleringsbeste mmelsene og er derfor rettsstridig.

3.5. Oppsummering

Åpningstider

Vi er enige i at åpningstidene er et forhold som må behandles som en dispensasjon. Det er imidlertid
kun de omsøkte tidsrom utenfor allerede tillatt åpningstid jf. reguleringsplanen som skal vurderes, og
i disse tidsrommene er det svært liten aktivitet og intensitet i trafikken på vegnettene for øvrig.

Byggehøyde

Vi viser til at det foreligger «hjemmel i plan» til å bygge «nødvendige bygninger og anlegg» tilknyttet
p ukkversdrift og videreforedling, jf. pbl § 29 - 4 første ledd. Vi mener at dette gir hjemmel til å bygge
høyere bygninger enn 9 meter ettersom nødvendige bygninger og anlegg i et pukkverk forutsetter
svært høye bygg og anlegg – slik som også er tydelig både før og etter gjeldende reguleringsplans
vedtakelse.



Dersom kommunen måtte mene at det må kreves en konkret høydeangivelse i antall meter for at
reguleringsbestemmelsene er å anse som «hjemmel i plan» jf. § 29 - 4 første ledd vil vi understreke
følgende:

T id ligere gitt dispensasjon og byggetillatelse , samt eksisterende høyde på dagens bygg og anlegg ,
medfører at det ikke er saklig grunnlag for å nekte slik dispensasjon.

Selve spørsmålet om høyde er ikke et forhold som berører hvorvidt videreforedlingen av be tong er
tillatt; virksomheten og byggetiltaket til Norbetong er innenfor reguleringsplanens rammer.

Vi til plan - og bygningslovens § 29 - 4 første ledd og Ot.prp. nr 45 (2007 - 2008) s. 231 hvor det fastslås
at godkjenningen her er begrenset til å gjelde bygg verkets høyde, og at det ikke er hjemmel til å
nedlegge forbud mot bygging på eiendommen.

Spørsmålet om byggets høyde er derfor ikke et relevant forhold vedrørende økning i trafikk og
betydningen for trafikkbelastning / ÅDT på øvrig veinett. Trafikkøkningen kommer som en følge av at
videreforedling er en tillatt virksomhet i henhold til vedtatt reguleringsplan . Dette bringer oss også
v idere til spørsmålet om videreforedling nedenfor.

Videreforedling

Vi fremholder at det ikke er hjemmel eller saklig grunnlag for å kreve dispensasjon for videreforedling
av produkter som er foredlet fra fjell i pukkverket. Krav om dispensasjon på dette pu nktet er derfor
rettsstridig.

Reguleringsplanen tillater i punkt 5.6.7 bygg og anlegg som er nødvendige for drift av uttaket, hvilket
i henhold til vedtatt reguleringsformål jf. punkt 1 g jelder «steinbrudd/pukkverksindustri». Pukkverket
tar ut bruddstein f ra fjellet som råstoff og foredler dette til produkter ved å knuse det i mindre
fraksjoner.

Produktene har hittil blitt fraktet ut fra pukkverket til eksterne plasser bl.a. for videreforedling til
betong, asfalt, mørtel, etc. I 2005 fantes ingen viderefor edling; det foregikk på det tidspunktet kun
alminnelig foredling av fjell til produkter som grus, pukk mv. Dette er grunnen til at det i
bestemmelsene står «fremtidig» videreforedling. Dette endres nå ved at det etableres
videreforedling i selve pukkverket .

Selv om det i søknaden vises til at det meste av betongen vil bestå av produkter fra pukkverket –
altså at ferdig produkt består av mer enn 50 % av produkter fra pukkverket - så er dette ikke relevant.
Det fremstår som uklart om administrasjonen mener a t videreforedling kun er tillatt etter vedtatt
reguleringsplan dersom enten produksjonen eller ferdig produkt benytter en bestemt andel
produkter fra pukkverket. Det er uklart hvilken prosentsats som administrasjonen i tilfellet mener må
gjelde. Det er ogs å uklart på hvilket grunnlag administrasjonen skal ha kommet frem til en slik
andelsangivelse. Til sist er det uklart hvorvidt administrasjonen mener at enhver videreforedling må
benytte 100 % produkter fra pukkverket, og hvordan administrasjonen skal ha k ommet frem til et
slikt konkret krav ut ifra pukkverksreguleringens ordlyd.

Det er ifølge reguleringsbestemmelsene kun ett vilkår som skal oppfylles: Betongblandeverk benytter
produkter fra pukkverket i produksjonen av betong , hvilket er en «videreforedli ng» av «produkter»
slik som pukk, grus, steinmel.

Følgelig er det ikke grunnlag for å behandle dette som en dispensasjon.



R eguleringsplanens krav om at dette må være en virksomhet med nødvendig bygg/anlegg som går ut
på videreforedling av produkter fra pukkverket er oppfylt. Tiltaket er tillatt iht. vedtatt
reguleringsplan.

4. VIDERE SAKSGANG OG KLAGEINTERESSE

Under henvisning til den sterke partsinteressen vi har i relasjon til dispensasjonsspørsmål og slikes
presedens tilknyttet reguleringsplanen ber vi o m å bli inkludert i adresselisten på lik linje med parter.

Vi ber om at kommunen sender oss kopi av korrespondanse, saksfremlegg, vedtak mv. og at vi gis
anledning til å vurdere klage. Dette for å ivareta våre rettslige interesser.

Hønefoss 11.07.19

Mvh

Asle Oppen



Merknader til NorBetong AS sin søknad om etablering av betongverk i
Vestsiden pukkverk

Tra kksikkerhet langs fylkesvei 172

Myke tra kanter ferdes langs fylkesvei 172, fra undergang ved E16 til Vestsiden pukkverk,
med livet som innsats. Det er helt nødvendig å få på plass gangvei og lavere fartsgrense
før det kan tillates etablering av virksomheter som øker tra kkmengden. Det oppgis et tall
for antall biler pr time i søknaden, men det er viktig å få frem at tra kken vil ha topper
rundt morgen, lunsj og ettermiddag. I tillegg kommer tungtra kken til og fra pukkverket,
som gjennom årene har utvidet produksjonskapasiteten og antall tonn som fraktes ut.

Søknaden om etablering av betongverk må også sees i sammenheng med søknaden om
etablering av massedeponi, som kan føre til enorm økning i tra kk hvis planene blir
godkjent. For nedre del av fylkesveien så kommer all tra kk til og fra Kilemoen
industriområde i tillegg. Der har det også vært en sterk økning i tra kk etter hvert som
rmaer har etablert seg der. Det er tungtra kk til og fra Svelviksand grustak, Asak

belegningssteiner, Veidekke asfalt og Brakar bussparkering bl.a. Alt dette har skjedd uten
at tra kksikkerheten har blitt bedret. Gangvei burde ha vært på plass allerede, spesielt
med tanke på at pukkverket har tenkt å holde til på vestsiden i ere hundre år.

For å beskrive hvordan det er å være gående eller syklende langs veien i dag så kan vi
eksempli sere med en situasjon som oppleves til stadighet. Lastebil med henger, kommer
i 80km i timen, oppover bakken. Bilen legger seg ut for å passere en syklist midt i bakken
før svingen. Nedover kommer en fullastet bil, 50 tonn, i stor hastighet. De ser ikke
hverandre pga svingen og har ikke mulighet til å stoppe. Lastebilen på vei oppover
passerer syklisten med få centimeter margin, syklisten har ikke mulighet til å komme seg
lenger ut på grunn av autovernet. En dag kan syklisten være et barn som ikke klarer å
holde seg helt på kanten, da er dødsulykken et faktum. Tilsvarende situasjon oppstår hvis
en gående på venstre side får en lastebil imot seg samtidig med en lastebil på vei opp
bakken. Lastebilen nedover ser ikke den gående pga svingen, og må presse den gående
mot autovernet for å unngå kollisjon. At man ferdes med livet som innsats langs veien er
ingen overdrivelse. Det er alt for mange som ikke klarer eller vil vise hensyn til myke
tra kanter. Dette kan sees i sammenheng med utviklingen av lastebiler med stadig ere
hestekrefter og hjelpebremser (retardere) som gjør at de kan holde høye hastigheter både
oppover og nedover bakker.

Et betongverk vil bety ere tungbiler med sand og sement oppover bakken. Disse vil være
lite interessert i å stoppe bak en syklist, for å vise hensyn, fordi det er krevende å ta i gang
med fullt lass i en bakke. Vi opplevde dette da fullastede biler gikk til et massedeponi
lenger opp langs fylkesvei 172. Det er helt nødvendig at Statens vegvesen kommer på
banen og bygger gangvei til opp forbi pukkverket, før det kan tillates noen økning i
tra kkmengden. Vegvesenet må få nabovarsel hvis de ikke har fått det allerede.
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Støv

Situasjonen i dag er at lastebilene fra pukkverket drar med seg steinmelstøv ut på veien
når det regner. Dette kan bli dratt med halvveis ned bakken mot E16. Det gjør veien
klinete og biler møkkete. Når veien tørker opp blir det til svevestøv som virvles opp av
tra kken. En økning i antall biler til og fra pukkverkets område vil forverre situasjonen. Det
er også bekymringsfullt om det skulle komme sementstøv ut på veien, da dette er ennå
mer helseskadelig. Det er nødvendig med bedre rutiner og utførelse av kosting og spyling
for å kunne etablere betongverk. Ikke minst trengs det utstyr for spyling da det ne
støvet, og eventuelt sementstøv, ikke lar seg fjerne med vanlig kostebil. Planer og rutiner
for renhold på fylkesveien må også dekke periodene med døgn- og helgedrift i anlegget,
samt hva som skal gjøres ved lengre perioder med regn eller tørke.

Støy

Vi har opplevd støy fra lydbasert ryggevarsling på anleggsmaskiner som et problem
tidligere, spesielt på kvelds og nattestid. Det er viktig at dette ikke tillates brukt.

Støy fra kompressorutstyr på bulkbiler kan bli et problem. Spesielt kan
overtrykkutblåsinger og tømming av luft fra tankene gi støy. Det kan være nødvendig å
støyskjerme og begrense tider på døgnet for denne typen leveringer.

Vibratorbruk for å løsne masser i matekasser gir støy. Matekassene på dette anlegget vil
komme høyt over bakken og derfor må det vurderes om det er nødvendig å bruke vibrator
og om matekasser må skjermes bedre for støy en det som er standard fra leverandør.
Spesielt med tanke på drift nattestid.

Når det gjelder støy fra økning i tungtra kken så er det den som kommer på kveld og natt
som vil være særlig belastende. Vegvesenet må kontaktes for å få satt ned fartsgrensen
slik at støy reduseres. I tillegg søkes det om å starte en time før dagens drift i pukkverket,
noe som vil gi tungtra kk på veien tidligere enn det er nå. Uttransport må begrenses til
oppstart kl 0700, hvis ikke vil det komme betongbiler inn til anlegget fra kl.0500-0530,
noe som vil være en klar forverring fra dagens situasjon. Lastebiler med sand og sement
oppover bakken vil gi mer støy enn det er nå hvor bilene bare har last nedover.
Silokapasiteten må dimensjoneres stor nok til at det er tilstrekkelig å transportere sement
og tilslag på dagtid, selv med døgnkontinuerlig drift.

Merknader fra

Johan Aasen
Kilealleen 4
3516 Hønefoss
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Petter Hermansen <ph@feste.no>

Betongfabrikk

HELGE KIHLE <h-kih@online.no> 8. juli 2019 kl. 13:04
Til: ph@feste.no

Hei.
Henviser til nabovarsel angående betongfabrikk i Vestsiden pukkverk. Det er merkelig å legge dette til
Vestsiden Pukkverk som belaster veien til Vestre Ådal nok som de gjør. Denne veien har forholdsvis
stor trafikk og som ikke har gangvei fra Follum og til pukkverket. Nå skal det kanskje komme enda mer
tungtransport denne strekningen. Må det skje en dødsulykke før Statens Vegvesen gjør noe. I tillegg er
påkjøringen ved E 16 sprengt nok som det er i dag, noe vegvesenet sier selv da de nektet Byggmakker
å bygge på Kilemoen. Har vært i kontakt med kommunen og de sier vegvesenet som nabo ikke har får
nabovarsel noe de skal ha, noe kommunen også er enig i. Statens Vegvesen skal ha det samme
nabovarsel som oss andre.
Det neste meget viktige punktet er driftstiden på betongfabrikken. All virksomhet ved pukkverket skal
ikke drives ut over kl. 17.00 fredag til mandag morgen. Dette er et ufravikelig krav.
Det er betongfabrikk på Hen i dag, der ligger massen rett ved uten å kjøre på eller krysse vei.
Med vennlig hilsen
Helge Kihle.



Fra: olav@kilegaard.no [olav@kilegaard.no] 

Til: ph@feste.no [ph@feste.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 31.08.2019 12:19:17 

Emne: Nabovarsel til søknad om etablering av semi-mobilt betongblandeverk. 

Vedlegg:  

Hei. 
Vi mottok nabovarsel i sommer og rakk ikke å svare p.g.a ferieavvikling. 

Vi fikk gjennom Jørgen Bergsund vite at fristen var utsatt til 31.08.19. 

 

Som nabo til pukkverket og grunneiere på nedre Kilemoen har vi noen 

kommentarer til planene: 

 

- Økt trafikk. Fylkesvei 172 er i dag sterkt belastet med tungtrafikk. Å 

bevege seg langs denne veien som gående eller syklende er i dag med livet 

som innsats. Før man øker trafikken fra pukkverket ytterligere bør det 

stilles krav om gangsti. Vi har barn som ønsker å bruke dette som 

skolevei, men uten gangsti er dette uaktuelt. Er statens vegvesen 
informert? Kapasiteten i krysset mellom fylkesveien og E16 er i dag 

sprengt ,og veivesenet har allerede kommet med innsigelser/stoppet planer 

på Nedre Kilemoen pga krysset. Kanskje det bør stilles krav til at 

tiltakshaver må bidra til utbedring av krysset? Dette bør koordineres med 

andre planer i området. 

 

- Det bør ikke gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser om 

drift/åpningstider. For oss som naboer er det viktigs å slippe støy og 

trafikk på natt/kveldstid, helger og helligdager. Vi frykter at 

dispensasjon fra reglene kan smitte over på pukkverksdriften, siden det 

kan være vanskelig å skille mellom disse på samme området. 

 
- Støy og støv problematikken er økende med økt trafikk. Vi ser at det 

iverksettes tiltak for å hindre støv, men er usikker på hvor godt dette 

blir gjort i praksis. Vi har tydelige tegn til støv i snøen om vinteren og 

på bygninger. Mistenker at dette stammer fra pukkverket. På avstand ser 

man støvskyen over pukkverket og lastebiler fra pukkverket støver til 

tider mye. 

 

Vi ønsker en tilbakemelding på at denne mail er mottatt. 

 

Hilsen 

Olav Aasen og Liv Marie Langlien. 
Kilealleen 22. 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune 

Byggesakskontoret 

23.08.2019 

Vår ref.: 2019/2246  

Uttalelse til søknad om etablering av semi-mobilt betongblandeverk 

Vi viser til deres anmodning av 05.07.2019 om uttalelse til søknad om etablering av semi-

mobilt betongblandeverk på Vestsiden pukkverk, Gnr./Bnr. 52/59 og 52/60. 

 

Beskrivelse 

Byggesakskontoret anmodet 05.07.2019 Kommuneoverlegen om uttalelse til Feste NordØst 

as’s søknad av 26.06.2019 om etablering av semi-mobilt betongblandeverk på Vestsiden 

pukkverk, Gnr./Bnr. 52/59 og 52/60. Bygesakskontoret ber Kommuneoverlegen gi særskilt 

uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan nr. 308 «Vestsiden pukkverk». 

Byggesakskontoret vurderer at det på bakgrunn av informasjon om tilkjørte mengde produkter 

sammenlignet med produksjonsvolumet er innenfor det som reguleringsplanen tillater at 

Byggesakskontoret gi dispensasjon for.   

 

Eksisterende tillatelse omfatter 

Vestsiden pukkverk as har i bestemmelsene for Reguleringsplan 308, tillatelse til å ta ut inntil 

200.000 fm3 fra steinbruddet i året. Reguleringsplanen har blant annet bestemmelser om 

skjermbelte, pleie av vegetasjon i skjermbelte, godkjent driftsplan, avrenning av overflate-

vann, sikring av uttaket, åpningstider samt om bygg for anlegg og drift. Driftsperioden for 

anlegget er på hverdager fra 07.00 – 16.00 og på lørdager frem til kl. 13.00. I sommerhalvåret 

har anlegget tillatelse til drift frem til kl. 21.00 på hverdager. Sprengning er tillatt mellom kl. 

07.00 og 16.00 på hverdager. Det skal normalt ikke foregå aktiviteter i anlegget på høytids- 

og helgedager. 

 

Søknad om utvidet drift omfatter 

Feste NordØst as søker 26.06.2019 på vegne av Vestsiden pukkverk as om å etablere 

permanent betongblandeverk med et semi-mobilt anlegg med en årlig produksjonsmengde på 

20.000 m3. Søker opplyser at i de to første årene vil leveransen i all hovedsak gå til bygging 

av Randselva bru på parsellen Eggemoen – Olimb for ny E16.  

 

Søknaden omfatter utvidelse av driftstiden til fra 06.00 til 18.00 på hverdager og fra to til fire 

perioder med døgnkontinuerlig drift sju dager uka i sommerhalvåret.  

 

Det er opplyst at trafikkmengden vil øke med inntil 20 lastebiler med henger til og fra 

anlegget om dagen tilsvarende 14 ÅDT kjøretøy.  

 

Feste NordØst as har lagt ved en støyrapport som viser at beregnet støynivåer fremskrevet til 

2029 viser at ingen boliger eller uteoppholdsplasser ligger i gul støysone (> 55 dB) eller rød 

støysone (>65 dB) for industri- og veitrafikkstøy. Lydnivået målt ved nærmeste boliger fra 



Vestsiden pukkverk, varierer mellom 28,6 og 32,1 dB fra betongblandeverket og mellom 39,2 

og 44,4 dB fra trafikk. Gjennomsnittlig lydnivå ved nærmeste boliger er beregnet til mellom 

35,0 og 38,5 dB fra betongblandeverket og til mellom 47,9 og 53,1 dB fra veitrafikk.  

Feste NordØst as opplyser at de ikke har planlagt spesielle støydempende tiltak i 

støyberegningene.   

 

Kommuneoverlegens vurdering og uttalelse 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot 

faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet 

til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet 

etter annet lovverk, jf. Forskrift om miljørettet helsevern § 4. 

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på 

helsen. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8. 

Støy og støv er blant disse miljøfaktorene. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern omfatter helsekrav til miljøfaktorer som kan få innvirkning 

på virksomhetene, og miljøfaktorer som virksomheter kan påføre omgivelsene, jf. § 7 

Overordnede krav. Forskriften gjelder for de fleste typer virksomheter og eiendommer og 

gjelder ved planlegging, drift og avvikling av disse. Ved planlegging av ny eller endringer i 

eksisterende eiendommer eller virksomheter, gjelder bestemmelsene i § 8. Beliggenhet.  

Vestsiden pukkverk kommer inn under forskrift om miljørettet helsevern og må innrette 

virksomheten etter denne. Det vises spesielt til virksomhetenes krav til å etablere skriftlig 

internkontrollsystem for å dokumenter hvordan de arbeider får å etterleve folkehelselovens 

bestemmelser om miljø og helse. 

 

Lokal luftforurensning - støv 

God lokal luftkvalitet i boligområder er en forutsetning for god helse. Vi forutsetter at 

Vestsiden Pukkverk sikrer at avdrift av støv til boligområder og nærliggende friområder blir 

holdt på et så lavt nivå som mulig, jf. Forskrift om miljørettet helsevern § 9b og 10a.   

 

Støygrenser for Vestsiden pukkverk med betongblandeverk 

Beregnede støynivåer ligger godt under Retningslinje for behandling av støy i arealplan-

legging (T-1442/2016) for «industristøy» og «veitrafikkstøy». Ettersom retningslinjene ikke 

er juridisk bindende, anbefaler Kommuneoverlegen at Byggesakskontoret fastsetter 

støygrenser i vedtaket. Videre at det fastsettes at støynivåer for innendørs støy ikke 

overskrider anbefalte normer i NS 8171:2012.  

 

Utendørs støygrenser 
Støykilde  

 
Støynivå på 
uteoppholdsareal 
og utenfor 
vinduer til rom 
med 
støyfølsom 
bruksformål 

 

Støynivå 
utenfor 
soverom, 
natt 
kl. 23 – 07 

 

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

 

Støynivå på 
uteoppholdsareal 
og utenfor rom 
med støyfølsom 
bruksformål, 
lørdager 

 

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

Industri med 
Hel-
kontinuerlig 
drift 

Uten impulslyd: 
Lden 55 dB 
Med impulslyd: 
Lden 50 dB 

Lnight 45 dB 
LAFmax 60 
dB 

   

Øvrig 
industri 

Uten impulslyd: 
Lden 55 dB og 
Levening 50 dB 
Med impulslyd: 

Lnight 45 dB 
LAFmax 60 
dB 

- Uten impulslyd: 
Lden 50 dB 
Med impulslyd: 
Lden 45 dB 

Uten impulslyd: 
Lden 45 dB 
Med impulslyd: 
Lden 40 dB 



Lden 50 dB og 
Levening 45 dB 

Tabell 1 Kilde: T-1442/2016, Tabell 3 

 

Innendørs støygrenser 

Tabell 2 kilde: NS 8175:2016, tabell 4 

Begrepsforklaring 

Lden A-veid tidsmidlet lydtrykknivå for et helt døgn korrigert for dag-, kveld- og 

nattperioder, henholdsvis 0 dB, 5 dB og 10 dB.   
Levening   =Lydnivå kveld 

Lp,A,24 h  =A-veid tidsmidlet lydtrykknivå for døgnet  

Lp,AF,max  =A-veid maksimalt lydtrykknivå (med tidsveiing Fast (F)) 

 

Vilkår for døgnkontinuerlig drift 

Søknaden omfatter utvidelse av driftstiden til fra 06.00 til 18.00 på hverdager og med to til 

fire perioder med døgnkontinuerlig drift sju dager i uka i sommerhalvåret. Det fremgår ikke 

av søknaden hvor lange perioder av gangen det vil være døgnkontinuerlig drift. 

 

Kommuneoverlegen tilrår Byggesakskontoret å fastsette grenser for maksimal lengde på 

perioder med døgnkontinuerlig drift og minste lengde på perioder mellom hver periode med 

døgnkontinuerlig drift, jf. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2016) 

 

Konklusjon 

Kommuneoverlegen anbefaler at Byggesakskontoret ved en eventuell dispensasjon, fastsetter: 

1. Maksimal lengde på periodene med døgnkontinuerlig drift, jf. T-1442/2016 

2. Minimums lengde på perioder mellom perioder med døgnkontinuerlig drift, jf. T-

1442/2016 

3. Utendørs støynivåer for dag-, kveld- og nattperioder ved nærmeste bolig under 

døgnkontinuerlig drift og under ordinære driftsperioder, jf. T-1442/2016 

4. Innendørs støynivåer i boliger, jf. NS 8175:2012 

5. Type støy (støy med impulslyd, fra sprengning, pigging o.l.) som kan/ikke kan tillates 

på kveld, natt og på helgedager, jf. T-1442/2016  

6. Krav om bruk av støysvakt utstyr, jf. T-1442/2016 

7. Krav om støydempende tiltak, jf. T-1442/2016 

8. Sikre lavest mulig avdrift av støv fra steinbruddet og tilhørende virksomheter, jf. 

forskrift om miljørettet helsevern  

9. Internkontroll for etterlevelse av miljø- og helsekravene, jf. forskrift om miljørettet 

helsevern. 

 

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

 

Type brukerområde Målestørrelse Lydnivå 

I oppholds- og soverom fra 
utendørs lydkilde 

Lp,A,24h  30 dB 

I soverom fra utendørs lydkilder LpAF,max  natt, kl. 23.00-07.00 45 dB 



 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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Søknad om etablering av semi-mobilt betongblandeverk Gnr/bnr 52lSg,
521 00 Vestsiden Pukkverk - uttale

Vi viser til brev fra dere datert 04.07.201 9

Spørsmålet berører fylkesveg fv.2872 (tidligere fv. 172) og potensielt også krysset mellom
fylkesvegen og riksveg El6 på Kilemoen.

Saksopplysn inger:

Det søkes om etablering av semi-mobilt betongblandeverk, som da trenger dispensasjon fra
tillatt byggehøyde i reguleringsplan for Vestsiden pukkverk samt dispensasjon fra tillatte
driftstider. Kommunen har vurdert tilkjøring av masser til å være beskjedent, og innenfor
rammene i gjeldende regulerigsplan.

Våre vurderinger:
Vi har ikke merknader til en dispensasjon fra byggehøyden på betongblandeverket.

For oss er det viktig å unngå økt trafikk i krysset fv.2872 x El6 før dette er utbedret til
planskilt kryss. En forlenget daglig driftstid vil kunne gi økt totaltrafikk i døgnet, samtidig
somdetvil kunnespretrafikkenoverfleretimerogdermedikkegiøkningitimetrafikkeni
krysset fv.2872 x El6. Vi forutsetter at timetrafikken ikke økes utover det som tidligere er
tillatt.

Vi forutsetter også at tillatelse til betongblandeverk ikke fører til at det tillates noen økning
av det årlige masseuttaket som er tillatt inntil 200 000 m2 fast fjell pr. år.

Postadresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL

rt I

Dokid:
1 91 03230
(1 et2246-1 4)
Uttalelse

I



2

Konklusjon:

Statens vegvesen viser til ovennevnte, men vil ikke motsette oss at det gis dispensasjon

dersom kommunen finner grunn til å gi dispensasjon, og at ovennevnte betingelser

innarbeides i vedtaket.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Anders-O.T. Hagerup

Seksjonsleder Arne Tovslid

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer,

Kopi

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, POSIbOKS 3563, 3OO7 DRAMMEN

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, POSIbOKS 325, I5O2 MOSS



R ingerike kommune
postmottak@ringerike.kommune.no

Dato: 2 6 . 0 6 .201 9
Vår ref.: 3 9785 /ph
Deres ref.:

R I NGERI KE KOMMUN E:
- Søknad om etablering av semi - mobilt betongverk , Vestsiden Pukkverk .

Det vises til foreløpig notat fra Feste Nordøst a/s datert 16.05.19 om behandlingsmåte og dokumentasjonskrav
og svarbrev fra Ringerike kommune datert 22.05.19 . Tiltakshaver har 17.06.19 søkt om utslippstillatelse hos
Fylkesmannen i Os lo og Vike n . På bakgrunn av dette søkes det om tillatelse og dispensasjon for å etablere
semi - mobilt betongverk i Vestsiden Pukkverk.

Tiltakshaver:
Nor B etong AS, Region Stor - Oslo, Lilleakerveien 2B, postboks 203 Lilleaker, 0216 OSLO .
Kontaktperson: Oddbjørn Erlien , mobiltlf. 9 77 89 595 , e - post: oddbjorn.erlien@norbetong.no

Planstatus:
Reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk ble vedtatt av kommunestyret i Ringerike 15.12.05. Regulerin gsplanen
medfører sikring av en geologisk forekomst til råstoffutvinning mange hundre år fram i tid. Totalt regulert
uttaksområde er på om lag 900 daa, og total uttaksmengde var i 2005 anslått til 29 mill. m3.

Oversiktskart som viser pukkverkets beliggenhet og avgrensning av tilhørende reguleringsplan.

Reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk
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Vestsiden pukkverk kan levere godkjente masser egnet til ulike byggeformål, herunder betong - og asfalttilslag.
Kvaliteten på massene er kjent og kan dokumenteres. Årlig, tillatt uttaksmengde er 200.000 m2 fast fjell pr. år.

Følgende reguleringsbestemmelser vil ha særlig relevans for tiltaket:

Bestemmelse 5.6, underpunkt 6:
«Drift av anlegget skal normalt foreg å mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Lørdager fra kl. 07.00 til kl.
13.00 tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates drift fra 07.00 til kl. 21.00, mandag til
fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i
anlegget på høytids - og helgedager».

Bestemmelse 5.6, underpunkt 7:
«Innen det regulerte området kan det godkjennes oppført nødvendige bygninger og anlegg for driften av
uttaket og fremtidig videreforedling av produkter. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres.
Byggegrense er 15 meter målt fra midtlinje Fv. 172. Bygninger og installasjoner må fjernes når driften opphører,
og senest to år etter siste uttak av masser fant sted».

Utsnitt av
r eguleringsplan for
Vestsiden Pukkverk,
plankart. Vedtatt
15.12.2005.
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Tiltakets beliggenhet:
Tilta ket vil som nevnt bli liggende inne på driftsområdet for Vestsiden Pukkverk, på gnr.52, bnr.59 og bnr.60.

Oversiktskart som viser tiltakets beliggenhet.

S ituasjonsplan skisse , område for etablering av betongverk , ca. 5 daa. Sort pil angir oppstillingsretningen for
betongverket. Området er i dag benyttet til midlertidig mellomlager for pukkverksprodukter .
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Beskrivelse av t iltaket:
Det søkes om etablering av et permanent betong verk, selv om anlegget er semi - mobilt og dermed flyttbart. De
to første årene vil leveransen fra anlegget i all hovedsak gå til bygging av Randselva bru , på parsellen Eggemoen
– Olimb for ny E16. Det tas høyde for at det vil bli behov for betongverket til andre utbyggings - og
samferdselsprosjekt etter at Randsel va bru er ferdig bygd . D e rfor søkes det om etablering av et permanent
anlegg.

Situasjonsplan M=1:1000, Feste Nordøst datert 25.06.19.

Anlegget vil kreve et areal på ca. 5 daa, se situasjonsplanskisse på forrige side. Anlegget har en len g de på
34 meter og total bredde med sementsiloer på 18 meter. De tre sementsiloene utgjør den høyeste delen av
anlegget, og har en høyde på 16 meter. Ute n siloer er høyeste del av anlegget 10,8 meter.

Foto av tilsvarende betongverk, montert annet sted i Norge.



Søknad om etablering av semi - mobilt betongverk S i d e | 5
Vestsiden Pukkverk

Synlighet:
Det er beregnet synlighet ut fra terrengdata, både med og uten vegetasjon / bebyggelse. Det er synlighet med
vegetasjon og bebyggelse som gir den mest realistiske situasjonen, og som legges til grunn for
synlighetsvurderingen. Beregningen viser at betong blandeverket i liten grad blir synlig. Anlegget blir synlig fra
selve pukkverksområdet / uttaksom rådet, samt i noen grad fra østre del av Oppenåsen og nordre del av
Kilemoen.

Synlighetsberegning, Feste Nordøst 17.06.19.

Foto, Vestsiden Pukkverk fra fv.172. Bygninger i nordre del av produksjonsområdet med høyde på ca. 30 meter.
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De høyeste og mest synlige delene av anlegget består av tre smale sementsiloer / tårn. Når avstanden blir stor,
vil disse visuelt sett bli mindre dominerende.

Et annet forhold er at anlegget vil bli plassert sentralt i produksjonsområdet for Vestsiden Pukkverk, hvor det
fra før er eksisterende bygninger og anlegg av betydelig omfang. Til sammenligning er bygningene i nordre del
av produksjonsområd et på om lag 30 meter (jf. bilde på forrige side). Betongblandeverket har en størrelse og
høyde som er vesentlig mindre enn eksisterende bygninger og anlegg i pukkverket.

På bakgrunn av dette er tiltakshavers vurdering at betongblandeverket i liten grad blir synlig , og at graden av
synlighet er uproblematisk.

Produksjonsvolum:
Det legges til grunn en årlig, gjennomsnittlig produksjonsmengde på 20.000 m3 betong. Estimatet er teoretisk
og antageligvis noe høyt.

Driftstid:
Normalt 06.00 – 18.00, mandag til fredag.
Det kan bli perioder med større støper på brua, hvor det er behov for at betongleveransen skjer
døgnkontinuerlig 7 dager i uka (24/7). Påregn elig omfang av de døgnkontinuerlige periodene er 2 - 4 ganger i
løpet av ett driftsår , og begrenses oppad til 4 perioder pr. år.

Perioder med døgndrift skal varsles berørte naboer i forkant. Varslingen skal minimum inneholde:
- Henvisning til regelverk.
- Arb eidets art.
- Begrunnelse for at de støyende arbeidene er nødvendige.
- Stipulert periode for støyende aktivitet.
- Arbeidstid over døgnet og type aktivitet til ulike tider.
- Hvem som er ansvarlig, inkl. tlf. og arbeidssted.

Estimat over trafikk mengder :
En mo derne b etongbil tar 8 m3 betong pr. lass . Dersom det legges til grunn 250 virkedager pr. år, vil et årlig
produksjonsvolum på 20.000 m3 medføre et volum på 80 m3 pr. virkedag. Dette gir 10 lass pr. dag, hvilket
tilsvarer 20 turer medregnet returtransporten.

For betongproduksjonen i Vestsiden Pukkverk forutsettes det at inntil halvparten av sandfraksjonen som går
med til betongproduksjon erstattes med fraksjonen 0 2/04 fra pukkverket. Fraksjonen 02/04 er et
overskuddsprodukt fra pukkverksproduksjon (knusing), som er en utfordring for bergverksindustrien å få
benyttet. Med denne forutsetningen vil det med et årlig produksjonsvolum på 20.000 m3 betong være behov
for 9 .000 tonn tilkjørt sand.

Et lastebillass bestående av lastebil og henger utgjør i snitt 30 tonn. Imidlertid brukes ikke henger på samtlige
lass. Det legges derfor til grunn at et lastebillass i snitt utgjør 20 tonn. Med en total årlig mengde på 9000 tonn
gir dette 450 lass pr. år. Med 250 virkedager pr. år gir dette en transportmengde på 1,8 lass eller 3,6 turer pr.
virkedag. Siden mengden sandtilslag som erstattes av fraksjonen 02/04 kan være noe lavere enn 50 %, rundes
transportmengden av til 4 turer pr . virkedag.

Et årlig produksjonsvolum på 20.000 m3 betong krever videre 7800 tonn sement som må transporteres inn til
anlegget. Bilen som leverer sement tar 36 tonn pr. lass, hvilket gir 217 lass pr. år. I tillegg medgår det noe Silika,
estimert til ett l ass pr. mnd. Avrundet gir dette 230 lass pr. år. Med 250 virkedager pr. år gir dette en
transportmengde på 0,9 lass eller 1,8 turer pr. virkedag.

Det legges til grunn at det vil være 6 ansatte på anlegget. Som grunnlag for turproduksjonen disse generere r er
det brukt håndbok V713 «Trafikkberegninger» fra Statens vegvesen. På grunn av mindre sentral beliggenhet i
forhold til servicefunksjoner (butikk, etc.), velges tall for turproduksjon som ligger i øvre del av
variasjonsområdet i håndboka. Det legges ti l grunn at en ansatt vil generere 3,5 turer med bil pr. døgn
(virkedag) . Med 6 ansatte gir dette en turproduksjon på 21.
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Trafikkmengden beskrevet over kan oppsummeres som følger:
- transport av ferdig produsert betong ut fra anlegget: 20 turer pr. virkedag.
- transport av tilslag (sand) inn til anlegget: 4 turer pr. virkedag.
- transport av sement / silika / tilsetningsstoffer inn til anlegget: 2 turer pr. virkedag.
- ansatte: 21 turer pr. virkedag.
- SUM: 47 turer pr. virkedag.

Omregnet til årsdøgntrafikk (ÅDT) medfører produksjonen en økning i ÅDT på om lag 32 kjøretøy
(( 47 x250)/365).

Utslipp til luft:
Betongblandeverket medfører utslipp til luft hovedsakelig som resultat av forbruk av diesel. Diesel brukes til
varmeanlegget, hjullaster og betongbiler. Varmeanlegget er nødvendig for drift i vinterhalvåret, og brukes til
oppvarming av vann og tilslag før det blandes med de andre råmaterialene. Utover dette er blandeverket
drevet med elektrisitet. Årlig energibehov er i søknaden om utslippstillatelse oppgitt til 20.000 liter diesel og
150.000 kWh.

Støy:
Støyen fra selve blandeanlegget er minimal. Hovedkildene til støy ved et betongverk er fra hjullaster og
betongstransport. Betongverket vil medføre en støybelastning som er mar ginal i forhold til primærdriften av
pukkverket.

Det er utført støyberegning for etablering av betongblandeverket. Beregningen viser at det er mulig å etablere
betongverk uten å overstige grenseverdiene for støy for støyfølsom bebyggelse (boliger) i næro mrådet til
betongblandeverket. Dette gjelder også sumvirkningen for drift av betongblandeverk, pukkverk og
vegtrafikkstøy.

S tøysonekart dag - kveld - natt , Feste Nordøst 20 .06.19.

Støyberegningen viser at ingen støyfølsom bebyggelse får støybelastning som overskrider grenseverdiene for
GUL eller RØD støysone som følge av interntransport og drift av betongverket. Det er heller ingen støyfølsom
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bebyggelse som får støyverdier over gren severdiene som følge av sumvirkning for drift av betongverk, drift av
pukkverk og vegtrafikkstøy.

Støv:
Betongverket vil medføre en støvbelastning som er helt marginal i forhold til primærdriften av pukkverket. Det
vil bli installert systemer (silosafe) som hindrer overblåsing av sementsiloer , hvilket er et viktig tiltak for å
hindre flukt av sementstøv . Norbetong har videre rutiner for vanning på tørre dager for å begrense spredning
av støv . Rutinene innebærer vanning av trafikkarealer, vanning ved innm ating av tilslag, samt vanning og
kosting av alle støpte overflater. Støv belastning kan måles , men i dette tilfellet vil det ikke være mulig å skille
støv fra betongverket og støv fra pukkverksdriften.

Utslipp til vann:
Betongproduksjon foregår med mask iner som må rengjøres etter endt arbeidsdag. Dette utføres med vann , og
omfatter både blandemaskinen i fabrikken og innsiden av trommelen på betongbilene. Partikler fra sand, pukk
og sement frigjøres fra utstyret. Vann er en ressurs som vil bli gjenbruk t i betongproduksjonen og til rengjøring
av transportenhetene.

Det vil bli etablert et lukket vannbehandlingsanlegg som vil tilfredsstille miljøstandarden til Fabeko (Norsk
fabrikkbetongforening) og ha null - utslipp til ytre miljø . Anlegget vil bestå av 3 se parate
sedimenteringsbassenger, og en tett vaskeplate (betongplate) i tilknytning til basseng nr.1. Basseng 1 er et
grovbasseng der det tas imot vann etter vasking av betongmikseren i selve fabrikken, samt vasking av tromler
på betongbilene. Vannet sedimen terer gjennom natten når anlegget står i ro, og pumpes over til basseng nr.2
for videre klarning / sedimentering. Vannet pumpes fra basseng 2 til basseng 3 når det er tilstrekkelig klarne t .
Vannet i basseng 3 gjenbrukes primært som vaskevann, sekundært som supplerende produksjonsvann.

Sedimenteringsbasseng nr.1 tømmes når det når et gitt nivå. Sand - og sementslam fra bassenget legges til
tørking på en avrenningsplate, som har avrenning tilbake til sedimenteringsbassenget.

Avfall:
Pr. i dag er slammet fra betongproduksjonen klassifise rt som næringsavfall (forurensningslovens §27a).
Næringsavfall skal enten gjenvinnes eller bringes til lovlig avfallsanlegg (forurensningslovens §32). Normalt vil
slammet kunne kategoriseres som inert avfall, og kan deponeres på godkjente avfallsdeponier i kategori 3
(inert avfall og lett forurensede masser). Aktuell gjenbruk av slammet er å bruke det som fyllmasse i bygge -
eller samferdselsprosjekter.

Den andre typen avfall fra produksjonen er restbetong. Restbetong er i likhet med slammet klassifisert s om
næringsavfall som tilfredsstiller kravene til inert avfall og lett forurensede masser . Dersom en byggeplass
bestiller mer betong enn de faktisk bruker, tar betongbilen restbetongen med tilbake til betongstasjonen og
tømmer den på bakken (såkalte flak). Dagen etter er betongen herdet, og kan knuses og gjenbrukes som
fyllmasse i bygge - eller samferdselsprosjekter.

Inert avfall er avfall som ikke vil gjennomgå noen betydelig nedbryting eller oppløsning eller annen betydelig
endring som kan medføre foruren sning av miljøet eller være til skade for menneskers helse. Inert avfall er
definert på følgende måte i avfallsforskriftens § 9 - 3, første ledd pkt. g):

) inert avfall: avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning.
In ert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke
biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som kan
medføre forurensning av miljøet eller være til skade for menne skers helse. Avfallets totale
utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må være
ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann og/eller
grunnvann,

Restmassene og restbetongen som oppstår på blandeverket til NorBetong AS skal leveres til Hensmoen
grusuttak. I henhold til detalj reguleringspl an for Hensmoen grusuttak (vedtatt 31.05.18) kan det benyttes
masser i tiltaksklasse 1 og 2 (TA 2553/2009) til istandsetting av området. Både restbetongen og restmassene
møter grenseverdiene oppgitt for klasse 1 og 2 i TA 2553/2009. I tråd med reguler ingsbestemmelsene vil dette
dokumenteres ved levering av masser.
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R esipientvurdering :
Betongblandeverket vil bli liggende innenfor nedbørsfeltet 012 F23 – Ådalselva. O verflatevann fra området vil
dre neres østover og sørover mot Ådalselva. Sørvest for blandeverket, gjennom pukkverksområdet, går det en
åsrygg som danner skille mot et annet nedbørsfelt i sørvest.

Betongverket vil ligge innenfor nedbørsfeltet 012 F23 – Ådalselva. Overflatevann vil dreneres østover og sørover
til Ådalselva.

Kilebekken er nærmeste bekk til betongblandeverket, men ligger i et annet nedbørsfelt. Derfor er det
avstanden til Ådalselva, som er nærmeste vassdrag i samme nedbørsfelt , det er rele vant å vurdere.

Korteste avstand til vassdrag innenfor tilhørende nedbørsfelt = 1250 meter (Ådalselva). Avstanden til Kilebekken
i sør = 325 meter, men overflatevann fra betongverket vil ikke drenere i den retningen.



Søknad om etablering av semi - mobilt betongverk S i d e | 10
Vestsiden Pukkverk

Kartutsnittet på forrige side viser at betongblandeverket vil bli liggende i betydelig lang avstand til vassdrag.

Blandeverket vil videre bli liggende i kanten en stor sand - og grusforekomst av nasjonal betydning (Kilemoen).
Den geologiske forekomsten omfatter selve isranddeltaet Kilemoen, samt elveterrassen Begnamoen. På
Begnamoen ligger det et relativt grovt 5 - 10 meter mektig elveavsatt topplag over finkornet sand tilhørende
det opprinnelige isranddeltaet (kilde: grusdatabasen, N GU).

Utsnitt fra grus - og pukkdatabasen, NGU. Fiolett = pukkforekomsten Vestsiden, mørk oransje = isranddeltaet
Kilemoen, lys oransje = elveterrassen Begnamoen.

In ne på pukkverksområdet er det et lokalt anlegg for håndtering av overvann, i form av en lukket samlegrøft i
østre del av området. Samlegrøfta går langs fylkesvegen Vestre Ådal og har fall til en kum i nordenden av
produksjonsområdet for pukkverket, før ove rvannet ledes inn i isranddeltaet Kilemoen. I kummen blir
overvannet ytterligere sedimentert, og det blir tatt jevnlige prøver av vannet.

Avstand (1250 meter) , grunnforhold (grus - og sandforekomst med stor mektighet) , lukket
vannbehandlingsanlegg og lokalt overvannsanlegg i pukkverksområdet tilsier at det vil være svært liten risiko
for forurensning til vann ved ordinær drift. Faren for forurensning er først og fremst knyttet til driftsuhell som
f.eks. diesellekkasje. For denne type uhell vil det være fordelaktig at forurensningen vil konsentreres i grunnen
under betongblandeverket, og ikke bli spredd på samme måte som om den hadde blitt ført ut i vassdrag. Dette
gjør det mulig å sanere eventuell uforutsett forurensnin g, og innebærer at konsekvensen dersom det skulle
skje uhell blir redusert.



Søknad om etablering av semi - mobilt betongverk S i d e | 11
Vestsiden Pukkverk

Dispensasjonsvurderinger :

Tiltaket medfører at det må søkes om dispensasjon fra følgende forhold:
1. Reguleringsbestemmelse pkt.5.6, underpunkt 6 om åpningstider.
2. Reguleringsbest emmelse pkt.5.6, underpunkt 7 om anlegg for videreforedling av produkter.
3. Plan - og bygningslovens § 29 - 4 om byggehøyder.

Dispensasjonsforhold nr.1:
Reguleringsbestemmelsen tillater drift i pukkverket mandag til fredag fra kl. 07.00 – 16.00 i vinterhalvår et og
mandag til fredag fra kl. 07.00 – 21.00 i sommerhalvåret. I tillegg tillates salg og uttransport lørdager fra
kl. 07.00 – 13.00.

For betongverket søkes det om drift mandag til fredag fra kl. 06.00 – 18.00 gjennom hele året, samt 4 perioder
pr. år med døgnkontinuerlig drift. De døgnkontinuerlige periodene vil bli styrt av betongbehovet ved bygging av
større konstruksjoner, og omfatter også drift lørdager, søndager og andre helligdager.

Dispensasjonsforhold nr. 2 :
Reguleringsbestemmelsen tillater oppføring av bygninger og anlegg for videreforedling av produkter fra
pukkverket. Betongblandeverket vil i hovedsak benytte tilslagsprodukter fra pukkverket, men sand, sement og
silika må transporteres inn til området, og b etinger dermed dispensasjon fra bestemmelsen (jf. brev fra
Ringerike kommune datert 22.05.19) .

Dispensasjonsforhold nr. 3 :
Gjeldende reguleringsplan for pukkverket har ikke bestemmelser om maksimal byggehøyde. Dermed er det de
generelle bestemmelsene i lo vens § 29 - 4 om maksimal mønehøyde på 9 meter som blir gjeldende. Siden
betongverkets totale høyde er 16 meter, må det søkes om dispensasjon fra § 29 - 4.

Dispensasjonsvilkår:
I plan - og bygningslovens § 19 - 2 stilles det opp to vilkår for at dispensasjon k an innvilges:

- Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i plan - og bygningslovens
formålsbestemmelse, kan ikke bli vesentlig tilsidesatt.

- Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Hensynet bak bestemmelsen e det dispenseres fra :
Med unntak av at det må tas høyde for inntil fire perioder pr. år med døgnkontinuerlig drift, medfører omsøkt
dispensasjon sforhold nr.1 om driftstider i hovedsak at aktivitet i pukkverksområdet vil starte en time tidligere
på hverdag. Dette er nødvendig for å kunne ha ferdigprodusert betong klar til levering på byggeplass tidlig på
en vanlig arbeids dag . Støyvurderingen viser at støy fra betongverket blir relativt lav. Dispensasjonsforholdet
vurderes med bakgrunn i dette ikke for å medføre vesentlig tilsidesettelse av reguleringsbestemmelse n om
driftstider.

Dispensasjonsforhold nr.2 er knyttet til at no en innsatsfaktorer må transporteres inn til betongblandeverket.
Ringerike mener dette utløser krav om at det må dispenseres fra bestemmelsen. Sett bort fra dette, vil
betongproduksjonen i hovedsak basere seg på produkter fra pukkverket og være en type prod uksjon som er
beslektet med pukkverksdriften. Tiltakshaver stiller spørsmål ved om det er faktisk og saklig grunnlag for å
hevde at forutsetningen om videreforedling blir brutt dersom noen i innsatsfaktorer må transporteres inn til
området. I alle fall er det ikke grunnlag for å hevde at bestemmelsen om videreforedling blir vesentlig
tilsidesatt.

Dispensasjonsforhold nr.3 er knyttet til at den gjeldende reguleringsplanen fra 2005 mangler detaljerte
bestemmelser om byggehøyde, og at lovens generelle høydeb estemmelse i § 29 - 4 dermed trer inn.
Betongverket har imidlertid en høyde som er litt over halvparten av høyden på eksisterende bygg og anlegg i
pukkverksområdet, og er for øvrig i en annen og langt mindre skala enn eksisterende anlegg i
pukkverksområdet. Det er også utført en synlighetsvurdering som viser at anlegget blir synlig i hovedsak fra
pukkverksområdet , og at synlighet er uproblematisk . Det er dermed ikke grunnlag for å hevde at lovens § 29 - 4
blir vesentlig tilsidesatt.
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Hensynet bak lovens formåls bestemmelse:
Formålet med plan - og bygningsloven er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner, samordning, samt å gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Omsøkte
dispensasjoner er resultat av at det søkes om å etablere betongblandeverk i et pukkverksområde. Lokalisering
av betongverk i tilknytning til pukkverks - eller masseuttaksområder er regnet for å være den mest gunstige
plasseringen en kan tenke seg med tanke på å oppfylle viktige samfu nnsmål om bærekraftig utvikling og
folkehelse. Denne typen samlokalisering reduserer transportbehov, og medfører at produksjonsanlegg blir
samlet til ett område som normalt er egnet og avklart for denne type produksjons - og industrivirksomhet og
som ikke m edfører forurensning, støy og støv for nærområdet . Samlokalisering en bidrar derfor snarere til å
oppfylle enn å tilsidesette lovens formålsbestemmelse.

Klar overvekt av fordeler:
Fordelene ved tiltaket er knyttet til å kunne samlokalisere et betongblande verk med et pukkverk. Da
produksjon av betong i hovedsak vil benytte produkter fra pukkverket, vil slik samlokalisering medføre
reduserte transportbehov og dermed reduserte utslipp til luft.

Videre er Vestsiden pukkverk lokalisert til et område hvor det er få andre brukerinteresser eller brukshensyn.
Dette ved at det er relativt lang avstand til boliger, fritidsboliger eller øvrig bebyggelse, og at det ikke er
særskilte natur, kulturminne - eller friluftsinteresser i nærområdet. Vestsiden pukkverk har derm ed en gunstig
lokalisering med tanke på å redusere ulemper for naboer og andre brukerinteresser.

Videre har Vestsiden pukkverk en gunstig lokalisering med kort avstand til det overordnede veinettet (E16).

Med bakgrunn i dette er vurderingen at det foreligger en klar overvekt av fordeler for å innvilge dispensasjon.

Konklusjon:
Etter tiltakshavers vurdering er vilkårene for å innvilge dispensasjon i plan - og bygningslovens § 19 - 2
tilfredsstilt, jf. foregående redegjørelse og drøfting.

Spørsmål vedrørende dispensasjonssøknaden kan rettes til:
NorBetong AS, v/Oddbjørn Erlien , m obiltlf. 9 77 89 595 , e - post: oddbjorn.erlien@norbetong.no
Feste Nordøst AS, v/Petter Hermansen , tlf.: 90729347/ e - post: ph@feste.no

Med hilsen

Petter Hermansen
Arealplanlegger

Vedlegg:
1 – T egning semi - mobilt blandeverk (SBM euromix 2000/3000/modul) , M=1:100.
2 – Situasjonsplan, M=1: 10 00 , Feste Nordøst datert 25.06.19.
3 – Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)
4 – Opplysninger om tiltakets ytre rammer (blankett 5175)
5 – Gjennomføringsplan (blankett 5185)
6 – Erklæringer om ansvarsrett for ansvarlig søker, prosjekterende og utførende (blankett 5181)
7 – Kvittering for nabovarsel, rekommandert sending xx.06.19.
8 – Synlighets beregning, Feste Nordøst datert 17.06.19.
9 – Støyberegning, Feste Nordøst datert 20 .06.19.
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1 . Innlednin g
Feste NordØst as har foretatt beregninger av støy i forbindelse med etablering av
Betongverk ved Vestsiden pukkverk . Oppdragsgiver er Norbetong AS.
Rapport og støyberegninger er utfør t av Knut - Ola v Torkildsen.

2. Sammendrag
Beregningene viser at det er mulig å etablere og drifte betongverk uten å overstige
grenseverdien for støy for støyfølsom bebyggelse. Dette gjelder også i sumvirkning med drift av
pukkverket og vegtrafikkstøy fra offentlig veg.
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Det er utført beregning er av s tøy fra drift av betongverket , samt støy fra framskrevet vegtrafikk
iberegnet økt vegtrafikk på grunn av drift av betongverket. Støybelastning er også vurdert i
sumvirkning med støy fra eksisterende pukkverk .
Grunnlaget for beregningene er søknad om drift av betongverket. Opplysninger om driften er
innhentet hos tiltakshaver . Driftstider og t rafikk er basert på årlige mengder produsert betong .
Vegtrafikkstøy er beregnet med grunnlag i framskrevet årsdøgntrafikk , samt økt trafikk som følge
av d rift av betongverket . Vurderinger av sumvirkning med støy fra pukkverk er basert på
støyrapport for pukkverket, utarbeidet i 201 3.

Under de forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen e , med plassering, driftstider og
betongvolum som skal produsere s , viser s tøy beregningene at ingen støyfølsom bebyggelse får
støybelastning som overskrider grenseverdiene for GUL eller RØD støysone som følge av
interntransport og drift av betongverket . Det er heller ingen støyfølsom bebyggelse som får
støyverdier over grenseverdiene som følge av sumv irkning for drift av beton g verk , drift av
pukkverk og vegtrafikkstøy. Ett av de aktuelle boligbygg ene ligger i G UL støysone på grunn av
dagens vegtrafikkstøy.

3. Retningslinjer
Det er støyretningslinjen T - 1 442/201 6 , ” behandling av støy i arealplanlegging ” som benyttes for
å vurdere resultatene fra støyberegningene . I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner

• Rød sone:
Angir område r som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny støyfølsom
bebyggelse skal unngås.
• Gul sone:
Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan etableres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.

Retningslinjene T - 1 442/201 6 gir følgende kriterier for soneinndeling .

Støykilde
Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23 - 07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23 - 07

I ndustri
uten impulslyd

Lden 5 5 dBA Lnatt 45 dBA Lden 6 5 dBA Lnatt 5 5 dBA

Vegtrafikk Lden 5 5 dBA L5AF 70 dBA Lden 6 5 dBA L5AF 8 5 dBA

Lden er det ekvivalente støynivået for dag - kveld - natt med 1 0 dB og 5 dB tillegg på henholdsvis
natt og kveld.
L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrid e s av 5 % av hendelse ne .
Lnatt er A - veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra 23 - 07 som er definert i EUs
rammedirektiv for støy.
Lden og L natt (L night ) nivåe ne skal i kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi,
det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et å r

Dersom prosjektet kan betraktes som miljø - og sikkerhetstiltak , sier T - 1 442 /201 6 at utbygging
som ikke endrer støysituasjonen som hovedregel skal kunne gjennomføres uten utbedring av
støyforholdene. Det er gjeldende praksis at støyfølsomme bygninger i området kun har krav til
tiltaksvurdering dersom:

• De blir liggende i rød støysone etter utbygging.
• De blir liggende i gul støysone etter utbygging og får en økning av støynivå på mer enn 3 dB.

For støyfølsomme bygninger i rød støysone bør innen dørs støynivå tilfredsstille kravene i Tek nisk
forskrift/NS 81 75 Klasse C . I tillegg skal støyfølsomme bygninger , som er tiltaksvurderte ha
tilgang til et egnet uteareal med et støynivå lavere enn Lden 5 5 dBA (lavere enn grenseverdien for
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gul sone). Som eg net uteareal for skoler og barnehager anses som hovedregel hele arealet som
brukes til aktivitet. Det stilles i ngen krav til utendørs støynivå for hus til religiøst bruk eller
hotell /overnatting .

4. Beregning s forutsetninger

4.1 . Omgivelser

Planområdet ligger ca. 3 km nordvest for kommunesenteret Hønefoss, mellom hovedveiene E16
mot Valdres og Rv.7 mot Hallingdal. Planområdet ligger ca. 1 km nordøst for grenda
Heradsbygda . Innenfor en avstand på 7 50 meter fra betongverket , er det 6 støyfølsomme bygg.
To av byggene er nærmere enn 500 meter.

4.2. Kartgrunnlag og metode

Det er benyttet eksisterende 3D - kart grunnlag for området . Programmet som er benyttet er
NoMeS versjon 4.5 .4 , som simulerer støy etter nordisk metode for støyberegning .
I ndu strimetoden er benyttet både for transport og for drift i deponiet .
Vegtrafikkmetoden er benyttet for beregning av trafikkstøy.
Lydeffektnivå er er hentet fra lydbibliotek utarbeidet av Kilde Akustikk as .

Beregningene er utført , med grunnlag i en digital terrengmodell for området , med eksisterende
veg , geometri og bebyggelse . Terrengmodellen er oppdatert med plan skisse for drift og
adkomst til betongverket . O pplysninger om utstyr og driftstider er basert på plan skisse for drift
og produksjonsvolum .

• Eksisterende vegetasjon inngår i kke i beregningen e .
• Overflater i pukkverket og ved betongverket er definert som harde, øvrige overflater

som myke.
• Beregningshøyden for st øysoner og beregningspunkt er 4 meter.

5. Inngangsverdier for støykilder

5.1 . Vegtrafikkstøy

Grunnlaget for beregning av vegtrafikkstøy, er årsdøgntrafikk (ÅDT)
hentet fra Nasjonal vegdatabank. Verdiene er framskrevet i samsvar med prognoser i nasjonal
transportp lan. Transport til og fra betongverket er lagt til framskrevet ÅDT . Som grunnlag for
transport til og fra betongverket er det benyttet tall fra egen trafikk estimering i
s øknadsdokumentet . Grunnlaget er basert på antall ansatte og planlagt produksjonsvolum av
betong . Dette omfatt er ansatte reiser, tilkjørte masser og tilsetningsstoffer til
betongproduksjonen og leveranse av betong.

Trafikktal fra Nasjonal vegdatabank , tall oppgitt for 2018 og framskrevet til 2019 og 2029.

Ved framskriving er det benyttet g runnprognoser for
Nasjonal transportplan 2016 - 2050, tall for Buskerud

Veg parsell
ÅDT - 201 9

% - store kjøretøy
ÅDT - 202 9

% - store kjøretøy
ÅDT - 202 9 med betongproduksjon

% - store kjøretøy

Fv2872, sør for x fv2870 1000 - 6% 1148 – 6.5% 1195 – 8%

Fv2872, nord for x fv2870 og
sørover fra betongverket

800 – 6% 919 – 6.5% 966 – 9%

Fv2872, nord for betongverket 800 – 6% 919 – 6.5% 919 – 6.5%

Fv 2870 150 – 6% 172 – 6.5% 172 – 6.5%
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5.2. Grunnlag for industristøy fra betongverket

Tabellen nedenfor viser inngangsverdiene for transport bidraget til industristøy i
støyberegningen .

Støykilder transport

Årlig volum
Turer og retur pr.
virkedag

Lastebiltransport av tilslag (sand) 9000 tonn 4

Transport av sement og tilsetningsstoffer 7800 tonn 1.8

Leveranse av betong 20000 tonn 20

Ansatte 6 ansatte 21

5.3. Drift i betongverket

Som g runnlag for utstyr og driftstid er på utstyr er det benyttet opplysninger fra tiltakshaver og
erfaringstall fra tilsvarende virksomhet . I støyberegning en inngår transport ut og inn av
området (se pkt. 5.2 og transport av tilslagsmaterialer fra pukkverket som vil foregå med
hjullaster ) . Dette er transport av noe over 25000 tonn tilslagsmaterialer i form av pukk og
finere masser. De t er i støyberegningen benyttet erfaringstall for hjullaster som arbeider med
h enholdsvis stein og med løsmasser. Betongproduksjonen vil foregå i semi - mobilt blandeverk
(SBM euromix 2000/3000/modul).

Det er i beregningene forutsatt gjennomsnittlig årlig drift på 25% av dag, kveld og nat t.

5.4. Eksisterende pukkverk

Som grunnlag for vurdering av sumvirkningen av støy fra eksisterende pukkverk er det benyttet
støyrapport utarbeidet i 2013 for Vestsiden pukkverk .
Det er driftsituasjon 2, arbeid på dagtid med aktivitet som er benyttet .
Beliggen heten til aktuelle beregningspunkt er vist på kartutsnittet. Det er ikke mulig å hente ut
nøyaktige støyverdier for aktuelle beregningspunkter og oppgitt maksimalverdi fra rapporten er
derfor benyttet i beregning av sumvirkning. Kartet nedenfor er hentet f ra denne støyrapporten.
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6. Foreslåtte støytiltak for området
Det er ikke forutsatt spesielle støydempende tiltak i beregningene .

6.1 . Om s tøydempende tiltak , generelt

Aktuelle støydempende tiltak kan være støyskjermer,
jordvoller og bevisst plassering av ikke støyfølsom
bebyggelse. Reduksjon av fart vil også bidra til å
reduser e støybelastningen.

For å oppnå støyreduserende effekt må siktlinjen
mellom støykilde og mottaker brytes av støyskjermen, se figurene.

Det støynivået som høres på mottakers side består dels av støy som passerer over skjermen og
dels av støy som går gjennom den. En støyskjerm demper normalt 5 - 1 2 dB, avhengig av høyde,
konstruksjon og avstand mellom støykilde, skjerm og mottaker.
I beregningen skilles ikke mellom støyskjermer av uli ke materialer, da effekten er tilnærmet
lik.

Støyskjermens lyddempende effekt er avhengig av
skjermens effektive høyde ( He ). He er den delen av
skjermen som rager over en rett linje mellom støykilde
og mottaker. For å få best mulig effekt av en støyskjerm
bør den som hovedregel plasseres så nært støykilden som
mulig. I noen situasjoner kan dette gi liten effekt og en
annen plassering må vurderes. Dersom mottakspunktet ligger høyere eller lavere i terrenget vil
den effektive høyden forandre seg. En gang - og sykkelveg på innsiden av støyskjermen – i
samme plan, vil få god effekt ved en skjermhøyde på 2 - 3 m. Boliger eller uteområder
beliggende i en sk r åning på et høyere punkt enn vegen, vil få langt mindre effekt av slik
skjerming. Her er det bedre å plassere skjermen nær mottaker.
Det er mange hensyn som påvirker valg av skjermtype, materialbruk, teknisk utforming og
plassering. Byggdetaljblad 51 7.522 (SINTEF Byggforsk 1 997) gir en oversikt hva som bør legges
til grunn.

7. Beregninger
Det er beregnet støysoner for betongverket for drift på dag, kveld og natt (Lden)
og for natt (Lnatt) i samsvar med retningslinjene i T1 442/201 6
For et utvalg av støyfølsom bebyggelse er det utført beregninger i beregningspunkt for
industristøy og vegtrafikkstøy . Alle beregninger utført i 4 meters høyde.

Transportstøy og punktkildestøy er beregnet etter samme metode («Industrimetoden») og det er
sumvirkningen som framgår av tabeller og kart. Trafikkstøy fra offentlig veg er ber egnet etter
«vegtrafikkmetoden». Metoden for beregning av vegtrafikkstøy er annerledes enn for
industristøy( industri / steinbrudd), og bidragene fra vegtrafikk og støy fra betongverk og
steinbruddet bør derfor ikke summeres direkte.
For likevel å kunne vurd ere den samlede støybelastningen har vi benyttet logaritmisk summasjon
på resultatene i beregningspunktene, etter en modell utgitt av KLIF (Klima - og
forurensningsdirektoratet). Resultatene fra d isse summeringen e er vist i tabell .
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7.1 . Resultater beregningsp unkt .

I tabellen e nedenfor er støy belastningen i de ulike beregningspunktene vist for vegtrafikkstøy
og støy fra drift av betongverket . I tillegg vises logaritmisk summering av støy verdi f ra
betongverket med vegtrafikkstøy og støy fra eksisterende pukkverk.
Det er ikke mulig å hente ut nøyaktige støyverdier for beregningspunktene fra eksisterende
pukkverk . O ppgitt maksimalverdi for boligbygg er derfor benyttet for alle beregningspunktene.

Beregningspunktene e r plassert ved støyfølsom bebyggelse , på støyutsatt side , 4 meter over
terreng . Plassering av beregningspunktene er vist på vedlagte støysonekart .

Støynivå i beregningspunkt
Resultater av støyberegning fra trafikkstøy og støy fr a drift av betongverk.
Sumvirkningene er beregnet med logaritmisk summasjon av vegtrafikkstøy , pukkverk
og betongverk . Alle støyverdier i dBA (Lden) , betongverk natt er beregnet Lnatt

Beregningspunktenes plassering er vist på vedlagte støysonekart.
Beregnings -
punkt

Vegtrafikk Drift av
betongverk

Natt
Lnatt

Vestsiden pukkverk
«maksimalverdi fra
rapport»

Sumvirkning:
Vegtrafikk, deponi og
pukkverkÅr:20 19 År:2029

m1 45,8 47,9 35,0 28,6 45,0 49,84

m2 46,6 48,5 37,2 30,8 45,0 50,32

m3 52,0 53,1 38,5 32,1 45,0 53,85

m4 46,9 48,2 37,0 30,6 45,0 50,12

m5 56,3 57,2 35,9 29,5 45,0 57,48

m6 50,4 51,2 32,6 26,2 45,0 52,18

m7 43,4 44,3 31,4 25,0 45,0 47,78

7.2. Beregning av vegtrafikks tøy fra offentlig veg .

Støy fra vegtrafikk er beregnet med grunnlag i framskrevet årsdøgntrafikk etter vegtrafikk -
metoden. Resultatene viser at ett av beregningspunktene ligger i GUL støysone uten bidrag av
støy fra betongverk og eksisterende steinbrudd. Sumvirkningen med støy f ra vegtrafikk og
steinbruddet gir en liten økning i støybildet, men ingen beregningspunkt kommer i GUL eller
RØD støy sone på grunn av sumvirkningen.

7.3. Beregning av støy fra drift av betongverket .

Ingen støyfølsom bebyggelse kommer i GUL eller RØD støy sone på grunn av drift i betongverket
eller i sumvirkning med andre støykilder i området.

Resultatet av beregningen forutsetter oppgitt produksjonsvolum og plassering av utst yr som er
vist på vedlagte kart. S tøybilde v il kun ne endres noe ved annen plassering , annet uts t yr og
endret produksjonsvolum .

7.4. Oppsummering av beregningsresultater

Under de forutsetninger som er lagt til grunn for beregningene, med plassering, driftstider og
betongvolum som skal produseres, viser s tøy beregningene at ingen støyfølsom bebyggelse får
støybelastning som overskrider grenseverdiene for GUL eller RØD støysone som følge av
interntransport og drift av betongverket. Det er heller ingen støyfølsom bebyggelse som får
støyverdier over grenseverdien e som følge av sumvirkning en for drift av betongverk, drift av
pukkverket og vegtrafikkstøy. Ett av de aktuelle boligbyggene ligger i GUL støysone på grunn av
dagens vegtrafikkstøy.
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8. Lydstyrke
Lydstyrke måles som lydtrykknivå målt i dB (desiBel). På grunn av det
enormt store variasjonsområdet mellom høyeste og laveste hørbare
lydtrykk, er det ikke praktisk å bruke en lineær skala for lydstyrke.
I stedet brukes en logaritmisk skala, dB skalaen.
Eksempler på hvilke lydnivåer denne skalaen gir :
- En vanlig samtale vil gi et lydnivå på ca . 60 dB.
- Stor gatetrafikk gir et lydnivå rundt 80 dB.
- Vår smertegrense for støy er ved ca . 1 25 dB.

Når det gjelder endringer av lydstyrke, er en endring på 1 dB knapt
me rkbar, en endring på 2 - 3 dB er merkbar, 4 - 5 dB oppfattes som
tydelig endring og en endring på 6 - 7 dB er vesentlig.
En forandring på 8 - 1 0 dB vil oppfattes som en halvering eller fordobling
av lydstyrken .

9. Støykart
Det er utarbeidet 2 støy sone kart for områ det .

9.1 . Kartvedlegg

Kart 1 , Støysonekart Lden, drift dag - kveld og natt

Kart 2, Støysonekart Lnatt, drift natt
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Svar - søknadsprosess for betongblandeverk 

Gnr/bnr 52/59, 52/60 Vestsiden Pukkverk 

Viser til deres notat datert 16.05.2019 hvor dere spør om fremgangsmåte for etablering av et 

semi-mobilt betongblandeverk i Vestsiden Pukkverk.  

 

1. Saksbehandling etter plan- og bygningsloven 

Vår vurdering er at tiltaket slik som beskrevet vil kreve dispensasjon for byggehøyder og for 

driftstider. 

Etter pbl. § 30-4 jf. § 29-4 er maksimal byggehøyde 9 meter for denne konstruksjonen. 

Prinsipptegningen som er sendt inn har ikke fullstendige mål, men det ser ut til at 

betongblandeverket vil bli høyere enn 9 meter. Reguleringsplanen fastsetter ikke andre 

byggehøyder, og det må søkes om dispensasjon fra dette kravet. For å vurdere denne 

dispensasjonen vil det være særlig relevant med tegninger som viser fjernvirkningen av 

betongblandeverket, i tillegg til eksakte høyder på betongblandeverket. 

Dere har oppgitt at driftstiden av betongblandeverket skal være 06.00-18.00. I 

reguleringsbestemmelsene § 5.6 punkt 6 er normal driftstid i anlegget regulert til mandag-

fredag 07.00-16.00, med mulighet for drift fram til 21.00 i sommerhalvåret. Siden planlagt 

driftstid for betongblandeverket overskrider disse åpningstidene, krever det dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene § 5.6 punkt 6. For å vurdere en dispensasjon her, må vi vite mer om 

støy, støv og trafikkbelastning fra betongblandeverket både for tidsperioden det er drift i 

anlegget ellers, og for periodene det kun vil være drift av betongblandeverket. 

Dersom deler av betongproduksjonen skal basere seg på tilkjørte masser, må det også søkes 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 5.6 punkt 7, hvor det åpnes for «nødvendige 

bygninger og anlegg for driften av uttaket og fremtidig videreforedling av produkter.»  

 

2. Krav til søknad 

For å kunne behandle dispensasjonssøknad eller byggesøknad om betongblandeverk, trenger vi 

mer dokumentasjon knyttet til støy, støv og utslipp fra anlegget, samt hvilke avbøtende tiltak 

som er tenkt gjennomført for å minimere eventuelle ulemper. 

Vi ber om at dere utarbeider en støyrapport som viser hvilket støynivå som er forventet fra 

anlegget og fra transporten i forbindelse med betongproduksjonen. Det bør fremgå hvilken 
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ekstra støybelastning anlegget vil medføre i perioden det er drift i pukkverket for øvrig, og 

hvilken støybelastning betongblandeverket vil medføre når det ikke er annen drift i anlegget. 

Det bør i tillegg lages et støysonekart som viser utbredelsen av støyen, særlig med tanke på 

påvirkningen av boligene sør for pukkverket.  

Når vi mottar en eventuell dispensasjons- eller byggesøknad, vil det være aktuelt for oss å 

sende søknaden til uttalelse hos berørte sektormyndigheter. Vi må ta en vurdering på hvilke 

myndigheter som blir berørt når vi mottar en komplett søknad. Basert på opplysningene vi har 

nå tenker vi at Fylkesmannen, Statens Vegvesen, kommunelegen og bergverksmyndigheten 

kan være aktuelle uttalemyndigheter i denne saken. 

Sammen med søknaden må dere også sende inn gjennomføringsplan og erklæringer om 

ansvarsretter, dokumentasjon på at berørte naboer er varslet, kart som viser plassering av 

betongblandeverket og tegninger som viser tiltaket. I tillegg bør dere redegjøre mest mulig 

konkret for driften og omfanget av dette, herunder hvor stort omfanget av døgnkontinuerlig 

drift vil bli og transportbelastningen på ulike deler av døgnet. 

 

3. Utslippstillatelse 

Vår vurdering er at tiltaket sannsynligvis vil kreve utslippstillatelse. Det er fylkesmannen som 

er forurensningsmyndighet i dette tilfellet. Vi kan ikke gi byggetillatelse før det er gitt 

utslippstillatelse for anlegget. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Norbetong AS, Postboks 203 Lilleaker, 0216 OSLO 

 



R ingerike kommune
postmottak@ringerike.kommune.no

Dato: 1 6 . 05 .201 9
Vår ref.: 3 9785 /ph
Deres ref.:

R I NGERI KE KOMMUN E:
- Søknad om etablering av semi - mobilt betongverk , Vestsiden Pukkverk .

Det vises til telefonsamtale med Arne Hellum i Ringerike kommune 30.04.19, samt e - post med foreløpig
informasjon. For å innlede dialogen med Ringerike kommune og klargjøre behandlingsopplegg og
dokumentasjonskrav for en søknad om etab lering av betongverk, mener vi det er hensiktsmessig å oversende
et notat om saken. Tilta ket vil bli liggende inne på driftsområdet for Vestsiden Pukkverk

Tiltakshaver:
Nor B etong AS, Region Stor - Oslo, Lilleakerveien 2B, postboks 203 Lilleaker, 0216 OSLO .
Kontaktperson: Oddbjørn Erlien , mobiltlf. 9 77 89 595 , e - post: oddbjorn.erlien@norbetong.no

Planstatus:
Reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk ble vedtatt av kommunestyret i Ringerike 15.12.05. Reg uleringsplanen
medfører sikring av en geologisk forekomst til råstoffutvinning mange hundre år fram i tid. Totalt regulert
uttaksområde er på om lag 900 daa, og total uttaksmengde var i 2005 anslått til 29 mill. m3.

Oversiktskart som viser pukkverkets beliggenhet og avgrensning av tilhørende reguleringsplan.

Reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk
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Vestsiden pukkverk kan levere godkjente masser egnet til ulike byggeformål, herunder betong - og asfalttilslag.
Kvaliteten på massene er kjent og kan dokumenteres. Årlig, tillatt uttaksmengde er 200.000 m2 fast fjell pr. år.

Følgende reguleringsbestemmelser vil ha særlig relevans for tiltaket:

«Innen det regulerte området kan det godkjennes oppført nødvendige by gninger og anlegg for driften av
uttaket og fremtidig videreforedling av produkter. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres.
Byggegrense er 15 meter målt fra midtlinje Fv. 172. Bygninger og installasjoner må fjernes når driften opphører,
og senest to år etter siste uttak av masser fant sted».

«Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Lørdager fra kl. 07.00 til kl.
13.00 tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates drift fra 07.00 til kl. 21.00, mandag til
fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i
anlegget på høytids - og helgedager».

Utsnitt av
r eguleringsplan for
Vestsiden Pukkverk,
plankart. Vedtatt
15.12.2005.
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Tiltakets beliggenhet:
Tilta ket vil som nevnt bli liggende inne på driftsområdet for Vestsiden Pukkverk, på gnr.52, bnr.59 og bnr.60.

Oversiktskart som viser tiltakets beliggenhet.

Foreløpig situasjonsplan, område for etablering av betongverk , ca. 5 daa. Sort pil angir oppstillingsretningen for
betongverket. Området er i dag benyttet til midlertidig mellomlager for pukkverksprodukter .
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Beskrivelse av t iltaket:
Det søkes om etablering av et permanent betong verk, selv om anlegget er semi - mobilt og dermed flyttbart. De
to første årene vil leveransen fra anlegget i all hovedsak gå til bygging av Randselva bru , på parsellen Eggemoen
– Olimb for ny E16.

Det tas høyde for at det vil bli behov for betongverket ti l andre utbyggings - og samferdselsprosjekt etter at
Randsel va bru er ferdig bygd . D erfor søkes det om etablering av et permanent anlegg.

Driftstid:
Normalt 06.00 – 18.00, mandag til fredag.
Det kan bli perioder med større støper på brua, hvor det er behov for at betongleveransen skjer
døgnkontinuerlig 7 dager i uka (24/7).

Produksjonsvolum:
Det legges til grunn en årlig, gjennomsnittlig produksjonsmengde på 20.000 m3 betong. Estimatet er teoretisk
og antageligvis noe høyt.

Generering av trafikk:
En moderne b etongbil tar 8 m3 betong pr. lass . Dersom det legges til grunn 250 virkedager pr. år, vil et årlig
produksjonsvolum på 20.000 m3 medføre et produksjonsvolum på 80 m3 pr. virkedag. Dette gir 10 lass pr. dag,
hvilket tilsvarer 20 turer medregnet returtransporten.

Omregnet til årsdøgntrafikk (ÅDT) medfører produksjonen en økning i ÅDT på noe i underkant av 14 kjøretøy
((20x250)/365).

Støy:
Støyen fra selve blandeanlegget er minimal. Hovedkildene til støy ved et betongverk er fra hjullaster og
betongstransport. Betongverket vil medføre en s tøybelastning som er marginal i forhold til primærdriften av
pukkverket.

Støv:
Betongverket vil medføre en støvbelastning som er marginal i forhold til primærdriften av pukkverket. Det vil
blir installert systemer som hindrer overblåsing av sementsiloer . Støv belastning kan måles , men i dette tilfellet
vil det ikke være mulig å skille støv fra betongverket og støv fra pukkverksdriften.

Utslipp til vann:
Det tas sikte på å e tabler e et sedimentasjonsbasseng for betongverket , der vannet gjenbrukes til pro duksjon og
bilvask. Tiltakshaver har et m ål om å ikke slippe ut vann til resipient . Avrenning fra vaskeplass vil skje til
sedimentasjonsbassenget. Det vil bli tatt prøver av sedimentert slam (innhold av tungmetaller), og slammet vil
blir forskriftsmessig d eponert ut i fra hvilken avfallskategori det tilhører.

Arealkrav:
Betongverket vil kreve et areal på c a. 5 daa , se foreløpig situasjonsplan på forrige side.
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Foto av tilsvarende betongv erk, montert annet sted i Norge.

Avklaringer :

1. Saksbehandling etter plan - og bygningsloven. Vil en etablering som beskrevet kreve dispensasjon fra
gjeldende reguleringsbestemmelser, eller kan det søkes om tiltak direkte?

2. Hvilke krav vil Ringerike stille til en søknad? (dokumentasjon, beskrivelse , etc . ).
3. Kommunens syn på om tiltaket vil kreve utslippstillatelse, u t fra skissert driftsopplegg hva gjelder

vann, støv og støy, og hvilken instans som i så tilfelle er forurensningsmyndighet.

Med hilsen

Petter Hermansen
Arealplanlegger

Vedlegg: Pr insipptegning semi - mobilt blandeverk.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1349-19   Arkiv: GNR 18/50  

 

 

Klage på avvisning av klage - oppmåling Gnr/bnr 18/50 - Knatten 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner ikke at vilkårene for å ta 

forsentkommet klage til behandling er oppfylt, jf. forvaltningsloven § 31, første ledd, 

bokstav a og b, og opprettholder avvisning av klagen. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder klage på vedtak om avvisning av klage som har kommet etter at klagefrist på 

opprinnelig vedtak er gått ut. I mai 2018 ble det avholdt en oppmålingsforretning på gnr./bnr. 

18/50. I mai 2019 mottok kommunen en klage på denne oppmålingsforretningen. Klagefristen 

er tre uker. Siden klagefristen er oversittet fattet kommunen vedtak om å avvise klagen, og 

ikke gi oppreisning for klagefrist. Dette vedtaket er påklaget, og legges nå fram til HMA for 

avgjørelse. Rådmannen vurderer at vilkårene for å ta en klage som er kommet etter 

klagefristens utløp ikke er oppfylt, og anbefaler at HMA opprettholder avvisning av klage. 

Saken sendes deretter til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Oppmålingsavdelingen avholdt oppmålingsforretning over grensene til gnr./bnr. 18/50 

15.05.2018. Oppmålingsforretning er klarlegging og beskrivelse av eiendomsgrenser og 

rettigheter til fast eiendom. Nesten ett år etter, 08.05.2019, sendte Anders Tangen, som var 

nabo i saken, inn klage på oppmålingsforretningen. Klagen ble avvist fordi klagefristen var gått 

ut. Advokat Askilsrud har på vegne av Tangen klaget på avvisningen.  

 

Saksgangen i oppmålingssaken har vært som følger: 

1. Innkalling til oppmålingsforretning 15. mai kl. 09:00 ble sendt i brev datert 24.04.2018 

med eldre grensebeskrivelser (18/1349-3). Grensegangsforretning for gnr./bnr. 18/50 

datert 20.10.1944 var vedlagt. Partene ble oppfordret til å komme med mere 

dokumentasjon dersom de hadde det. «Har dere som parter ytterligere dokumenter er 



- 

det fint om de kan sendes undertegnede i fremkant av oppmålingsforretningen, eller at 

de tas med på selve oppmålingsforretningen.». 

2. Oppmålingsforretningen ble avholdt 15.05.2019. De som var tilstede var Anders 

Tangen (18/3), Lizbeth Schlichting (18/58), som møtte med fullmakt fra Werner 

Schlichting og Ringerike kommune v/Erik Vold (18/50). 

3. I brev datert 18.05.2018 ble protokoll etter oppmålingsforretningen sendt partene 

(18/1349-5). Med brevet fulgte protokoll med vedlegg og de samme 

grensebeskrivelsene som i innkallingen. Kartet i protokollen og grensebeskrivelsen viser 

tydelig at grensa går fra pkt. 6 til pkt. 7. Tekstdelen av protokollen beskriver det som 

ble gjort på forretningen. 

4. I brev datert 07.08.2018 ble matrikkelbrev sendt partene (18/1349-6). Det ble skrevet 

at klagefristen var 3 uker fra mottatt brev. I ESA (sak- og arkivsystemet) er det 

registrert at Tangen, Werner Schlichting og Ringerikskraft AS har åpnet forsendelsen, 

Frøislie har tatt den til orientering og Schlichting Lisbeth og Bjørnstad er registrert med 

«mottager varslet». Ingen av partene har vært kopimottagere. 

5. Anders Tangen sendte inn klage på oppmålingsforretningen 08.05.2019. Vedlagt 

klagen lå kjøpekontrakt for gnr./bnr. 18/50 og skylddeling for samme eiendom. Klagen 

går i hovedsak ut på følgende:  

 Klager mener at oppmålingsforretningen holdt 15.05.2018 er feil vedrørende 

tomtearealet som Ringerike kommune har oppgitt på 18/50. Tomtearealet er nå 

oppgitt å være 6674,4 m². Dokumenter fra tiden 18/50 ble solgt fra Sofie 

Tangen til Norderhov kommune står det at 18/50 er ca. 2000 m². 

 Oppmålingsgrunnlaget til Ringerike kommune i 2018 er fra 1939, altså 11 år før 

tomta ble solgt til Norderhov kommune. 

 I kjøpekontrakt fra 1960 står det klart at 18/50 «Knatten» er på ca. 2000 m² 

 

i. Skylddeling ble holdt mandag 15.11.1943, men den er ikke underskrevet 

eller tinglyst. Skylddelingen inneholder målsatt skisse, men størrelsen på 

eiendommen er ikke direkte oppgitt.  

            

6. Kommunen sender brev til klager 27.05.2019 og ber om begrunnelse for hvorfor klagen 

skal tas under behandling når klagefristen er gått ut. Kommunen sender også brev til de 

andre partene om at vi har mottatt klage. 

7. Kjøper av 18/50 sender epost til kommunen 27.05.2019 der han mener at det ikke er 

noe tvil om at eiendommen grenser til Steinsfjorden i sin fulle bredde. 

8. Advokat Per Engebreth Askilsrud sender på vegne av klager, Anders Tangen, 

begrunnelse for hvorfor klagen skal tas under behandling selv om klagefristen er gått 

ut. I begrunnelsen vises det til at Tangen ikke er datakyndig, og at han ikke forstod fullt 

ut hva forsendelsen fra kommunen inneholdt. 

9. Kommunen avviser klagen 26.06.2019 fordi brevet er åpnet i Altinn og klager burde 

forstått innholdet eller tatt kontakt med kommunen. 

10. Advokat Askilsrud sender på vegne av Anders Tangen klage på avvisningen i brev 

datert 03.07.2019 og skriver at begrunnelse vil bli sendt etter sommerferien. 
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11. Advokat Askilsrud sender på vegne av Anders Tangen begrunnelse på klagen på 

avvisning i brev datert 22.08.2019. Det bes om at klagen blir behandlet og at klagen tas 

til følge. Klagen begrunnes i to forhold: 

1. Tangen er ikke er datakyndig og forstod ikke den forsendelsen som kom via Altinn.  

2. Kommunen burde forsikret seg om at dokumentene fra oppmålingsforretningen var 

mottatt og ble forstått.  

 

Juridiske forhold  

Etter forvaltningsloven § 29, første ledd, er den alminnelige fristen for å klage på et vedtak 3 

uker fra vedtaket er kommet frem til parten. Matrikkelbrevet ble sendt ut 07.08.2018 og det 

ble sendt klage på oppmålingsforretningen 08.05.2019. Klagefristen er dermed gått ut. 

 

Forvaltningsloven § 31, første ledd, bokstav a og b, gir mulighet til å ta en klage under 

behandling selv om klagefristen er gått ut. Etter bokstav a kan klagen tas under behandling når 

parten (eller fullmektig) ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha ventet med å 

klage. Bokstav b åpner for å ta klagen til behandling dersom det «av særlige grunner er 

rimelig at klagen blir prøvd». 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har ikke vært behandlinger og vedtak angående denne eiendommen tidligere. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at parten har rett 

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket», jf. 

forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om dekning av utgifter dersom vedtaket 

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Det vurderes ikke ellers å foreligge forhold som gir direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen.  

  

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for innhenting av informasjon eller høringer for 

behandlingen av denne klagen. 

  

 

Alternative løsninger 

Dersom Hovedutvalget skulle komme til at klagen fra Anders Tangen må tas under behandling, 

kan følgende vedtas: 

 

Alternativ 1 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at vilkårene for å ta forsentkommet 

klage til behandling er oppfylt etter forvaltningsloven § 31 første ledd, bokstav a. 
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2. Saken utsettes og legges frem til ny politisk behandling for fullstendig klagebehandling. 

  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen ser ikke at saken har prinsipielle sider. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er klaget på avvisning av klage og det bes om at klagen tas til behandling selv om klagen 

er kommet etter klagefristen. Som grunnlag for at klagen skal tas til behandling vises det til to 

forhold. For det første vises det til at Tangen er ikke er datakyndig og ikke forstod 

forsendelsen som kom via Altinn. For det andre vises det tilt at kommunen burde forsikret seg 

om at dokumentene fra oppmålingsforretningen var mottatt og ble forstått.  

Etter forvaltningsloven § 31, første ledd, er det to muligheter for å ta en klage til behandling 

selv om klagefristen er oversittet. Det første alternativet i bokstav a, tar sikte på situasjoner 

hvor klageren eller fullmektig ikke kan kritiseres for å ha oversittet fristen eller for å ha ventet 

med å klage etterpå. En slik fristoversittelse vil i første rekke være unnskyldelig i saker hvor 

det ikke er gitt orientering om klagefrist til partene i saken. Også forhold på klagerens side som 

ulykke, alvorlig sykdom eller lignende vil kunne være grunnlag for å ta klagen til behandling 

selv om klagen er kommet for sent. Rådmannen ser ikke at det er redegjort for forhold som 

tilsier at klagen skal tas under behandling etter alternativet i forvaltningsloven § 31, første ledd 

bokstav a. 

Den andre muligheten til å ta en forsentkommet klage til behandling gis i forvaltningsloven § 

31, først ledd bokstav b, hvor klagen kan tas til behandling om det er særlige grunner til at det 

er rimelig at klagen blir prøvd. Eksempelvis at avgjørelsen betyr mye for parten, er av 

prinsipiell betydning, eller at opprinnelig vedtak strider mot praksis fra overordnet 

forvaltningsorgan. Sivilombudsmannen har flere ganger uttalt at det ikke skal være en kurant 

sak å gi fristoppreisning. Dette på grunn av hensynet til effektivitet og ressursbruk og hensynet 

til innrettelse, forutsigbarhet og tillit til forvaltningsvedtak. 

Etter fvl § 31, andre ledd, skal det i vurderingen også legges vekt på om endring av vedtaket 

kan gi skade eller ulempe for andre. I dette tilfellet kan skadelidende bli nåværende eier av 

gnr./bnr. 18/50, ved at eiendommen eventuelt ikke har strandlinje til Steinsfjorden. 

Tiden fra vedtaket er fattet til klagen kommer inn er i seg selv et moment som kan vektlegges i 

vurderingen om det skal gis klageadgang for klagen. At det har gått lang tid, kan gi parten 

beskyttelsesverdig forventning om å kunne innrette seg etter vedtaket. I denne saken har det 

gått ni måneder fra vedtaket er truffet til klagen blir sendt. Etter siste ledd i fvl § 31 kan ikke 

klagen tas under behandling dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet. 

 

Klagefrist i saken var 3 uker fra partene mottok matrikkelbrevet. Matrikkelbrevet ble sendt ut 

07.08.2018. Kommunen mottok klagen 08.05.2019. Ringerike kommune sender alle brev 

gjennom Altinn. I kommunens sak- og arkivsystemet i kommunen er det registrert at Tangen 
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åpnet brevet i Altinn. Advokat Askilsrud begrunner oversittet klagefrist med at Tangen ikke er 

datakyndig, og at han ikke forstod fullt ut hva forsendelsen fra kommunen inneholdt. 

 

Hvis du får et brev fra det offentlige, enten i postkassa eller i Altinn, og du ikke forstår hva det 

dreier seg om, så er det vanlig å undersøke det nærmere. Og som mottaker av et slikt brev så 

har du en undersøkelsesplikt. Da ringer du kommunen, du reiser innom, eller du sender en 

epost. I denne saken så var det jo også en oppmålingsforretning rett før, hvor Tangen deltok 

og møtte kommunens saksbehandler. Dette brevet fra kommunen kom i etterkant av denne 

oppmålingsforretningen. Da burde terskelen for å sjekke opp dette brevet være lav, siden det 

gjaldt en sak som Tangen hadde vært involvert i, og at han også hadde møtt kommunens 

saksbehandler og visste hvem det var. 

 

Rådmannens vurdering er at klagen er kommet inn etter klagefristens utløp og at klagen derfor 

avvises. Det har ikke kommet inn nye opplysninger i saken som viser at det her blitt godt 

åpenbare feil i saken. 

 

Rådmannen anbefaler å opprettholde avvisning av klagen, og at saken sendes Fylkesmannen i 

Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 

Anders Tangen, Orebråtaveien 15, 3512 Hønefoss 

Advokat Per Engebreth Askilsrud, Postboks 132, 0502 Hønefoss 

Ringerike kommune, Eiendom v/Arnulf Vik 

Espen Hval, Pålsrudveien 77, 3512 Hønefoss 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Utsending av matrikkelbrev for gnr/bnr 18/50 

Matrikkelbrev for gnr/bnr 18/50 

Utsending av protokoll etter oppmålingsforretning holdt 15. mai 2018 

Protokoll med vedlegg 1 - 3 

Protokoll for kartforretning holdt 3. og 21. mai 2002 

Grensebeskrivelse gnr 18 bnr 2 frå 1939 

Grensebeskrivelse gnr 18 bnr 50 

Grensebeskrivelse melom 18-3 og 18-30 frå 1944 

Kart Åsatangen gnr 18 bnr 2 

Skylddeling gnr 18 bnr 58 

Klage angående tomt 

E-post 

Skylddelingsforretning 

Kjøpskontrakt 1960 

Angående oppmåling av eiendom 
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 Ringerike kommune, 23.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Elin Green 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Oppmålingsavdeling 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»      

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/1349-6 27490/18 GNR 18/50  07.08.2018 

 

Utsending av matrikkelbrev for gnr./bnr. 18/50 

 

Viser til oppmålingsforretning over gnr. 18 bnr. 50, holdt 15.05.2018, der eiendomsgrensene 

for eiendommen ble fastlagt. Viser også til protokollen for oppmålingsforretningen som ble 

utsendt 18.05.2018. 

 

Vedlagt oversendes matrikkelbrev som viser grensene som er registrert på gnr. 18 bnr. 50 i 

matrikkelen (landets offisielle eiendoms-, bygnings- og adresseregister). 

 

Angående eventuell klage på dette matrikkelbrev eller gjennomføringen av 

oppmålingsforretningen vises til matrikkeloven § 46 med tilhørende forskrift § 21 og 

forvaltningsloven kapittel IV - V. 

  

Klage framsettes for Ringerike kommune innen 3 uker fra mottagelsen av dette brev. Klage 

sendes til Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller digitalt til 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Med hilsen 

 

Trond Olav Vassdal 

Konstituert avdelingsleder 

trond.olav.vassdal@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Matrikkelbrev for gnr./bnr. 18/50 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Oppmålingsavdeling 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»      

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/1349-5 17923/18 GNR 18/50  18.05.2018 

 

Utsending av protokoll etter oppmålingsforretning holdt 15. mai 2018 

 

I henhold til innkalling ble det 15. mai holdt grensepåvisning for grensene på eiendommen gnr. 

18 bnr. 50. Partene som deltok på forretningen godkjente protokollen på stedet. Siden ikke alle 

partene var tilstede sendes protokollen ut til alle partene. 

 

Vi ber dere som ikke var tilstede om å godkjenne eller komme med merknader til protokollen. 

De som var tilstede kan også komme med merknader til protokollen. Frist for tilbakemelding er 

3 uker fra mottatt brev.  

 

Etter at fristen for merknader er gått ut vil grensen bli endelig merket og målt og ført i 

matrikkelen (landets offisielle eiendoms-, adresse- og bygningsregister). Etter at det er gjort  vil 

matrikkelbrev, som viser grensene, bli sendt dere som er parter. Når matrikkelbrevet mottas 

kan det klages over det og gjennomføringen av selve oppmålingsforretningen.  

 

 

Med hilsen 

 

Trond Olav Vassdal 

Konstituert avdelingsleder 

trond.olav.vassdal@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Protokoll med vedlegg 1 – 3 

Grensebeskrivelse gnr. 18 bnr. 2 fra 1939 

Grensebeskrivelse gnr. 18 bnr. 50 

Grensebeskrivelse mellom 18/3 og 18/30 fra 1944 

Skylddeling gnr. 18 bnr. 58 

Protokoll for kartforretning holdt 3. og 21. mai 2002 

 

 























































































Klage ang. opp måling av eiendom 18/50. 

Arkivsak. 2018/1349

Som eier av eiendom 18/3 mener jeg at oppmålingsforretningen holdt 15 mai 
2018 er feil vdr tomtearealet som Ringerike kommune har oppgitt på 18/50. 

Tomtearealet er nå oppgitt og være 6674,4 m2.

Etter og ha funnet dokumenter som er i fra tiden fra 18/50 ble solgt av Sofie 
Tangen til Norderhov kommune viser det seg at 18/50 ikke er mer enn ca.2000 
m2.

Oppmålingsgrunnlaget jeg fikk av Ringerike kommune i 2018 er ifra 1939. Altså 
11 år før tomten ble solgt til Norderhov kommune. 

Jeg har fremskaffet kjøpskontrakt fra 1960. Der står det klart at 18/50 
«KNATTEN» er på ca. 2000 m2. 

Jeg har også en Skylddelingsforretning skrevet i 1943 som viser mål på punkter 
som gjelder 18/50. Denne viser også at tomten 18/50 er på ca. 2000m2.

Etter min mening er det gjort en grov feil av Trond Olav Vassdal under 
oppmålingsforretningen 15 mai 2018. 

Som eier av 18/3 mener jeg at Ringerike Kommune må ta en ny oppmåling av 
18/50 «KNATTEN» for og få dette i orden. 

Ringerike kommune har solgt 18/50 videre og det er begynt og bli en del 
aktivitet der allerede. Så dette må ordnes opp i fortløpende. 

Saken legges frem for advokat fortløpende. 

Se vedlegg. 

Mvh. Anders Tangen

Eier 18/3



Fra: A. Tangen Graving og Transport [A_tangen89@yahoo.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Trond Olav Vassdal [Trond.Olav.Vassdal@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 08.05.2019 23:24:16 

Emne: GNR 18/50 

Vedlegg: Klage ang.odt; kjøpskontrakt 1960.pdf; skyldelingsforetning1943.pdf 

Hei.  
Har kommen situasjon der jeg føler meg lurt av Ringerike kommune. Jeg har ikke hatt noe oversikt over disse eiendoms papirene før nå. Men finner da ut at 
jeg er blitt lurt for ca. 4000m2 av Ringerike Kommune av min egen tomt.  
 
Ta dette videre med rette vedkommende. 
 
 
Mvh. 
Anders Tangen  
Eier av GNR 18/3  
99423294 
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1 . Omfatter den eiendom, som deles, jordbrulc med skog?

2. Efu hvert av de ved delingen framkomne jordbruk dentil husbehov og gårdsfornødenhet nødvendige skog?

5. Omfatter den eiendom, som deles, jordbrulc med fje[,
Strekning, herunder fjellvann, elver og bekker?

4. Får hvert.av de ved delingen framkomne jordbruk
den for btuket nødvendige fjetlstrekning?

- Hvis spørsmål 1 besvares med ja, -og
spørsmål 2 besvares med nei, eller hvis spørsmål J

besvares med ja, og spørsmål 4 besvares Åed nei, blir ytterligere følgend* ,p"r..åi a besvare:

5. Har herredstyret samtykket i skylddelingen?

6. EIIer finner skylddelingsmennene det godtgjort, at clen
parsell, som fraskilles eiendommen, er bestemtlil å'-oppdyrkes
eller anvendes til byggetomt, vei, industriert anlegg eli"r tnet
liknende øyemed?

7. Eller deles eiendommen i henhold til S l4 i lov om
odelso og åsætesretten av 26. juni tgZL?

/f?//t-

Det bevitnes:

a) At ved delingen nytt fellesskap ikke er stiftet. Dog har vi samtykftet i, at av utmarka

idet vi har funnet videregående deling utjenligl).

b) At .hved bruk har fått en for fredning og nytte så hensiktsmessig form som foro
holdene tillater.

Skylden fer de øz fraskilte del ble bestemt til C ct4.
Horr.dU"l"ts gjenværend" sLyld atgløn fr,9

"a
A4z

De.ra fraskilte del er gitt bruksnavn2) 40

Besteimmelse
: angående kostnadene ved forretningens avholdelse og tinglysings):

t) Det som ikke passer strykes over.
2) som bruksnavn må ikke i noe-tilfelle velges et navn som allerede er i bruk som slcktsnavn og som ilikehører til de mer utbredte (jfr. lov av 9. februar 192J, w.2, S 2l).
) Hvis 'lct ikke opplyses eller fra- no-el av partene påståes a vær. tiuffet avtale om, hvem som skal bærekostnadene ved forref'ingens avholdelse, si"l -"ol"o. i foouiiog.o innta bcstemmelse om, hvorledeskoslnadene skal fordeles mellom partene.

,q



Partene ble gjort kjent med at: forretningen lian påankes til overskjønn, for iå vidt
angår skyldansettelsen og den i marka foretatte deling, og at begjæring herom må være
lagt fram til sorenskriveren,innen j rnåneder fra forretnihgens tinglysing.

Vi erklærer, at vi har utført forretningen etter beste skjønu og overbevisning i hen,hold til gitt forsikring. * q*; c^Vi har bestemt, at
skal besørge forretningen levert (sendt) til

a

Antatt til tinglysin C -...........................-..-.......,.................1........,............... ...19_.................

Tinglyst ved

De fraskilte del har fått g.onr. .. .......... br.enr.

H

'*riip
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Snd.erfegneåe fru i_qofie ffiansen tangeal f, BlFfgg0r.selger
fuerred t1 1 sedtlndertegnede :tsrd.erhsv kowtrne elendeumetr 'rrnatt€næ1 -
Sr.BF 1,3r br.nr.$0 av skyld { 6re i Åsa i l{ord,erhov herred, for eR on-
f,orsnet k36pesun stsr kr.5r$Ofi*- kron.etr fon-Sp - $o!& betaler kontanå

Hiondsmsen be*tår av e-rr ubebygget tont, sen ved øffentllg
gItå$ggaågnfometning dea lgll0-,lS{ og slcylclåe}tng tinglyst den p3ll0
1 9t4*er ntskilt fla t'Or,bråtea"' gr.:hrrl$r bf-fi, F.3* ,fouten er ear z wE

ued såændlinJe til .steinefjold,en.

Tsmten selges fri for pengehefteJsern idet forutsettes at
p*ntFrarere* I gr;nr.l$/! {Ffypotekbaak€n J frafeller pant i itep *tski.lt,

, p*æe1 1 , SrrnR;få1 5$. Hjclpe.rea er fo:svrig gjs$ hekJent aed panåe-
at t est dat. tO/S-tSC,

::- fsuten er bes iktåg*t ar å{asderhov kormunes rspre$eatagter,
s€ evertas av kJuperen stib åen isag befii:ser s6&, idet ekJste utsted*l
streks 0g ileponeree hss eieaåees,*egler årse V. Ryttner sem beeUrger del
tiaglyst straks i{ypetekbæken hatr s,enåt sin ebligeeJon tål av}ysi*g på
den rolgte eieafun "Knatten"r grrtrrrt*/5g.

Kj6pesuffiEen, *o* åepoaeres hos eien*omsmegler Ryttmar vei
næry*rænde kontrakts En&erskri*, utbctalee til selgesen når skj$tct år
tinglyet,

0ppgj6ret og elle ek*pe ååsjon€r for denne lu*n€ef feratae
av eieeåomcmegler }.rne F. ityåtæ*r soæ hås formidlet salget, HeR ssla fo:
$vrig er uten arr$våf, ned hensya til parten€$ riktige oppfyllelse av
n$Fværende kjdpe kontrakt.

Ålle enksstnånger ved deane handsl, såson tariffuessig
provi*Jraal stenpelaYgift og tinglf$å*g*gebyrrFå.nteatbest lirr,vr beteles a
kjdperen,'
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Åt vi har gjennonlc*tn fcr*tåtå og Eedtst t åenne kontrakt;be-
kr*ftes herved meå våre und.erskråft*ri
Sas. sel{ler L Sol* kj$per t
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AD VOKATE N E ASKI L SRUI )
Medlemmer av den norske advokatforening

Ringerike kommune
Oppmålingsavdelingen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

RINGERIKE KOMMUNE

2 1 MAt 2019

Dokumentsenteret

ADVOKAT: Per Engebreth Askilsrud

ADVOKAT: Hans Petter Askilsrud

Hønefoss, 16.05.2019
Vår ref.: 4485 PEA/rs

I
I
I

Dokid:
19060391
(18/1349-8)
insående oPPmåling av eiendom

ANDERS TAN GEN. OPPMÅLI NG GNR. 18, BNR. 50 I RI NGERI KE KOMMU NE

Anders Tangen, Orebråtaveien 15, 3512Hønefoss, har henvendt seg til meg og bedt om min
bistand i forbindelse med oppmåling av eiendommen gff. 18, bnr. 50.

Anders Tangen er uenig i den oppmåling som er foretatt. Gnr. 18, bnr. 50 ble fradelt
eiendommen gff. 18, bnr. 3 ved skylddelingsfonetning 15.I1.43. Kopi av skylddelings-
forretningen vedlegges. Bilag

Anders Tangen er nå eier av gnr. 18, bnr. 3

Som det fremgår av skylddelingsforretningen var den parsellen som ble fradelt, 2 da. Yed
oppmåling som ble foretatt våren 2018, er det nå oppmålt en parsell på ca. 6 da.

På vegne av Anders Tangen gjøres gjeldende at det i forbindelse med oppmåling er gjort en feil,
og at det areal som inngår i gnr. 18, bnr. 50 ikke skal overstige2 da.

Tangen opplyser til meg at han har vært i kontakt med kommunen, og har fått en tilbakemelding
om at vannstanden i Steinsfiorden har sunket, og at dette er årsaken til at arealet har blitt så stort.

Det fremgar imidlertid at skylddelingsforretningen at parsellen som ble fradelt i 1943 går til
strandkanten. Det vises til avslutning av skylddelingsforretningen, hvor det heter at:

"parsellen grenser... .....mot vest til Steinsfiorden.

I

Postadresse:
Postboks 132

Besøksadresse: Telefon:
Thoresengården, 3. etg. 32 17 97 80
Søndre Torv I Telefax:
3510 Hønefoss 32 12 66 12

Bankgiro: Org. nr. Epost:
2280 69 79094 871 143 722 advokatene@askilsrud.no

Hjemmeside:
www. askilsrud.no3502 Hønefoss



AD VOKATE N E ASKI L SRU D
Medlemmer av den norske advokatforening

Eventuelt areal som har bliu tørrlagt etter at skylddelingen ble gjennomført, overføres således
ikke automatisk til kommunens eiendom. Jeg viser også til kjøpekontrakten som vedlegges, hvor
det heter:

"Tomten er ca. 2 mål med strandlinje til Steinsfiorden". Bilag

Under henvisning til ovenstående bes det derfor om at kommunen fortar en ny oppmåling slik at
gnr. 18, bnr. 50 begrenses tilca.2 da.

Avslutningsvis vises det til kommunens brev av 18.05.18, hvor det avslutningsvis heter

"Når matrikkelbrevet mottas kan det klages over det og gjennomføringen av selve
opp m ål i n gsfo r r e tnin g e n. "

Anders Tangen har ikke mottatt matrikkelbrev, og det legges derfor til grunn at klagefristen ikke
er løpt ut.

Med hilsen

4t
Pbr

advokat

Kopi: Klient
Vedlegg

.|
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-117   Arkiv: PLN 436  

 

 

3007_436 Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak - Sluttbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. 3007_436 Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak vedtas.   

2. Planen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

  

 

Sammendrag 

Detaljreguleringen for Lamoen – utvidet grusuttak skal sikre nye grusressurser som innslag i 

jordproduksjon og tilbakefylling av ikke forurensede masser, samt gi rammer for denne driften. 

 

Ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 10 uttalelser, hvorav en 

innsigelse. Ved begrenset høring kom det inn 9 uttalelser. 

Uttalelsene omhandler i grove trekk; at utvidelsen av grustaket ikke er tråd med 

kommuneplanens arealdel, trafikksituasjon, ivaretagelse av Lamyra naturreservat, 

friluftsinteresser, forurensning og etterbruken av området. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken kom med innsigelse til planforslaget 20.08.19. Innsigelsen ble 

fremmet grunnet:  

1. Manglende innarbeiding av avbøtende tiltak mot Lamyra naturreservat i form av 

vegetasjonsskjerm. 

2. Manglende håndtering av overvann. 

3. Dagens uttaksområde må innlemmes i planen. 

4.  Den delen av planen som inngår i naturreservatet må tas ut av planen. 

5.  Manglende ivaretagelse av den kritisk truede arten reliktjordbie. 

Innsigelsen er nå trukket, se vedlegg 9. 

 

For å ha tilstrekkelig fallende terreng mot fangdammene er fyllingshøyden økt til kote + 82 

moh. i området mot eksiterende fylling. Dette er i samsvar med eksisterende driftsplan for 

området. 



- 

 

Planforslaget er bearbeidet og legges nå frem for sluttbehandling. Rådmannen mener at 

planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og tilhørende utredninger er 

tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas.   

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Helgelandsmoen/Lamoen. Bakgrunnen for planarbeidet er at Skaaret 

Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens 

drift med uttak av ca. 700.0000 - 800.000 m3 grus og sand som innslag i jordproduksjon, med 

etterfølgende innfylling av ikke forurensa masser. Uttak- og mottaksområdet skal tilbakeføres 

til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) etter endt drift. Tiltaket legger opp til en 

anleggsperiode på 10-15 år.  

 

Planområdet er på ca. 414 daa, og omfatter dagens og fremtidig uttaks- og mottaksområde, 

dagens adkomstvei, vegetasjonsskjerm, rigg- og vektområdet. Planens foreslåtte formål 

masseuttak og massemottak er i strid med gjeldende kommuneplan, hvor arealet er avsatt til 

LNF, foruten 146 daa som er avsatt til råstoffutvinning i gjeldene kommuneplan.  

 

Etter høring og offentlig ettersyn har det blitt utarbeidet to nye fagrapporter for 436 

Detaljregulering Lamoen - utvidet grusuttak: en geoteknisk rapport for områdestabilitet og en 

tilleggsvurdering av hydrologiske forhold, utfyllende informasjon lengre ned i saksfremlegget. 

Tilleggsrapportene har vært fremlagt for NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som 

mener det er positivt at tilleggsrapportene er utarbeidet, se vedlegg 8. De viktigste avbøtende 

tiltakene er innarbeidet i planforslaget.  

 

I henhold til planprogrammet foreligger det fra 1. gangsbehandlingen faglige utredninger for 

temaene: støy, støv, naturmangfold, hydrogeologi, og arkeologi. Rådmannens vurdering av 

disse rapportene er oppsummert under avsnittet «Konsekvensutredning» i saksfremlegget til 1. 

gangsbehandling, se vedlegg 18.  

 

 

Beskrivelse av saken 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 18. 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller    Skaaret Landskap AS  

Fagkyndig   Guni consult, ved Gunnar Nilsen  

Eieropplysninger  Ole Gjerde er grunneier på eiendommen gnr.3 bnr.3 og Trond 

Lyseng på gnr.3 bnr. 45 

Arbeidsplasser Anlegget sysselsetter 10 personer. 

Arealstørrelse  Etter ny varsling om utvidelse av planområdet, ble eksisterende 

driftsområde og uttaks-mottaksområde, veiareal og hensynsone 

inkludert. Planområdet har et totalareal på ca. 414 daa. Området 

BRU1 og BRU2 er uttaksområdene på ca. 260 daa. 

Arealformål    Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning/innfyllingsområde, 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Anleggs/driftsvei, 

annen veggrunn og del av fylkesvei 2854 (tidligere fv. 158) med 



- 

gangvei  

Landbruk-, natur og friluftsområde med reindrift (LNFR)  

Naturvern 

Hensynssone  Fri siktlinje, flom, høyspentledning, sikring rundt uttaksområdet og 

reliktjordbie  

Overordnet plan   Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

Plantype  Privat detaljregulering 

 

 

 

Tidligere behandling og vedtak  

 Formannskapet fattet 23.01.2018 (sak 2/18) vedtak om oppstart av planarbeid 

0605_436 detaljregulering Lamoen, samt å sende forslag til planprogram på høring og 

legge det ut til offentlig ettersyn. 

Planprogram ble fastsatt i delegasjonssak 231/18, 14.06.2018. 

 Planforslaget var på begrenset høring i perioden 21.03.19 - 12.04.19, grunnet utvidelse 

av planområdet (innkjøring, vektområde og hensynssone for reliktjordbie). 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av formannskapet og vedtatt sendt på høring og lagt 

ut til offentlig ettersyn 21.05.19 Bh. NR. 59/19.  

 Planforslaget var på begrenset høring i perioden 18.10.19- 19.11.19, grunnet utvidelse 

av planområdet (dagens uttak og mottaksområdet ble inkludert i planen). 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Endringene er markert med rød tekst i planbeskrivelsen for å bedre synligheten. Rød 

tekstmarkering vil bli omgjort til vanlig skrift administrativt, dersom detaljreguleringen vedtas.   

 

Følgende endringer er gjort etter førstegangsbehandling og etter begrenset høring:  

 

 Dagens uttaks- og mottaksområde (felt L1) er innlemmet i reguleringsplanen, se 

plankart i figur 1.  

 Det er lagt inn en skjermingssone (felt L1 med hensynssone H190) på 27,5 meter mot 

Lamyra naturreservat. Innenfor skjermingssonen skal det plantes stedegen vegetasjon 

mellom eksisterende traktorvei og Lamyra naturreservat.  

For resterende anleggsområde (BRU 1 og 2) er det lagt inn en skjermingssone (felt L2 

med hensynsone H190). Skjermingssonen har en minimum bredde på 5 meter utenom 

veien (SKV 2-7). 

Dette er fulgt opp med reguleringsplanbestemmelse § 7.2, og rekkefølgebestemmelse.  

 Det er satt krav om at det skal etableres fangdammer i sør og vest i BRU 1 og 2 etter 

avsluttet anleggsperiode. Dette for å hindre uønsket avrenning fra innfylte masser før 

området er revegetert. Fyllingen skal etableres med fall mot vest for å hindre avrenning 

mot Lamyra naturreservat. Se reguleringsbestemmelse § 4.6.  

 Reguleringsbestemmelse § 4.3 er endret for å bedre ivareta krav om overvåking av 

grunnvannstrøm og vannkvalitet.  

 Den delen av planen som inngår i Lamyra naturreservatet er tatt ut, og 

planavgrensningen er nå lagt inntil reservatgrensen.  

 Reliktjordbien er sikret med naturvernformål (felt LN med hensynsone H560) med 

tilhørende bestemmelse.  
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Plankartene viser situasjon ved førstegangsbehandling, og ved sluttbehandling. Største 

endringene er at eksisterende uttaks- og mottaksområdet er innlemmet i planen, hensynssone 

H190 er utvidet og tidligere LNF vern for reliktjordbien er erstattet med naturvernformål LN.   

 

 
Figur 1: Plankart til førstegangsbehandling, bilde til venstre. Plankart med endringer til sluttbehandling, bilde 

til høyre.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Uttak av grus og sandressurser med innfylling av ikke forurensa masser 

I planbestemmelsen § 4.1 er det satt et nedre uttaksnivå til 66 moh, og det skal minimum være 

en sone på 0.5 meter over grunnvannsnivå.  

 

Tiltakshaver sine rutiner for å unngå at det tas ut masser 0.5 m over grunnvannstand vil bli 

beskrevet i driftsplanen. Tiltakshaver opplyser at det ut fra erfaring ses en mørkere sand ca. 0.5 

m over grunnvannstand, grunnet fuktighet som trekker opp i sanda gjennom kapillærkreftene. 

Uttak av masser foregår ved at det graves «horisontalt» inn i grusen, noe som vil gi tidlige 

indikasjoner på om grunnvannsspeilet endrer seg. Det er fra hydrologiske vurdering sett at det 

er en forbindelse mellom vannstanden i Lamyra naturreservat og grunnvannet i løsmassene. 

Tiltakshaver skal innarbeide regelmessige sjekker av prøvebrønner som vil gi indikasjoner på 

om grunnvannet står høyere enn normalt grunnet værmessige eller sesongmessige variasjoner. 

Hvis det mot formodning skulle bli gravd for dypt vil det umiddelbart bli fylt tilbake grus og 

videre uttak av masser vil foregå høyere i terrenget. Følges anbefalingen i 

hydrogeologiskrapport anses det ikke å være en stor forurensningsfare.  

 

Innfyllingsvolumet er økt for å gi en bedre landbruksmessig tilpasning mellom det gamle og det 

nye området, samt å kunne få til et fall i terrenget mot fangdammene som er krevd av 
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Fylkesmannen i Oslo og Viken. For å ha tilstrekkelig fallende terreng mot fangdammene er 

fyllingshøyden økt til kote + 82 moh. i området mot eksiterende fylling. Dette er i samsvar med 

eksisterende driftsplan for området. Figur 2 viser snitt over tenkt innfylling av området. 

Fangdammene skal etableres etter at anleggsperiodene er ferdig, når tilstrekkelig helning er 

etablert, og skal hindre uønsket avrenning før fyllingen er revegetert. 

 

Driften av anlegget vil bestå i at det graves ut løsmasser som etter kort tid vil ble fylt opp med 

nye ikke forurensa masser. Det betyr at det alltid vil være en gravegrop i forkant av 

driftsområdet. Denne gravegropen vil fungere som en fangdam mens anlegget er i drift.  

 

 

 
Figur 2: Snitt viser eksisterende terreng, og nytt terreng (stiplet linje). For plassering av snitt 

i kart se vedlegg 13, og for bedre oppløsning av snittene se vedlegg 14-16.  

 

Tilleggsvurderinger: Fagrapporter for hydrologiske forhold og områdestabilitet (fare for skred) 

I forbindelse med kravet fra NVE om en stabilitetsvurdering og økningen av innfyllingsvolumet 

er det utarbeidet to nye fagutredninger som begge konkludere med at innfyllingen av ikke 

forurensa gravemasser ikke får negative konsekvenser for stabiliteten i massene i området eller 

avrenning til Lamyra naturreservat, når rapportenes anbefalinger følges.  

 

Oppsummert fastslår tilleggsvurderingen hydrogeologiske forhold, vedlegg 11, følgende:    

 Gode rutiner og mottakskontroll er viktig for å unngå forurensning.  

Dette er fulgt opp i reguleringsbestemmelse §3.4, som krever kontroll av massene i 

vekta og ved utplanering.  
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 Det antas at det hovedsakelig er leirholdige masser som mottas. Dette kan føre til at 

vannstanden stiger noe lokalt. Dette er ikke dramatisk, men må overvåkes.  

Det er satt krav om kontroll med grunnvannstrøm og forurensning i 

reguleringsbestemmelse § 4.3.  

 Overflateavrenning: det vil være naturlige gravegroper som fungerer som fangdammer 

mens uttaket/mottaket er i drift. Benyttes dette prinsippet vil det ikke være fare for 

utslipp til tilgrensende områder. Når anleggsperioden er avsluttet vil slamholdig vann 

som renner på overflaten av fyllingen bli ledet til fangdammer.  

Fulgt opp i bestemmelse § 4.6.  

 

Oppsummert fastslår fagrapport for områdestabilitet, vedlegg 10, følgende:  

Hentet fra konklusjon, s. 19: «Hele området er under marin grense, og det er per 

definisjon risiko for forekomst av marin leire, noe som kan tilsi fare for områdeskred. 

Det er gjort en geoteknisk gjennomgang og vurdering av de relevante skråninger på 

området. På bakgrunn av utførte georadarmålinger i området vurderes det, at de marine 

leirer er i såpass stor dybde, at det ikke er fare for å utvikle områdeskred i forbindelse 

med de skisserte aktivitetene i området. På bakgrunn av den geotekniske 

gjennomgangen av planene samt de gjorte vurderinger og beregning iht. NVE veileder 

2014/7 konkluderes det, at områdestabiliteten for de beskrevne tiltak er ivaretatt, og at 

det på bakgrunn av de ulike tilgjengelige informasjonene ikke er fare for områdeskred 

pga. marine avsetninger.» 

Det er satt føringer for hvordan gravearbeidet skal utføres i reguleringsbestemmelse § 

4.5. 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23.05.2019- 10.08.2019.  

I samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, nabokommune, berørte grunneiere, 

kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. Grunnet innsigelse 

fra Fylkesmannen i Oslo og Viken ble planområdet utvidet til å omfatte eksisterende uttaks- og 

mottaksområde.  

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For 

nærmere informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til 

høringsuttalelsene. Etter dialog og videre justeringer i planforslaget er innsigelsen nå trukket, 

og kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen.   

 

 

 

Begrenset høring – utvidet planområde  

På grunnlag av innsigelse ble det behov for å utvide planområdet. Denne utvidelsen ble sendt ut 

på begrenset høring 18.10.19 til berørte parter og offentlige myndigheter med høringsfrist 

19.11.19. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 6. 

 

Høringsuttalelsene omhandler i grove trekk:  



- 

Trafikksituasjon 

Det påpekes at en stor andel av massetransporten til/fra Helgelandsmoen/Lamoen kommer fra 

Oslo- regionen, og at dagens trafikkmengde på E16 er utfordrende. Det er ikke ønskelig med 

mer belastning på eksisterende veisystem, og det ønskes at en utvidelse av masseuttaket på 

Lamoen forutsetter etablering av ny E16 med kryssløsning på Helgelandsmoen. Det 

kommenteres også om trafikktellingen i trafikkanalysen er korrekt.  

 

Skjermingssone rundt anlegget, Lamyra naturreservat 

Dokumentert naturmangfold av nasjonal og internasjonal interesse i Lamyra naturreservat må 

sikres i planen. Det settes krav om større skjermingsarealer rundt anlegget.  

 

Friluftsinteresser 

Det informeres om at planområdet er viktig for friluftslivet, og at tapt friluftsområde som følge 

av en eventuell utbygning av E16 og Ringeriksbanen må ses opp mot dette tiltaket.  

 

Forurensning 

En eventuell utvidelse av masseuttaksområdet på Lamoen bør skje trinnvis for å kunne ha 

kontroll med evt. negative påvirkninger for lokalmiljøet, grunnvann og naturverdiene. Det må 

sikres at uttaket ikke går lavere enn 0,5 meter over grunnvannstanden, og at det føres kontroll 

med eventuelle endringer.  

 

Tilbakeføring/etterbruk av området 

Det blir etterspurt en plan for tilbakeføringen av området; revegetering, avslutningshøyder og 

tverrsnitt. Det pekes også på at kartet ikke er påført høyder.  

 

Forhold til kommunedelplan for masseforvaltning 

Det kommenteres at Ringerike kommune vedtok kommuneplanens arealdel januar 2019, og at 

planforslaget ikke er i samsvar med nylig vedtatt kommuneplan. Videre påpekes det at en 

utvidelse bør avventes til kommunen, gjennom kommunedelplanarbeidet, har en oversikt over 

det samlet behov for masseforvaltning i kommunen. Allerede igangsatte masseuttak og avsatte 

områder for råstoffuttak må søkes utnyttet fult ut før det åpnes nye områder. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Størstedelen av området er i dag uregulert, og er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og 

friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Eksisterende uttaket har arealformål 

råstoffutvinning i gjeldene kommuneplan.  

 

Detaljreguleringen overlapper deler av plan «0605_345- FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- 

Botilrud», vedtatt 28.06.2012. Det skal ikke gjøres endringer eller oppheve plan «0605_345- 

FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- Botilrud».  

 

Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:  

 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde.  



- 

 Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning som sikrer ressurser og 

uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og samfunnsbelastning. 

Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.  

 

Kommuneplanens arealdel  

Planens foreslåtte formål masseuttak/massemottak er i strid med kommuneplanens arealdel. I 

kommuneplanens arealdel er området hovedsakelig avsatt til Landbruk- natur og friluft (LNF). 

Bortsett fra et område på ca. 146 dekar, eksisterende uttaks-og mottaksområde, som er avsatt 

til råstoffutvinning. 

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Rapport 

«Naturmangfold, Lamoen» utarbeidet av Cowi 29.10.18 (og oppdatert 18.02.19) har vurdert 

tiltaket etter naturmangfoldlovens paragraf 8-12. Det konkluderes med at prosjektet er 

vurdert til å ikke være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter. 

  

Mineralloven  

Mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på 

mer enn 10 000 m3 masse. Direktoratet for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen 

grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for 

eksisterende uttaksområde, som ligger innenfor område avsatt til råstoffutvinning i 

kommuneplanens arealdel. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete grusuttaket. Det skal 

søkes konsesjon for uttaket i henhold til Minerallovens bestemmelser, etter at 

reguleringsplanen eventuelt er vedtatt.  

 

Konsesjonssøknaden skal vedlegges driftsplan hvor blant annet minerallovens krav til sikkerhet 

i drifts og avslutningsfasen blir ivaretatt. Konsesjonssøknaden vil bli forelagt Ringerike 

kommune til uttalelse før konsesjon blir gitt. 

 

Jordlova 

Planforslaget berører ikke dyrket mark. Størstedelen av arealet er avskoget, og det resterende 

arealet står for tur til å bli avskoget. Massemottak/uttak gjør at skogproduksjonen blir 

forskjøvet med den tiden anleggsperioden varer, som er anslått til være ca. 10-15 år. 

Tidligere forhold (registrert forurensning) 

Eksisterende masseuttak har ekspandert i østlig retning utover området det foreligger 

driftskonsesjon for (området som er avsatt i kommunedelplanens arealdel som 

«råstoffutvinning- fremtidig»). Omtrentlig beregnet areal som er tatt ut utenfor 

konsesjonsområdet er 34 daa. Det har også blitt tatt ut masser på et dypere nivå enn det 

driftsplanen tillater. Uttak av masser utenfor konsesjonsområdet er stoppet.  

 

I 2014 ble det gjennomført en undersøkelse av vannkvaliteten i Lamyra. 



- 

Undersøkelsen ble gjort etter en politianmeldelse mot Skaaret Landskap AS. Fylkesmannen 

hadde sist tilsyn med grustaket i 2014. Det er gjort flere undersøkelser i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet, og det er ikke avdekket forurensing til grunn eller vann. Forurensning 

av grunnvann og grunnvannsfluktuasjoner har vært vektlagt mye arbeid i planarbeidet, og 

fagrapporten tilsier at tiltaket kan gjennomføres uten fare for forurensning så lenge 

anbefalingene i fagrapportene følges. Bestemmelsene i reguleringsplanen setter strenge krav til 

mottakskontroll, grunnvannsstrømninger og forurensning av planområdet og influensområder.  

 

 

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. 

 

 

Virkningen av denne planen sett opp mot Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs 

bærekraftsmål 

 

11. Bærekraftige byer og samfunn 

- Tilrettelegge for mottak av masser i nærhet til der overskuddsmassene produseres. 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon 

- Mulighet for sortering og gjenbruk av masse 

- Planforslaget legger opp til at det er mulig å levere overskuddsmasse og ta med 

jordprodukter på returveien. Gode logistikkløsninger er viktige for å redusere 

klimautslippene tilknyttet til transport 

15. Liv på land 

-  Det vises til målet om å stanse tap av artsmangfold. Leveområdet til den truede arten 

Reliktjordbie er hensyntatt med naturvernformål i planforslaget.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

For utfyllende vurdering av innkomne høringsuttalelser se vedlagt merknadsbehandling.  

 

Trafikksituasjon 

Hole kommune ønsker at utvidelsen av grusuttaket utsettes til ny E16 er ferdigstilt. Det 

foreligger fremdeles ikke et vedtak for Ringeriksbanen og E16, og det er fortsatt mye som er 

uavklart vedrørende en eventuell utbygging. I årene fremover vil det være et stort overskudd 

av gravemasser, spesielt fra store offentlige infrastrukturprosjekter, og det er et kjent problem 

at det ikke er tilstrekkelige regulerte områder for mottak av masser. Rådmannen vil også 

fremheve at grusuttaket har en driftshorisont på 10-15 år. 

 

Fylkesvei 2854 har i henhold til Vegvesenets trafikktall en ÅDT på rundt 2900 kjøretøy. 

Fellesprosjektet opererer med en ÅDT på 1300/1400. Beregninger viser at det ikke er behov 

for venstresvingfelt hverken med fellesprosjektets eller vegvesenets trafikktall.  

 

Skjermingssone rundt anlegget, Lamyra naturreservat 

Skjermingssonen rundt anlegget er utvidet til å imøtekomme kravet fra fylkesmannen.  

 



- 

Friluftsinteresser 

Ringerike kommune har gjennomført en verdsetting av friluftsarealene i kommunen. 

Planområdet er verdisatt som C-verdi, hvor A-verdi er høyest rangert og D- er lavest rangert. 

Store deler av planområdet er alt hogd, da skogen var hogstmoden. Det er imidlertid klart at 

området benyttes til turgåing, jogging, og ridning. Bruken av området til disse aktivitetene er 

avhengig av at området er skogbevokst. Når det nå har vært en hogst på deler av området, og 

at resten vil bli tatt i en nær framtid uavhengig av det søkte tiltaket, må arealet ses på som lite 

interessant som rekreasjonsområde. Etter at tiltaket er gjennomført vil det bli plantet ny skog, 

og arealene vil på sikt igjen kunne bli brukt til rekreasjon. 

 

Forurensning  

Det er ikke satt krav om at utvidelse av masseuttaksområdet på Lamoen skal skje trinnvis, men 

det skal til enhver tid være et så lite område i aktiv drift som mulig. Bruk av maskinelt utstyr 

medfører alltid en risiko for søl og lekkasjer av primært oljerelaterte produkter. 

Reguleringsbestemmelse «§ 4.4 Tiltak mot forurensning» setter krav om at rullende materiell 

skal utstyres med absorbent i tilfelle slangebrudd. Ved utvidelse av anleggsområdet vil den 

potensielle risikoen øke. Dette må kompenseres ved tiltaksplaner om uhell skulle skje. 

Det viktigste er at det er god kontroll av massene som mottas, jf. § 3.4.  

 

Tilbakeføring/etterbruk av området 

Etter hvert som grusuttaket utvides mot sør og øst skal området tilbakefylles med dokumentert 

ikke forurensede masser, terrenginnfyllingen er vist i snitt. Arealet skal tilbakeføres til LNFR-

område (landbruk, skog, beite). Innfyllingen avsluttes med et topplag av harpede jordmasser av 

god kvalitet og/eller stedegne avdekningsmasser. Det er fremdeles noe usikker hvilket 

landbruksformål området skal benyttes til etter at anleggsperioden avsluttes, valg av topplag vil 

avhenge av dette.  

 

Forhold til kommunedelplan for masseforvaltning 

Det var politisk oppstart av detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak ettersom 

planforslaget ikke er i tråd med overordnet plan. Det ble vedtatt å starte opp arbeidet med 

denne planen før kommunedelplan for masseforvaltning ble startet opp.  

 

Rådmannen ønsker å vektlegge at sand er en begrenset og etterspurt ressurs, og det er ønskelig 

at eksisterende sandtak utvides fremfor at nytt sandtak opprettes. Etter at området har vært i 

drift siden 60- tallet er naturen allerede forringet, nødvendig infrastruktur allerede er på plass, 

og det er ikke behov for utbygging av ny veitilkomst i forbindelse med utvidelsen. 

Planforslaget vurderes derfor å være i tråd med andre overordnede føringer. Det vises til 

samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, av denne fremgår bl.a. følgende; Utnytting av eksisterende 

uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til regulering av masseuttaket med påfølgende innfyllingen av ikke 

forurensa gravemasser. Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema, og forutsatt 

at de angitte avbøtende tiltakene i reguleringsplanbestemmelene iverksettes anses planen å 

generere få negative konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

Rådmannen mener detaljreguleringen gir et godt grunnlag for videre drift og senere 

istandsetting, samt konsesjonssøknad etter mineralloven. Med bakgrunn i tidligere historikk 



- 

anser rådmannen reguleringsplanen som et viktig steg i riktig retning for å påse at det er gode 

rutiner for mottakskontroll og overvåkning av nedsatte kontrollbrønner.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 

6. Oppsummering av høringsuttalelser til begrenset høring, med kommentarer 

7. Høringsuttalelser  

DSB-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 6.6.19 

Statens vegvesen, 18.6.19 

Riksantikvaren, 21.6.19 

Buskerud fylkeskommune/ kulturminner, 5.7.19 

Direktoratet for mineralforvaltning, 16.7.19 

Hole kommune, 8.8.19 

Fylkesmannen i Oslo og Viken (tidligere Buskerud), innsigelse 20.8.19 

Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud), 22.8.19 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 28.8.19 

Ringerike Orienteringslag, 7.8.19 

8. Høringsuttalelser til begrenset høring  

Bane NOR, 1.11.19 

DSB-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 6.11.19 

Direktoratet for mineralforvaltning, 8.11.19 

Hole kommune, 11.11.19 

Statens vegvesen, 12.11.19 

Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud)/ kulturminner, 19.11.19 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 19.11.19 

Barnerepresentanten i Ringerike, 21.10.20 

NVE, 21.1.2020 

9. Fylkesmannen i Oslo og Viken - trekker innsigelse 13.02.20 

10. Vurdering av områdestabilitet 

11. Oppfølgende hydrogeologisk vurdering   

 

12. Driftskonsesjon for eksisterende uttaks- og mottaksområde 

13. Oversikt over snitt i kart 

14. Snitt A-A 

15. Snitt B-B 

16. Snitt C-C 

17. Fastsatt planprogram 

18. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 



- 

19. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Næringssjef: Harriet Slaaen  

 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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1. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 06.05.19 , sak 40/19
1. gangsbehandling i Formannskapet 21.05.2019, sak 59/19
Høring og offentlig ettersyn 25.05.19 – 10.08.19 .
2. gangsbehandling 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. Endring Dato Sign.
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Formålet med denne planen med bestemmelser er å sikre nye grusressurser som innslag i
jordproduksjon og tilbakefylling av ikke forurensede masser, samt gi rammer for denne driften.

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet , datert 7.1.20 .
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. §§ 12 - 5, 12 - 6 og 12 - 7

Feltnavn

1. Bebyggelse og anlegg, pbl . § 12 - 5, pkt. 1. BRU1 - 3
Råstoffutvinning. Grusuttak og tilbakefylling med
ikke forurensede gravemasser og anleggsområde.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl . § 12 - 5, pkt. 2.
- Kjøreveg o_ SKV1
- Kjøreveg SKV2 - 7
- Gang - /sykkelveg o_ SGS 1 - 2
- Annen veg grunn – tekniske anlegg SVT 1 - 4
- Annen veggrunn – grøntareal o_ SVG1 - 2

3. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift,
samlet eller hver for seg pbl. §12 - 5, pkt. 5.
- Naturvern LN
- D agens fyllingsområde L1
- Skjermingssone rundt BRU1 og BRU2 L2

4. Hensynssoner pbl . § 12 - 6.
- Frisikt H140
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- S ikring rundt uttaksområdet H190
- F lom fare H320
- H øyspentledning H370
- T ruet bieart (reliktjordbie) H560

5. Bestemmelsesområde pbl . § 12 - 7
Registrerte kulturminner (kullgroper) i planområdet er lagt inn i planen og markert med #1 - 5 .
Fangdammer er lagt inn i planen og markert med # 6 - 9 .

Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 1 Rekkefølgebestemmelser

Før BRU 1 og 2 kan tas i bruk
1. må grusuttaket ha drifts konsesjon i tråd med kravene og vilkårene i mineralloven med

gjeldene forskrifter .
2. må det være avklart med fylkesmannen om tiltaket krever særskilt utslippstillatelse etter

Forskrift om begrensing av forurensinger § 3 - 2 .
3. skal det være foretatt undersøkelser av vannkvaliteten , som oversendes til

forurensningsmyndigheten . Vannkvaliteten må oppfylle krav gitt i vannforskriften §§ 4 og 6 .
4. s kal det være plantet stedegen vegetasjon mellom traktorveien , i feltet L1 , og Lamyra

naturreservat, som beskrevet i § 7.2.

Kulturminner
G rusuttaket kan ikke igangsettes før kullgropene er frigitt .

G røntsone
Grøntsone (SVG 1 og 2 ) på 10 meter mot fylkesveien/gang - og sykkelveien skal være opparbeidet ,
som beskrevet i § 5. 4 , før BRU 1 og 2 tas i bruk .

§ 2 Bestemmelser om endring av formål over tid, etter visse vilkår
Etter hvert som grusuttaket utvides mot sør og øst skal området tilbakefylles med dokumentert ikke
forurensede masser, for tilbakeføring av arealet til LNF R område/ land bruk, skog, beite.
Innfyllingsnivået er vist på snitt i planbeskrivelsen, revidert februar 2020 . Innfyllingen avsluttes med et
topplag av harped e jordmasser av god kvalitet og/ eller stedegne avdekningsmasser, dette avhenger
av hvilke landbruksformål området skal benyttes til.

Formålsbestemmelser

§ 3 Fellesbestemmelser

Utslipp til luft
Alle utslipp fra aktiviteter innenfor planområdet skal til enhver tid ligge innenfor kravene i
forurensningsforskriftens kap.30, og øvrige krav f orurensningsmyndigheten setter . Dette skal
dokumenteres.

Støy
Støybelastning skal oppfylle til enhver tids gjeldende støykrav for øvrig industri i retningslinje T - 1442,
tabell 3 og forurensningsforskriften kap. 30 (§ 30 - 7).
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T - 1442, tabell 3. Gjeldene s tøykrav for driften av anlegget .

Beregnet støybelastning for omgivelsene skal verifiseres dersom driftsmønsteret endres vesentlig
sammenliknet med hva som ble lagt til grunn ved gjennomførte støyberegninger. Støy fra anlegget
skal til enhver tid holdes på lavest mulig nivå så lenge dette kan gjennomføres uten urimelige
kostnader. Mobile sikteverk og andre støyende anlegg skal alltid plasseres slik at de er mest mulig
skjermet for støy og innsyn.

Støv
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktivitet er fra virksomheten skal ikke medføre at mengde
nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste
nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. forurensningsforskriften § 30 - 9.

Mottakskontroll
Det skal dokumenteres at i nnfylte masser ikke er forurenset. Det skal utføres mottakskontroll i både
vekta og ved utplanering. Det skal tas stikkprøver av massene for å kunne dokumentere at massene
ikke er forurenset.

Driftstider
Driftstidene ved anlegget er: Mandag - torsdag kl. 07.00 - 19.00. Fredager kl. 07.00 - 14.00
Ingen d rift på lørdager og helligdager .

Automatisk fredede kulturminner
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av
brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig
stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50
(Kulturminneloven) § 8 .

§ 4 Bebyggelse og anlegg (BRU 1 - 3 ) , pbl. § § 12 - 5, pkt. 1 og 1 2 - 7, pkt. 3 og 1 2.

BRU 1 og 2 – Råstoffutvinning , pbl. §§ 12 - 5, pkt. 1
Innenfor disse områdene kan det tas ut grus til 66 moh . , eller til min imum 0.5 meter over
grunnvannstand. Etter uttaket skal området tilbakefyl les med dokumentert ikke forurensede masser.

Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter,
samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er
myndighet etter mineralloven.

§ 4.2 BRU3 - Andre typer anlegg , pbl. §§ 12 - 5, pkt. 1
Innenfor feltet BRU3 er det tillatt med servicefunksjoner som brakkerigg, telt, vekt med vekthus og
oppstillingsplasser for biler og annet rullende materiell som skal parkeres utenfor uttaksområdet om
natten. Nødvendige utvidelser av disse installa sjonene kan skje med inn til BYA 100 m2 i en etasje.

§ 4.3 Kontroll av grunnvannstrøm og vannkvalitet , pbl. § 12 - 7, pkt. 12
Fra de nedsatte kontrollbrønnene i området merket 1 - 7, skal det utføres kontinuerlige målinger av
grunnvannstrømmen det første året. Evalueringen av resultatet legger så føringer for det videre
måleprogrammet. Kontrollen skal utføres av firma med nødvendig hydrogeologisk kompetanse, og
rapport med resultate t skal sendes Ringerike kommune og Fylkesmannen.
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Det skal også etableres et måleprogram for overvåkning av vannkvaliteten . Utførte målinger gjort før
BRU 1 og 2 tas i bruk skal brukes som referanse. Hvis det oppdages forringelse av vannkvaliteten
eller forhold som forringer naturmangfold i Lamyra skal driften av grust aket stanse til nødvendige tiltak
er iverks a tt.

§ 4.4 Tiltak mot forurensning , pbl. § 12 - 7 , pkt. 3
Det skal etableres en fast asfaltert plass for skiftning av olje og reparasjoner utenfor uttaksområdet
( BRU1 o g 2 ) i BRU3 . Rullende materiell skal utstyres med absorbent i tilfelle slangebrudd. Lagertank
for diesel skal være godkjent, og oppstilt på en forskriftmessig måte.
Ved behov skal støvflukt fra sikteanlegget dempes ved vann.

§ 4.5 Gravearbeid, pbl. § 12 - 7, pkt. 4
Gravearbeid og tilbakefylling av masser skal utføres i henhold ti l anbefalinger gitt i rapporten
«A131156 - RIG - NOT - 01 Lamoen massemottak - Vurdering av områdestabilitet», og to
hydrogeologiske rapporter datert 21.03.19 og 5.12.19 utarbeidet av Cowi.

Gravearbeid skal gjøres i mindre sek sjoner, med stabil skråningsvinkel (>1:2). Gravegropen skal
fungere som fangdam frem til permanente fangdammer etableres etter anleggsperioden, jf. § 4.6.
Endelig skråning på innfylte masser skal ikke være brattere enn 1:20.

Anleggsområdet i aktiv drift s kal utføres etappevis, og kun omfatte areal som er nødvendig for driften
av uttaket og mottaket.

§ 4.6 Avrenning , pbl. § 12 - 7, pkt. 3.
Etter avsluttet anleggsperiode skal o vervann og drensvann ledes til fangdammer for å forhindre
uønsket avrenning til naturreservatet og tilgrensende områder. Plassering og dimensjon ering av
fangdammene skal være tilpasset tiltaket , topografi og nedbørsfeltet . Fangdammene må konstrueres
slik at grunnvannet er tilstrekkelig beskyttet. Det må utarbeides en oppfølgingsplan for fangdammene.
Oppfølgingsplan skal oversendes forurensningsmyndigheten før anleggsperioden avsluttes .

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastru ktur ( SKV, SGS, SVT og SVG) pbl. § 12 -
5, pkt. 2.

§ 5. 1 Fylkesvei 2854 (tidligere fv. 158) med gangvei (o_SKV1 og o_SGS 1 og 2 )
Fylkesvei 2854 (tidligere fv. 158) er i planen identisk med reguleringsplanen for fylkesveien
(reguleringsplan 345 fv . 158, GS - veg Helgelandsmoen - Botilrud) .
Adkomsten fra fv. 2854 skal utformes i samsvar med krav i vegnormalene, og den skal godkjennes av
veimyndigheten.

Tiltakshaver må iverksette interne rutiner for å hindre forurensning og tilsmussing på fv. 2854. Med
tilsmussing menes uønsket jord, sand, grus og stein i veibanen som følge av driften av anlegget. Hvis
aktiviteten innebærer behov for ekstra renhold av fylkesvegen, må tiltakshaver dekke vegholders
kostnader til dette, jf. Veglovens bestemmelser § 57 og § 58.

§ 5.2 Skogsbilvei/ anleggsvei SKV 2 - 7
SKV 2 - 7 er d el av eksisterende skogsbil/anleggsvei mellom fylkesveien og områdene innenfor, mot
grensen til Hole kommune. Grenseveien mot Hole kommune skal ikke benyttes til anleggstrafikk fra
grusuttaket .

§ 5.3 A nnen veigrunn SVT 3
På området SVT 3 er det tillatt med parkering og oppstilling av store kjøretøy.

§ 5.4 Grøntsone mellom gangveien og parkeringsplassen SVG
Dagens g røntsone skal utvides til formålsgrensen og tilplantes med stedegen vegetasjon.
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§ 6 Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg (L1 ,
L2 og LN) , pbl. § 1 2 - 5, pkt. 5

L1 er dagens fyllingsområde. Innfyllingen tillates utført til kote 82 i h enhold til godkjent driftsplan, med
fall mot vest. L2 er sikringsson en rundt uttaksområdene BRU 1 og 2.

Hensyns sonen H190 omfatter deler av L1 og L2, se § 7.2.

LN er etablert som naturvernformål for å sikre den sjeldne reliktjordbien som har leveområde innenfor
området LN . Egen hensynssone H 560 sikrer at det ikke tillates noen form for virksomhet i dette
området.

§ 7 Hensynssoner , pbl. 1 2 - 6

Fr isiktsone H140
Innenfor området angitt som H140 skal det sikres fri sikt i utkjøringen på fylkesveien. Det er ikke tillatt
med sikthemmende tiltak innenfor frisiktsonen.

Skjerm ingssone mot Lamyra og rundt anleggsområdet H1 90
Hensynssonen skal mot Lamyra naturreservat være en skjermin gssone og ha en min bredde på 27,5
meter. Etablert traktorv ei inne på feltet L1 skal minimum ha en avstand på 2 meter til Lamyra
naturreservat . Det skal plantes stedegen vegetasjon mellom traktorveien og Lamyra naturreservat .
Det kan oppføres midlertidig voll mot Lamyra naturreservat i anleggsfasen.

Rundt anlegget for øvrig ( felt L2) skal min imum br edden være på 5 meter utenom vei en (SKV 2 - 7) , og
skal sikre kjøretøy og andre brukere av veiene mot å kjøre/gå ut i uttaksområdet. Det kan oppføres
midlertidige sikringsgjerde, voller og anleggsveier på dette arealet i anleggsfasen.

Innenfor hensynsone H190 er det ikke tillatt å ta ut masser.

Flom fare H320 _ 1 - 8
Innenfor område angitt som hensyns sone H320 skal det i forbindelse med byggesøknad for byggverk
og andre faste installasjoner redegjøres for nødvendige sikringstiltak mot flom i henhold til TEK17 § 7 -
2.

Høyspenningsanlegg H370
Innenfor område angitt som h ensynssone H370 høyspenningsanlegg må e tablering/flytting av faste
installasjoner som vekt og vekthus avklares med anleggseier.

Bevaring naturmiljø H560
Hensynssone for sikring av reliktjordbien. Det tillates ikke noen form for virksomh et innenfor området
angitt som hensynsone H560 .

§ 8 Bestemmelsessone , pbl. § 1 2 - 7, pkt. 6
De automatisk fredede kulturminnene/ kullgropene som er registrert i området , er vist på plankartet
som #1 - 5 .

«Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forb undet med dispensasjonen av de berørte
automatisk fredete kullgropene, id 45397, 243356, 243357, 243358 og 243362, som er marke rt som
Bestemmelsesområde #1 - 5 i plankartet.»

Fangdammer er lagt inn i planen og markert med #6 - 9 . Ende lig plassering av dammene må inn passes
i terrenget i forbindelse med avslutningen av innfyllingen.
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1. Sammendrag

Planprogrammet ble vedta tt i januar 2018. Planen er utredet i henhold til
konsekvensutredningsforskri ften § 6, vedlegg I nr. 19 og § 10 a.
Etter at planprogrammet ble vedtatt er planområdet utvidet med ca. 20 daa mot nord for å gi
uttaksområdet nødvendig tilkopling til Fv 158, innlemme dagens brakkerigg og vekt i planen
samt gi reliktjordbiene bedre besky ttelse med en hensynssone. I høringsprosessen ble det
fremmet innsigelse fra Fylkesmannen, som blant annet krevde det gamle
massemo ttaksområdet innlemmet i planen og bedre beskyttelse av reliktjordbien.
Planområdet er derfor nå på ca.414 daa, og p lanen leg ger opp til uttak av ca. 7 - 800.000m3

grus med etterfølgend e innfylling med ikke forurensede masser . Innfyllingsvolumet er økt for
å gi en bedre landbruksmessig tilpasning mellom det gamle og det nye området , samt å kunne
få til et fall i terrenget mot fan gdammene som er krevd av Fylkesmannen.
Utredningen e er utført i henhold til planpro grammet og det er utarbeidet fire fag utredninger
samt beskrivelse i henhold til Ringerike kommunes mal for planbeskrivelse. Innspill i
forbindelse med høringen av planprogra mmet er besvart i utredningene og beskrivelsen .
Grusuttakets nære beliggenhet til Lamyra Naturreservat , og rødlistede arter i og utenfor
planområdet , er viet stor oppmerksomhet.
Både den geotekniske rapporten og naturmangfolds rapporten, begge utarbeidet a v Cowi, slår
fast at grusuttaket med etterfø lgende innfylling av ikke forurensede gravemasser ikke vil få
negative konsekvenser for Lamyra, når rapportenes anbefalinger følges . I forbindelse med
kravet fra NVE om en stabilitetsvurdering, og økningen av inn fyllingsvolumet er det, av
Cowi, utarbeidet to nye fagutredninger som begge konkludere med at innfyllingen av rene
gravemasser ikke får negative konsekvenser for stabiliteten i massene i området eller
avrenning til Lamyra.
Planområdet brukes til en viss gr ad til rekreasjonsformål i dag. Etter at størstedelen av
området er avskoget , som et ledd i den normale skogdriften, og det resterende står for tur til å
bli det, er rekreasjonsverdien av naturlige årsaker borte.
Det er utført ROS - analyse som konkludere m ed at tiltaket har en akseptabel risiko, når
anbefalte tiltak gjennomføres. Det viktigste tiltak et er et overvåkingsprogram for å overvåke
grunnvannsstrømmene i anleggs/ driftsperioden.
Da dagens uttak og innfylling på eksisterende område avsluttes i løpet av 2020 er det viktig
for tiltakshaver at utvidelsen ka n være på plass i løpet av sommeren/ høsten , da etterspørselen
av både grus, jord og mottaksplass for ikke forurensede masser er stort.
Fylkesmannen har med brev av 13.2.2020 trukket sin innsigelse ti l planen.

2. Bakgrunn
2.1 H ensikten med denne planen er å utvide området for grusuttaket på Lamoen/
Helgelandsmoen. Utvidelsen for grusuttaket er etter innlemmingen av det gamle uttaks/
mottaksområdet på totalt 414 daa , og er en naturlig utvidelse av eksi sterende drift .
Naboer vi har vært i kontakt med sier at det har vært uttak av sand/grus på Lamoen så lenge
de kan minnes. Andre kan fortelle at bestefar/oldefar har fortalt at de har tatt ut sand der i
deres tid. Det er vel rimelig å anta at området har f ungert som et lokalt bygdesandtak som
lokalbefolkningen har brukt til sin bruksformål gjennom tidene.
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Kommersiell grusdrift på området ble etablert av Brødrene Lien på midten av 60 - tallet.
Skaaret Landskap AS kom inn som drivere av uttaket på midten av 90 - tallet.
Dette uttaket nærmer seg slutten , og grunneier og tiltakshaver ønsker å utvide uttaksområdet
til samme type drift/ aktivitet som i dag, uttak av sand o g innfyll ing av ikke forurensede
masser , før tilbakeføring av området til opprinnelig bruk, LNF .
2.2 Forslagstiller til denne planen er Skaaret Landskap AS. Guni Consult/ Gunnar Nilsen er
engasjert som plankonsulent. Ole Gjerde er grunnei er på eiendommen gnr.3 bnr.3 og Trond
Lyseng på gnr. 3 bnr. 45.
2. 3 Tidligere vedtak i saken: Formannskapet fatte t 23.01.2018 (sak 2/18) vedtak om oppstart
av planarbeid 0605_436 detaljregulering Lamoen, samt å legge forslag til planprogram ut til
offentlig ettersyn.
I delegert vedtak, sak nr . 231/18 er det fattet følgende vedtak:
Rådmannen fastsetter planprogram, p bl. § 12 - 9, for 0605_436 detaljregulering Lamoen med
delegert myndighet fra formannskapet. Planprogrammet legger grunnlaget for det videre
planarbeidet. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.
2. 4 Tiltaket skal b ehandles etter konsekvensutredning sforskrif ten §6, vedlegg I nr.19 og § 10 a.

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprose ss:
Varsel om planoppstart er an no nsert i Ringerikes Blad og på kommunens hjemmeside. Varsel
datert 21.1.2018 med forslag til planprogram er også tilsendt naboer og offentlige etater og
organisasjoner. Det er avholdt nabomøte på Helgelandsmoen den 7.3.2018 .
Varsling av planutvidelse ble kunngjort i Ringerikes blad den 22.3.2019 og naboer og
offentlige etater ble varslet med brev. Innlemmingen av eksisterende områ de i planen er
annonse rt og har vært på begrenset høring.

4. P lanstatus og rammebetingelser (m ed vekt på avvik fra overordnet plan)

4.1 Overordnede planer
Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel (KPA) for Ring erike kommune ble vedtatt 31.1.2019 . Planområdet
ligger i La ndbruks - , natur - og friluftsområde (LNF - område) og det er derfor ikke i samsvar
med arealformålet i KPA.

4. 2 Nasjonale mål og retningslinjer
To retningslinjer fra Miljøverndepartementet komme r til anvendelse i planarbeidet
· Retningslinjer for behandlin g av støy i arealplanleggingen, Miljøver ndepartementets T - 1442
angir krav til hvordan støy skal behandles i arealplaner.
· Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal - og transportplanlegging.
(Miljøverndepartementets T - 5/93). Arealbruk og tr ansport system skal utvikles slik at de
fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger,
trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.

4.3 Gjeldende reguleringsplaner
Området er i kke tidligere re gulert.
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4 .4 Tilgrensende planer
Tilgrensende plan er 0605_345 - FV 158, GS - veg Helgelandsmoen - Botilrud.
Tilgrensende innfyllingsområde ligger inne i gjeldende kommuneplan

5. Beskrivelse av p lanområdet, eksisterende og planlagt

5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger mellom bebyggelsen (Ringerike kommune) på Helgelandsmoen, Lamyra
naturreservat og grensen mot Hole kommune. Planområdet inkluderer nå også dagens
uttaks/innfyllingsområde .

Figur 1 Planområdet er totalt på ca. 414 daa.

5 .2 Dagens are albruk
Arealene benyttes i dag til sko gsdrift. Største deler er området er avskoget og en liten del er
tidligere tatt i bruk til grusuttak .
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Figur 2 Dagens situasjon i planområdet

5.3 Landskap
Planområdet er et gammelt elvelandskap som er sterkt påvirket av eksisterende masse uttak og
innfylling av masser . Områd et er flatt med høydevariasjoner på 2 - 5 meter. Området er delvis
skogbevokst og delvis avskoget, beliggende mellom Lamyra Naturreservat og
Norderhovsveien på Helg elandsmoen. Ved utvidelsen av planområdet til også å omfatte
dagens innfyllingsområde (i mid ten på bildet) endres beskrivelsen av p lanområdet. Dagens
innfyllingsområde skal tilbakefylles til 82 moh, og nærmer seg avslutning. For å etterkomme
Fylkesmannens krav om etableringa av fangdammer for å unngå avrenning mot Lamyra,
etableres den nye fylling fra dagens fylling og ut til ytterkanten av planområdet. Dette gir fall
nok til å ivareta avrenningen mot fangdammene, h indrer avrenning mot Lamyra, gi en bedre
a nvendelse av jordbruksarealene for maskinell drift, samt økt innfyllingsvolum og en noe
endret landskapsprofil.
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Figur 3 Planlagt fylling med fall mot fangdammer
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Figur 4 Fylling over dagens terren g.
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5.4 Kulturminner og kulturmilj ø
Det er gjort registreringer av flere kullgroper innenfor og utenfor plan området. Dette er
automatisk fredete kulturminner som vil bli lagt inn i reguleringsplanen og søkt frigitt.

Figur 5 Registrert område

Figur 6 Registrerte kulturminner (kullgroper )
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5.5 Rekreasjonsve rdi/ rekreasjonsbruk

Området har helt klart rekreasjonsverdier, men er relativt lite benyttet. S t ier og veier er
ikke merket med skilt. En større vei langs områdets ytterkant mot syd, i grensen mot
Hole , synes som den mest benyttede ti l sykling, løping og ridning. Denne veien vil ikke
bli berørt av tiltaket.
Området benyttes også til orientering, men etter at skogen er tatt ut, er området ikke
særlig interessant til dette formålet, før ny vegetasjon er på plass igjen.

Figur 7 Avskoge t område

Figur 8 «Grenseveien» mot Hole
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Et par andre mindre stie r inne i området vil bli berørt . Disse stiene blir benyttet av
turgåere, joggere, orienteringsløpere etc.

Figur 9 Tursti

Utafor det planlagte uttaksområdet imot øst, ligger det ei modell flystripe. Flystripa vil
ikke bli berørt av tilt aket og adkomsten til stripa vi l bli som i dag .

Figur 10 «Flystripa»

5. 6 Landbruk
Det planlagte uttaksområdet ligger i et LNF område/skogbruk . Som det fremgår av figur
2 er mesteparten av området avskoget og den resterende delen ca. 80 daa er g ran/
furuskog med høy hogstklasse. Se figur 7 og 9.
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Figu r 11
5.7 Trafikkforhold
Planområdet vil ha sin adko mst fra fv.2854 i samme avkjøring som dagens anlegg,
videre på dagens driftsvei / innfyllingsområde frem til det nye uttak sområdet.
Fv 2854 har i dag en trafikkmengde på ÅDT 14 - 1500 i henhold til Fellesprosjektets tall,
og en ÅDT på 2900 i hh til tall fra Vegvesenet. . Dette er beregnede trafikktall. Det er
etablert forbikjøringslomme på utsiden av kjørefeltet i retning mot Helgelandsmoe n.
Også i fremtiden v il massetransport for e gå på strekningen Botilrud - innkjøringen til
anlegget.
Fylkesveien har god standard på denne strekningen , hvor det også er an lagt separat
gang - og sykkelvei med belysning, slik at trafik ksikkerheten for myke trafikanter er
godt ivaretatt. Fylkesveien er skiltet med en hastighet på 60 km/t frem til ca. 50 meter
før avkjøringen til anlegget, hvor hastigheten er satt til 50 km/t. Veien er ikke skolevei.
Etter at Kirkeskolen på Norderhov ble nedlagt fraktes skolebarna fra Helgelandsmoen
med skolebuss til Benterud skole . Det er så vidt oss bekjent bare registret en ulykke ved
innkjøringen til anlegget, januar 2019. Det er god oversikt i krysset og det er lagt inn
frisiktlinjer i planen. Det e r ikke registret nevneverdige problemer med
trafikkavviklingen selv på dager med stor trafikk inn til anlegget.
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Figur 12 Fv 2854 med separat gangvei og paseringslomme

5.8 Barns interess er
Det er ikke registrert spesielle interesser for barn og unge i det planlagte uttaksområdet,
foruten de generelle frilufts/ rekreasjonsinteressene som er der.

5.9 Teknisk infrastruktur
Anlegget har lite teknisk infrastrukt ur. Avløp fra kontor brakke med spiserom går til
lukket anlegg . Riggen er tilkoplet off entlig vann.

Figur 13 Kontor og spisebrakke
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Figur 14 Innkjøringen med vekt

5.10 Støyforhold
Det for e går ikke knusing av stein på området. Maskinelt utstyr for harping og sikting av
jord og grus og diverse hjullastere og gravemaskiner genererer noe s tøy . Det er
utarbeidet støyrapport med støysonekart som viser akseptable støyutslipp innafor
forurensings forskriftens grenseverdier for boliger. Støyberegningene er gjort med det
maskinelle utstyret på flat mark. I realiteten er sikteanleggene og rullende materiell
omgitt av lagerhauger av jord og sand som demper støynivået ytterligere. Se
nedenforstående figurer.

Figur 15 Sikteverk
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5.11 Luftforurensing
Den største kilden til luftforurens ing er støv fra jord - og grus produksjonen (sikting/
harping) sam t støvflukt fra grushaugene. Ved behov dempes støvflukten med vann.
D et er utført støvmålinger som viser akseptable verdier , innenfor
forurensningsforskriftens krav.

Figur 16 Grus til jordblandingen

5.12 Grunnforurens ing
Det e r ikke registrert grunnforu rens ing som følge av dagens drift på området.
Alle masser som tas inn for deponering er forhåndsklarert / dokumentert som ikke
forurensede . Masser som ikke kan dokumenteres tas ikke imot. Det for e tas en
mottakskontroll når massene kommer til anlegget , ved v ekta , og så e n visuell kontroll
ved utplanering / dosing av massene. Fremtidig mottak vil følge de samme prosedyrer.
Internkontrollsystemet ivaretar disse prosessene.

5.13 Næring / Sysselsetting
Anlegget sysselsetter totalt ca. 10 personer , litt varierend e med årstiden. I tillegg
kommer personer som er engasjert på transportsiden .

5. 1 4 Ressursen/ Massebehov
M assene på Lamoen har ikke topp gruskvalitet, men grusmassene har meget god
kvalitet til det formålet Skaaret Landskap bruker de til , jordproduksjon. Ressursen er på
ca. 7 - 800.000 m3. Grusen blandet med kompost, myr og egnede humusmasser som med
Skaarets resept blir glimrende jord , til både anlegg og spesialprodukter til golf og
fotballbaner. Etterspørselen er stor.
K ombinert med mottak av ikke forurens ede gravemasser , for deponering i de n uttatte
delen av grustaket, gir konseptet et praktisk, økonomisk og miljømessig godt opplegg.
Også for grunneier som først tar ut virket, så grus en, så innfylling av ikke forurensede
masser for tilbakefø ring av arealen e til LNF område , før nye t rær plantes , er dette god
arealutnyttelse. Behovet for deponering av masser er også stort. Massene kommer
hovedsakelig fra store seriøse aktører i anleggsbransjen.
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6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Den pla nlagte arealbruken er som tidligere nevnt uttak av grus for jordproduksjon, og
etter endt uttak, in nfylling av ikke forurensede gravemasser , før arealene tilbakeføres til
skogbruk

6.1.1 Reguleringsformål
Reguleringsformålene i planen vil være bebyggelse o g anlegg, samferdselsanlegg,
landbruk s - natur og friluftsområde, hensynssone r og bestemmelse s områder.

Figur 17 Reguleringsplanen

6.2 Gjennomgan g av reguleringsformål ene

6.2.1Bygg og a nleggsområde/ råstoffutvinning
Området BRU1 og BRU2 er uttaksområden e på ca. 260 d aa. Uttak planlegges til max
66 moh eller min. 0, 5 m over grunnvannstanden . Beregnet volum er på ca. 7 - 800.000 m3 .

Område BRU 3 er areal for kontorbrakke, vekt og oppstillingsplass for maskinelt utstyr etc.
Det skal ikke tas ut masser på områ det.

6.2.2 Samferdselsanlegg
SKV er del av fylkesvei 2854 (tidligere fv. 158), kopiert og lagt inn identisk med veien slik
den er i veivesenets reguleringsplanen for fylkesveien. Planen er påført fris iktlinjer for både
fylkesveien og gangveien.
S K V er og så del av hovedanleggsveien inn i omr ådet. Veien fortsetter videre sør for uttaks -
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området og er «grens e vei» mot Hole kommune .
SVT er parkeringsareal og oppstillingsplass for tunge kjøretøy . SVG er annen veigrunn,
grøntareal

6.2.3 Landbruks - natur og fri luftsområder
L1 representerer dagens driftsområde som er innlemmet i planen. A realet er på 134 daa.
Hensynssonen H - 190 inngår i L1 området. L2 representerer sikringssonen på 5 meter rundt
BRUI og BRU2. LN arealet er naturvernformål med hensynssone (H - 560) for å ivareta og
sikre reliktjordbiens t ilholdssted.

6.2.4 Hensynssone r
Det er lagt en egen hensynssone (H - 190) som vegetasjons - og sikri ngssone langs veien e mot
vest , syd og øst i u ttakso mrådene BRU1 og BRU2 , og mot naturreservatet i nord.
Vegetasjo ns og s ikringssonen som er på 2 7,5 meter mot n aturreservatet og 5 meter rundt
resten av uttaksområdet , vil gi en bedre beskyttelse mot reservatet, og en nødvendig avstand
mellom veien og uttaket , for etablering av nødvendige sikringstiltak, som voller og / eller
gjerde etter behov. Hensynsone n H - 370 markerer arealene under høyspentlinja som krysser
området lengst i nord. Frisik tlinjer i påkjøringen til fv 2854 (H140) og flomutsatte områder i
planen (H 320) er også markert med egne hensynssoner.
H - 560 er hensynssone for beskyttelse av reliktjordbien.

6.2.5 Bestemmelsesområder
K ullgropene innenfor planområdet er vist på plankartet og det er lagt bestemmelsessoner
rundt k ullgropene som i planprosessen vil bli søkt frigitt .

6.3. Annen planinfo
Planområdet er et rent uttaksområde for grus med e tterfølgende innfylling av ikke forurensede
gravemasser. Eksisterende veisystem for dagens uttaks/ innfyllingsområde skal benyttes. Det
samme gjelder vekt og vektbygg, og brakkeriggen med vann, toalett, kontor og
op pholds/spiserom for ansatte. Det skal søkes konsesjon for uttaket i henhold til
Minerallovens bestemmelser. Konsesjonssøk naden skal vedlegges driftsplan hvor blant annet
minerallovens krav til sikkerhet i d rifts og avslutningsfasen blir ivaretatt . Konses jonssø knaden
vil bli forelagt Ringer ike komm une til uttalelse før konsesjon blir gitt.

6.4 Overvåk ingsprogram
De t blir etablert et program for å overvåke grunnvannsstrømmene i uttaksområdet. Det skal
inngås kontrakt med Cowi , som skal forestå arbeidet. Det første året blir det kontinuerlige
målinger. Etter et t år blir resultatene av målingene evaluert, og danner så grunnlag for
måle frekvensen i den vider e overvåkingen .

6.5 Risiko - og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet en ROS - analyse som konkluderer m ed at tiltaket , slik det er planlagt med
overvåk ingsprogram , har en akseptabel risiko.

6.6 Fagutredningene
Det er utført tre fagutredninger; hydrogeologi, naturmangfold og støy. Resultater fra tidligere
utførte støvmålinger er også vedlagt. Øvrige utredni nger i beskrivelsen er i henhold til
planprogrammet og oppstartmøtet. Ringerike kommunes mal for planbeskrivelsen er benyttet
for relevante temaer. Også planbestemmelsene er i henhold til kommunens mal.
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7 . Konsekvensvurder ing

7.1 Forholdet til konsekvensu tredningsforskriften .
Da det planlagte tiltaket ikke er i samsvar med arealformålet i kommuneplanen, og planen
vurderes å kunne ha stor innvirkning på miljø og samfunn, må det gjennomføres en
reguleringsprosess med konsekvensutredning (KU), jfr konsekvensu tredningforskriftens § 6,
vedlegg I nr. 19 og § 10 a. Planprogram er utarbeidet i henhold til Pbl § 4.1 , og godkjent.

7.2 0 - Alternativet
0 - alternativet innebærer å ikke gjennomføre tiltaket. I dette tilfellet betyr det en drift som i
dag, fram til ressu rsen i dagens uttaksområde er fullt utnyttet, og godkjent innfylling av
masser er avsluttet. Dette vil skje i løpet av en 1 års tid avhengig av markedet. Konsekvensen
av dette blir:
- Tap av 10 - 12 arbeidsplasser + tap av lokale transportoppdrag .
- Store u tfordringer for Skaaret Landskap, som en ledende jordprodusent i
hovedstadsregionen.
- T ap for samfunnet ved at tilgangen på spesialjord reduseres.

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

Her vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av pla nen. Konsekvenser for
natur, miljø og samfunn beskrives .
Konsekvensene vurderes etter en syvdelt skala opp mot 0 - alternativet (ingen utvidelse av
uttaket)

Stor positiv konsekvens (+3)
Middels positiv konsekvens (+2)
Liten positiv konsekvens (+1)
Ingen/ubetydelig konsekvens (0)
Liten negativ konsekvens ( - 1)
Middels negativ konsekvens ( - 2)
Stor negativ konsekvens ( - 3)

8.1 Overordnede planer
Utvidelsesområdet ligger ikke inne i gjeldende kommuneplan, men dette er vurdert i den
forutgående pro sessen, og behandlingen av planprogrammet. Trasevalget for ny E - 16 og
Ringeriksbanen er nå valgt og planforslaget er ikke i konflikt med disse trasevalgene.

Virkning/k onsekvens / i forhold t il overordnede planer: Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.2 Landskap
U ttaksområdet er « flatt» med en marginal variasjon i høyde forskjell en på fra 2 - 5 meter .
Størstedelen, 2/3deler av arealet er avskoget og på den gjenværende delen står det hogstmoden
skog. Landskapsbildet blir noe endret som følge av Fylkesmannens krav om fa ngdammer for å
unngå avrenning mot Lamyra. Ved å starte fyllingen fra eksisterende fylling og jevnt ut til
ytterkantene av planområdet får en både nødvendig fall, og et mer hensiktsmessig
landbruksområde, samt økt innfyllingsvolum. Se figur 3 og 4 side 8.
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Figur 18 Dagens landskap

Virkning/konsekvens/ for landskapsbildet : Liten negativ konsekvens - 1

8.3 Ku lturminner og kulturmiljø
Den arkeologiske rapporten viser at det er gjort flere nye registreringer av kullgroper innafor
d et søkte planområdet. Kullgro pene er vist på reguleringsplanen. Ei av de tidligere registrerte
gropene er ødelagt med den aktiviteten som har funnet st ed og to av de nyregistrerte gro pene
ligger ute n for uttaksområdet og vil derfor ikke bli berørt. De registrerte gropene som vil bli
be rørt , vil bli søkt frigitt i planprosessen. En frigivelse er en forutsetning for å gjennomføre
prosjektet.

Virkning/konsekvens/ for k ulturminner/ kulturmiljø: Middels negativ konsekvens - 2

8.4 Forholdet til kravene i Naturmangfoldloven
Det er utarbeidet egen fagrapport for naturmangfoldet i og rundt planområdet. Det ble ikke
funnet viktige naturtyper på omr ådet og rapporten sier blant annet :
Det er ingen registrerte naturtyper innenfor planområdet (Naturbase.no). Det ble heller ikke
påvist noen naturtyp er (etter DN - håndbok 13) under befaring.
Like utenfor planområdet er det registrert en av Norges totalt to forekomster av den
rødlistede og kritisk truede reliktjordbien ( Lasioglossum quadrinotatulum ).
For å ta hensyn til forekomstene av reliktjordbie anbe fales en forsiktighetssone (figur 9) i det
videre planarbeidet og driften av anlegget. Forsiktighetssonen vist i figur 9 ligger utenfor
regulert område for dette tiltaket, men er ment som en intern bevisstgjøring for fremtidig drift
og bruk av masseuttaket . Denne forsiktighetssonen består i all hovedsak av eksisterende
vegkant med tilhørende kantsoner, og må i den videre driften ivaretas for å unngå ødeleggelse
av reliktjordbiens leveområder her. Rent praktisk innebærer dette i fremtiden å unngå og
utvide v eien massene fraktes ut via, og beskytte vegkanten her fra ødeleggelse. Dersom
forsiktighetssonen blir ivaretatt, er det lite trolig at utvidelse av masseuttaket vil påvirke
forekomstene av reliktjordbie negativt.
Etter planutvidelsen er det nå lagt inn en hensynssone (H 56 0) i det aktuelle området.
Både grunneier og tiltakshaver er godt kjent med hvor biene holder til, og dette området vil
ikke bli berørt av det nye uttaket, og heller ikke av aktiviteten inne på det øvrige området.



21

Ansatte er informert om forholdet, slik at hensyns sonen blir kjen t for alle , og ivaretatt på best
mulig måte.
Prosjektet er vurdert etter naturmangfoldlovens paragraf 8 - 12 og prosjektet er vurdert til å
ikke være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arte r.
Det er også verd å merke seg at rapporten sier at det er grusvirksomheten som har skapt bienes
levested, og at opphør av virksomheten i fremtiden kan være en trussel mot arten.

Figur 19 Bienes tilhold s sted

Virkning/konsekvens/ for naturmiljø : Ingen/ u betydelig konsekvens 0

8.5 Hydrogeologi/Grunnforurensing
På grunn av uttaksområdet s beliggenhet inntil Lamyra naturreservat , er det stilt krav om og
utarbeidet en hydrogeologisk rapport. Rapporten er utarbeidet av Cowi. Som en konsekvens
av utvidelsen av p lanområdet som også innebær en økn ing av innfyllingsvolumet, har Cowi
utarbeidet 2 nye fagutredninger for å vurdere om merbelastningen på arealet på grunn av
innfyllingen av masser påvirker vannstrømmene , og avrenningen til Lamyra og
grunnstabiliteten i o mrådet. Et utdrag fra rapporten er tatt inn her.

I foreliggende dokument vurderes tiltakets konsekvenser for grunnvann og vannstand i
Lamyra.
Grunnforholdene er undersø kt for å få et bedre grunnlag fo r å vurdere konsekvensene av
ønsket tiltak og for å få a nslag av ressursgrunnlaget.
Det er gjort georadarmålinger for å få oversikt på løsmassefordelingen og det er satt ned
brønner der det er logget grunnvannsnivå over tid. Samtidig med logging av grunnvannsnivå ,
er det også logget vannstand i Lamyra.



22

Fi gur 20 Borebrønnenes plassering

Vurdering av konsekvenser
Lamyra
Vannstanden i Lamyra ser ut til å korrespondere med grunnvannsnivået i området. I området
ansees det ikke å være grunnvannsressurser som kan benyttes til storskala vannforsyning. Mot
dypet blir løsmassene mer finkornet og får dermed lavere uttakskapasitet. Lokalt kan det
forekomme lommer med mer egnet materiale mot dypet, men dette er ikke påvist i denne
undersøkelsen. Det er elveavsatte løsmasser i et stort område. Dette ser ut til å være et stort
sammenhengende grunnvannsmagasin. Grunnvannstand er styrt av nivå i elven. Det ble
observert svært liten nedgang i grunnvannsnivå gjennom sommeren, dette antas å skyldes at
grunnvannsmagasinet er stort og mates av nedbør og elveinfiltrasjon. Så le nge et masseuttak
ikke går ned i grunnvannssonen og vann pumpes bort fra området, vil ikke det generelle
grunnvannsnivået forandres. Det er vist at det foregår tilstrømming av grunnvann til Lamyra.
Dette er grunnvann som trolig nydannes både i massetaket o g i terrenget i sør. Ved utskifting
av masser i området, vil grunnvannsforholdene lokalt kunne forandres. Tilføring av mer
finkornet materiale vil føre til at grunnvannstanden bygger seg høyere opp. Den totale
avrenningen er ikke vurdert til kunne endres s om følge av dette. Den eventuelle endringen vil
i tillegg kun gjelde et lite område i Lamyra sitt nedbørsfelt. Omfanget av dette tiltaket er lite i
forhold til alle områdene der det e r tilstrømning av grunnvann.
Vannkvalitet
Vannkvaliteten i Lamyra bør ik ke endres. Dette vil likevel kunne skje i mindre skala hvis
tilførte masser er f orurenset. For å unngå dette er det viktig at det er god mottakskontroll på
massene som tas imot. I 2014 ble det gjennomført en undersøkelse av vannkvaliteten i
Lamyra. Undersø kelsen ble gjort etter en politianmeldelse mot Skaaret Landskap AS
(Politiref. 12501668 408/14 - 13). I denne undersøkelsen ble det ikke avdekket forurensing til
grunn eller vann. Bruk av maskinelt utstyr medfører alltid en risiko for søl og lekkasjer av
pri mært oljerelaterte produkter. Ved utvidelse av anleggsområdet vil den potensielle risikoen
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øke. Dette må kompenseres ved tiltaksplaner om uhell skulle skje. Uttaksnivået for løsmasser
må begrenses til sonen over grunnvannet. Den umettede sonen som er vikti g for å verne
grunnvannskvaliteten vil være liten i et avgrenset tidsrom. Det tas ut masser ned til ønsket
dyp, og deretter er det forventet at det fylles inn rene masser i kort tid etterpå. Dermed vil den
umettede sonen igjen øke. Det anbefales også at gr unnvannsnivå og kvalitet overvåkes ved
bruk av brønnene Br1 til Br4. Disse brønnene er plassert i 26 LAMYRA -
HYDROGEOLOGISK KONSEKVENSVURDERING AV MASSETAK ytterkant av
tiltaksområdet og er egnet til å holde kontroll på hva som drenerer ut av området.
Andr e konsekvenser
Georadarmålinger og boringer viser at det er sandige masser ned til minst 8 - 15 m dyp. Det er
nå også gjennomført geotekniske undersøkelser for å vurdere stabiliteten i området som følge
av innfyllingen av masser på området. K onklusjonen f ra denne rapporten er positiv og sier :

«Det er fr a tidligere oppbygget en haug på Lamoen Masseuttak ved Hø nefoss.
Sør og vest for haugen ø nskes d agens anvendelse utvidet og området må derfor
omreguleres. I forbindelse med denne omregulering en anbefalte N VE Hø nefoss
k ommune a be om utredning av områ destabiliteten ned mot Storevla i nordvest,
hvilket er i trad med kr avene i PBL og TEK 17. Hele områ det er under marin
grense, og det er per definisjon risiko for forekomst av marin leire, noe som kan
tilsi fare for omradeskred.
Det er gjort en geoteknisk gjennomgang og vurdering av de relevante
skråninger på områ det. P å bakgrunn av utførte georadarmålinger i områ det
vurderes det, at de marine leirer er i så pass stor dybde, at det ikke er fare for a
utvikle områ d eskred i forbindelse med de skisserte aktivitetene i områ det.
På bakgrunn av den geotekniske gjennomgangen av planene samt de gjorte
vurderinger og beregning iht. NVE veileder 2014/7 konkluderes det, at
områ destabiliteten for de beskrevne t iltak er ivareta tt, og at det på bakgrunn av
de ulike tilgjengelige informasjonene ikke er fare for omradeskred pga. marine
avsetninger.
Det anbefales a gjø re graving fort og i mindre seksjoner, samt med stabile
utslag (>1:2). Den løpende gjeninnfylling heretter må ikke g jø res fort, men skal
gjø res jevnt og over hele omradet, og ikk e på en måte slik at skrå ningsutslag
gjø res brattere enn 1:20.
Konklusjonene er gjel dende for det planomfang, det på tidspunkt for
nærværende notatet er foreslå tt. Dersom det matte skje endringe r i
p lanforslaget innen vedtakelse må vurderingene revideres.
Under de sandige massene forventes det marine avsetninger som silt og leire. Uttaket av
løsmasser vil begrense seg til sonen over marine avsetninger. I hovedsak vil tiltaket være en
utskifting a v masser som ikke endrer den totale vektbelastningen på løsmassene i området » .

Virkning/konsekvens / for hydrogeologien/ grunnforurens ing og stabilitet :
L iten negativ konsekvens - 1

8.6 Støyforurensing
Det er utarbeidet støyrapport med støysonekart som vis er at støybildet er innfor
forurensingsforskriftens grenseverdier. Støyberegningene er gjort med det maskinelle utstyret
på flat mark. I realiteten er sikteanleggene og rullende materiell omgitt av lagerhauger av jord
og sand som demper støynivået ytterlig ere.
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Virkning/konsekvens/ støyforurensing: ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.7 Luftforurensing/ støv
Den største kilden til luftforurensning er støv fra jord og grus produksjonen (sikting/ harping)
samt støvflukt fra grushaugene. Ved behov dempes støvflu kten med vann.
Det er utført støvmåling som viser akseptable verdier, innenfor forurensingsforskriftens krav.

Virkning/konsekvens/ luftforurensing: ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.8 Rekreasjons interesser/ rekreasjonsbruk
Det er ikke registrert spesielle interesser for bruk av området til rekreasjon og fri luftsliv . Det
er imidlertid klart at området benyttes til turgåing, jogging, og ridning. B ruken a v området til
disse aktivitetene er avhengig av at området er skogbevokst. Når det nå har vært en hogst på
deler av området, og at resten vil bli tatt i en nær framtid uavhengig av det søkte tiltaket, må
area let ses på som lite interessant som rekreasjonsområde. Etter at tiltaket er gjennomført vil
det bli pl antet ny skog , og arealene vil på sikt igjen kunne bl i brukt til rekreasjon.

Virkning/konsekvens/ for rekreasjon/ friluftsliv: Liten negativ konsekvens - 1

8.9 Trafikkforhold
Dagens situasjon

Fylkesvei 2854 har god standard på strekningen mellom anlegget og E - 16 ved Botilrud. Det er
også anlagt separat gang - og sykkelvei med belysning på hele stre kningen, slik at
trafikksikkerheten for myke trafikanter er godt ivaretatt. Fylkesveien er skiltet med en
hastighet på 60 km/t frem til ca. 50 meter før avkjøringen til anlegget, hvor hastigheten er satt
til 50 km/t . Etter at Kirkeskolen på Norderhov ble nedlagt fraktes skolebarna fra
Helgelandsmoen med skolebuss til Benterud skole.
Fyl kesvei 2854 har i henhold til Vegvesenets trafikktall en ÅDT på rundt 2900 kjøretøy.
Fellesprosjektet opererer med en ÅDT på 1300/140 0. Trafikken inn til anlegget varierer med
tilgangen på masser, fra 0 biler pr. dag til toppdager på opp mot 100 biler.
Avkjøringsforholdene fra fylkesveien er oversiktlig og det er også anlagt en høyre
forbikjøringslomme. Trafikkavviklingen i avkjøringspu nktet oppfattes som lite problematisk ,
det er registrert en påkjørsel bakfra ved innkjøringen til anlegget (Ring Blad januar 2019)
Fremtidig situasjon
Foruten den naturlige forventede trafikkøkningen vil også ny E - 16 med kryss på
Helgelandsmoen virke inn på trafikkbildet. Trafikkberegninger utført av fellesprosjektet i
forbindelse med planleggingen av ny E - 16 og Ringeriksbanen viser også at med etablering av
nytt kryss ved Helgelandsmoen vil redusere trafikken på fv 2458 i retning mot Botilrud/
Hønefoss. D et presiseres fra Fellesprosjektet at dette er beregnede trafikktall og at det ikke er
utført kontinuerlige tellinger. De sier videre at modellberegningene viser, at det med ny E - 16,
og kryss på Helgelandsmoen, ikke vil gi noen reduksjon av betydning i tra fikkmengden på fv
158 retningen mot Hønefoss.
Hensikten med denne trafikkvurderingen er hvorvidt det vil være behov for venstresvingfelt
eller ikke i avkjøringen til anlegget fra Botilrud siden . Da det ikke endelig er tatt stilling til
kryss eller ikke på Helgelandsmoen vurderes begge ovennevnte trafikktall opp mot kravet om
venstresvingfelt.
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Figur 21 Fv 2854 ved innkjøringen til anlegget

Henvisning til fellesprosjektets rapport :
https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen - og -
e16/reguleringsplan/h oringsdokumenter - reguleringsplan/teknisk - dokumentasjon - av -
planforslaget/fagrapport - transport - og - trafikk.pdf

Figur 22 Innkjøringen til anlegget med vekta

På bakgrunn av de ovennevnte trafikktall gjøres en enkel venstresvingvurdering.
Da det ikke er g jennomført hverken trafikktellinger eller timetellinger er disse trallene
skjønnsmessig beregnet.
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Max timetrafikk (A+B) er satt til 150 biler / time for fellesprosjektets trafikktall , og 300
biler /time for vegvesenets tall . Max biler i venstresvingen pr tim e (Bv) inn til anlegget er satt
til 20 biler.
Disse tallene er satt inn i diagram fra Vegvesents Håndbok V121, g eometrisk utforming av
veg - og gatekryss , for vurdering av behovet for venstresvingfelt.
Vegvesenets trafikktall 2 , og fellesprosjektets trafikk tall 1

Figur 23 Vu rderingsskjema for venstresving felt

Konklusjon: Det er ikke behov for venstresvingfelt hverken med fellesprosjektets eller
vegvesenets trafikktall .

Virkning/konsekvens/ for Trafikkforholdene: Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.10 Bar ns interesser
Det er ikke registrert spesiell bruk av arealene til aktiviteter knyttet til barn. Barns bruk av
arealene har nok vært i forbindelse med bruken til friluftsformål. Da området er helt flatt, og
avskoget er det rimelig å anta at arealene nå er lite attraktive til turformål selv uten at det
planlagte tiltaket blir gjennomført. Tiltaket vil forsinke fremtidig bruk av arealene med 10 - 15
år.

Virkning/konsekvens/ for barns interesser: Liten negativ konsekvens - 1

8.11 Jordressurser/landbr u k
Tiltaket berører ikke dyrket mark. Størstedelen av arealet er avskoget, og det resterende
arealet står for tur til å bli avskoget. Tiltaket gjør at skogproduksjonen blir forskjøvet ,
«forsinket» med den tiden anleggsperioden varer, ca 10 - 15 år .
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Virkning/konsekvens/ for Jordressursen: Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.12 Teknisk infrastruktur
Tiltaket betinger ingen endringer eller supplement i den eksisterende tekniske infrastrukturen,
hverken når det gjelder vann, avløp eller veier og adkomst.

Virkning/konsekvens/ for infrastrukturen: Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Tiltaket har ingen negative økonomiske konsekvenser (utgifter) for Ringerike kommune.

Virkning/konsekvens/ for kommunal økonomi: Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.14 Konsekvenser for næringsinteresser / samfunn
Tiltaket har positive konsekvenser for både grunneier, tiltakshaver og samfunnet. Dette fordi
arealene utnyttes til både uttak og innfylling av masser som samfunnet har stort behov for.
Direktoratet for mine ralforvaltning, som overordnet myndighet, uttrykker også ønske om en
optimal utnyttelse av ressursen. Når arealene e r tilbakestilt i henhold til godkjent driftsplan ,
starter skogproduksjonen igjen.

Virkning/konsekvens/ for næringsinteresser: Stor positiv konsekvens +3

8.15 Interessemotsetninger
D et er gjennom hørings og planprosessen ikke framkommet indikasjoner på
interessekonflikter i området. Fagutredningene viser også at når tiltaket gjennomføres som
planlagt blir både naboer og nat urverdier lite berø rt .

Virkning/konsekvens/ Interessemotsetninger: Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.16 Avveining av virkninger
Et hvert naturinngrep h ar større eller mindre konsekvenser for natur og samfunn. Ofte
negative konsekvenser for naturen , og positive konsekvenser for samfunnet . I denne saken er
de positive virkninger for samfunnet stor e , samtidig som de negative virkningene er
akseptable.
Forutsetningen for at de negative virkningene kan sies å være akseptable , er at forslag og
anbefalinger følges opp slik de er b eskrevet i den hydrogeologiske rapporten og
planbestemmelsene.

8.17 ROS - analysen
Både risikovurderingen og fagutredningen viser at det er den mulige grunnforurensningsfaren
som gir tiltakets største risiko. Denne risikoen reduseres ved de tiltak som er sk issert i
fagrapport, planbeskrivelsen og planbestemmelsene. Øvrige risikofaktorer er beskjedne.
Samlet sett anses tiltakets risiko å være innenfor akseptable grenser.
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9 . Innkomne innspill

9.1 Innkomne merknader ved varsling av planoppsta rt

Det er innko mmet 9 kommentarer/ merknader til planinnspillet ved 1. gangs varsling/
annonsering.
Etter ny annonsering av utvidelsen av planområdet den 22.3.2019 er det innkommet 7
merknader/ innspill, fra Buskerud fyl keskommune, Statens vegvesen, Norges Vassdrags - og
energidirektorat (NVE) , Fylkesmannen i Oslo og Viken og Direktoratet for
Mineralforvaltning, som alle også har kommet med innspill til første gangs varlingen. Nye
merknader er fra Ringerike Idrettsråd og Eiliv Kornkveen.

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i Os lo og Viken 20.3.18 og

11.4.19
2 Buskerud fylkeskommune 20.318 og

10.4.19
3 Statens vegvesen 28.2.18 og

25.3.19
4 Direktoratet for mineralforvaltning 27.2.18 og

12.4.19
5 Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) 21.3.18 og

4.4.19
6 Ringerike kommun e - Kommuneoverlegen 22.3.18
7 Hole kommune 3.4.18
8 Moe Gård/ Beate Moe Haugen Brørby 19.3.18
9 Pål Heimdal 19.3.18
10 Eiliv Kornkveen 11.4.19
11 Ringerike Idrettsråd 11.4.19

9.2 Tiltakshavers kommentarer til merknadene

Oppsummering av uttalels er/merknader Forslagsstillers kommentar

1. Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til
landskap, naturmangfold, friluftsinteresser,
vassdrag, samt støy, støv og andre utslipp
blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med
nasjonale føringer. For å få en helhetlig
plan for området anbefaler vi at
planområdet blir utvidet til også å omfatte
eksisterende uttak.
Fylkesmannen har begrunnet dette med at
uttaksområdet grenser inntil Lamyra
naturreservat og at det er registrert flere
rødlistede arter som er kritisk truet i

Vi mener at planen med bestemmelser slik de
er utformet, ivaretar de innspill/ ønsker
Fylkesmannen beskriver i sin uttalelse. Det er
utarbeidet fire fagrapporter. D en
hydrogeologiske rapporten vurdere og beskrive
uttakets innvirkning på grunnvannsstrømningen
i uttaksområdet og områdene rundt, inklusive
Lamyra. Konklusjonen er at tiltaket ikke i
vesentlig grad vil påvirke
grunnvannsstrømmene i og rundt tiltaket.
Utvik lingen vil overvåkes utover i
uttaksperioden i et eget
miljøovervåkningsprogram. Fagrapportene for
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området. Fylkesmannen ber også om at
vassdragsinteressene blir synliggjort og
ivaretatt. Det samme gjelder overvann og
avrenning fra området.

Ved utvidet varsling viser Fylkesmannen
til merknaden av 20.3.18 og gjentar
spesielt forho ldet Storelva, naturreservatet
og det dokumenterte naturmangfoldet av
nasjonal interesse.

naturmangfold og støy viser heller ikke
uakseptable konsekvenser for naturmiljøet
og/eller samfunnet. Det er også gjennomført
arkeologiske undersøkelser. Se kommentarer til
fylkeskommunen. Fagrapportene utarbeides av
fagkyndig etter befaringer i området.

Ved utvidelsen av planområdet er spesielt
reliktjordbien ivaretatt med hensynssone.

2. Buskerud fylkeskommune

Inne i planområdet er det registrert to
kullgr oper. Kullgroper er automatisk
fredete kulturminner jf.
Kulturminnelovens § 4b. Lidar - bilder fra
området viser at det trolig i alle fall er
ytterligere 2 - 3 kullgroper inne i
planområdet som ikke er registrert. Vi må
derfor foreta en registrering før vi kan
uttale oss til planen. Vi viser til Lov om
kulturminner §§ 8 og 9 om
undersøkelsesplikten ved planlegging av
offentlige og større private tiltak. Det er en
fordel at registrering av automatisk fredete
kulturminner foretas på varselstadiet for å
unngå konf likter senere i planprosessen.
Slike registreringer må foretas på bar og
frostfri mark. Utgifter til slik granskning
må dekkes av tiltakshaver jfr. Lovens § 10.
I brev av 10.4.19 sier fylkeskommunen av
det ikke er registrert automatisk fredete
kulturminner i det utvidede planområdet,
og at de derfor ikke har merknader til
planutvidelsen

De utførte arkeologiske undersøkelsene viser at
det registrert flere nye kullgroper innafor
planområdet og to utenfor. Ei av de tidligere
registrerte kullgropene er gått ta pt. Kullgropene
er lagt inn på plankartet og vil bli søkt frigitt i
løpet av planprosessen.

3. Statens vegvesen
Regulering av ny virksomhet medfører
vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og
avkjørsler, og de trafikkmessige
virkningene av planen må dokumen teres
nærmere. Forholdet til
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for
myke trafikanter (herunder skoleveger) må
avklares. I den grad planarbeidet medfører
nødvendige endringer av veg – og

Utvidelsen i seg selv fører ikke t il økt trafikk -
belastning. Trafikkmengden styres av
massetilgangen/ markedet.
Hele veitraseen mellom E - 16 og Lamoen har
god standard med separat gang - og sykkelvei
og belysning. Strekningen er ikke skolevei etter
at Kirkeskolen ble nedlagt og barna fra
Hel gelandsmoen fraktes med buss til Benterud
skole. Hastigheten på strekningen er 60 km/t til
femti meter før avkjøringen til anlegget, hvor
hastigheten er satt ned til 50 km/t.
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trafikkforhold på riks – eller fylkesveger
må dette tas vare på i pla narbeidet.
Trafikkanalysen må også belyse denne
planen i forhold til:
- Andre reguleringsplaner i område.
- Med og uten kryss på E16 på
Helgelandsmoen.
- Sammenheng med masseforvaltning
og/eller begrensning i uttaksområdet.
Det er i dag er det en passering slomme ved
innkjøring til området. Denne løsningen er
trolig ikke tilfredsstillende.
Vegvesenet peker også på at planen må
ivareta en tilfredsstillende
overvannshåndtering, at byggegrenser til
riks - og fylkesveger må overholdes og at
tiltak for hindre tils mussing av
fylkesvegen må ivaretas.
I brev av 25.3.19 peker vegvesenet på at
utv idelsen berører fylkesveg 158, hvilke
krav som det stiller til annet trafikkareal
utenfor vegkant , og at frisiktlinjer må tas
inn i planen.

Utkjøringen fra anlegget til fv 158 er
oversiktlig og dagens passeringslomme på
h øyre side fungerer fint. Trafikktall fra
Fellesprosjektet viser at trafikken forbi anlegget
ikke øker ved etableringen av ny E - 16 med
kryss på Helgelandsmoen.
Det anses derfor ikke nødvendig med
venstresvingfelt i avkjøringen til anlegget.

Plangrensen er satt i senterlinjen av fv 158.
Vegvesenets reguleringsplan , 0605_345, for FV
158, GS - veg Helgelandsmoen - Botilrud er
kopiert inn i planen. G ang og sykkelvegen
berøres ikke av planen. Frisiktlinjer er lagt inn i
planen

4. Direktoratet for
mineralforvaltning

DMF er generelt positiv til at området
reguleres til masseuttak. Dette er viktig for
å sikre at alle interesser blir hørt og at det
gjennomføres en forutsigbar og god
utvikling for eksisterende drift. Det er
viktig at ressursene utnyttes så optimalt
som mu lig, det vil si både i volum og
kvalitet. Direktoratet viser også til
regjeringens forventninger til regional og
kommunal planlegging hvor det heter:
Fylkeskommunene og kommunene sikrer
tilgjengelighet til gode mineralforekomster
for mulig utvinning, avve id mot
miljøhensyn og andre samfunnsinteresser
Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer
ses i en regional sammenheng.
Når det gjelder konsekvensanalysens
innhold peker direktoratet på viktigheten
av å beskrive dagens situasjon samt å
belyse temaene som:
- Geologiske strukturer i området.

Direktoratets ønsker er ivaretatt planprosessen.
Grusressursen er ikke av beste kvalitet men
godt egnet til jordproduksjon.
Ressursen er totalt på ca. 7 - 800.000 m3.
Avdekningsmassene vil bli benyttet til
overdekning på arealene etter avsluttet
i nnfylling.
Konsesjonssøknad i henhold til minerallovens
bestemmelser med driftsplan blir utarbeidet når
planvedtaket foreligger. I driftsplanen vil flere
av de forholdene direktoratet er opptatt av
fremkomme.
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- Estimert volum og antall år det
planlegges drift.
- Kvalitet på mineralressursene som skal
tas ut.
- Bruksområder og markedsutsikter.
- Håndtering av eventuelle
overskuddsmasser og deponi.
Viser til tidligere uttalelse 27.2.18.

5. NVE
Uttaksområdet ser ikke ut til å berøre
vas sdraget og verneområdet Lamyra
direkte, men uttak av masser og endringer
av grunnvannsnivået og – strømninger kan
medføre endringer også utenfor
planområdet. Det er positivt at det skal
gjøres en hydrogeologisk undersøkelse.
Det er store allmenne interesser knyttet til
vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan
medføre skader eller ulemper for allmenne
interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven. NVE kan avgjøre at
reguleringsplan kan erstatte konsesjon,
dersom grunnvanns - og
vassdragsinteressen e er godt nok ivaretatt i
planen, jf vannressursloven §20. Vi viser
også til vannressursloven §§ 8, 18, 44 og
45 med flere.
I mail av 4.4.19 viser NVE til sitt innspill
fra første ganga annonsering og ber om at
deres innspill ivaretas i planen

NVE`s inns pill er ivaretatt i den
hyd rogeologiske rapporten fra Cowi og
flomsoner er innlagt i planen .

6. Ringerike kommune

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern
har tilsyn - , råd - og veiledningsansvar i
henhold til Folkehelseloven kapittel 3 og
tilhørende miljøret tet helsevernforskrifter.
Miljørettet helsevern omfatter faktorer i
miljøet som direkte eller indirekte kan
virke inn på helsen. Disse er fysiske,
kjemiske, biologiske og sosiale
miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.

Fagansvarlig for miljørettet helsever n har
ikke hatt tid til å gå gjennom
dokumentasjonen, men forutsetter at

Kommuneoverlegens innspill er ivaretatt
gjennom de utredninger som er beskrevet i
planbeskrivelsen og fagutredning er.
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helsemessig forsvarlighet legges til grunn
for utvikling av området.

7. Hole kommune

Hole kommune har ingen innspill til
oppstart av planarbeidet eller merknader til
forslag til planprogram. Vi ber om å bli
tilskrevet når planforslaget legges ut til
offentlig ettersyn.

8. Moe Gård

Ved utgraving av eksisterende grusmasser
f or et så stort areal kan dette bli et basseng
og grunnvannsnivået vil da endre seg. Hvis
det dannes et slikt basseng med grunnvann
vil det medføre at grunnvannsstanden i
nærliggende områder senkes slik at skog
på vår eiendom (Mo gård (180/1) ikke vil
ha sa mme mulighet til å finne vann.

Viser til den hydrogeologiske rapporten

9. Pål Heimdal

Påstand om at grunnvannet ligger på 3.35
meter under terrenget, bekymret for
støvflukt nå når skogen er fjernet og for
vannet i naturreservatet.

Den hydrogeologiske rapport en belyser disse
problemstillingene. Støvflukt vil bli styrt av
bestemmelsene i forurensningsforskriftens kap
30

10. Eiliv Kornkveen

Klager på tilgrising av gang og
sykkelveien ved innkjøringen til
anleggsområdet

Bedriften må skjerpe sin feierutiner i
innkjør ingssonen på og ved fv. 158

11. Ringerike Idrettsråd

Idrettsrådet kjenner ikke til at det
foreligger noen o - kart for området og har
ingen innvending mot den foreslåtte
planen.
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9.3 Innkomne merknader ved 1. gangs utleggelse av planen på høring

KOMM ENTARER TIL HØRINGSUTTALELSENE

Plan ID: 0605 - 436

Detaljregulering for Lamoen

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 6.6.19
2 Statens vegvesen 18.6.19
3 Riksantikvaren 21.6.19
4 Buskerud fylkesko mmune/ kulturminner 5.7.19
5 Direktoratet for mineralforvaltning 16.7.19
6 Hole kommune 8.8.19
7 Fylkesmannen i Buskerud 20.8.19
8 Buskerud fylkeskommune 22.8.19
9 Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) 28.8.19
10 Ringerike Orienteringslag 7.8.1 9

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

1. DSB

DSB peker på at det er
Fylkesmannen som har det
overordnede ansvaret for å ivareta
samfunnssikkerheten i plansaker.

2. Statens vegvesen

SV synes plankartet er utydelig og
at det er vanskelig å se detaljer som
frisiktlinjer, de ulike veiformålene.
De mener også at planen mangler
byggelinje og en sikringssone mot
fylkesveien

Vegvesenets synspunkter
innarbeides i planen. Det
lages et utsnitt i
kryssområdet for å
synliggjø re detaljene bedre.
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3. Riksantikvaren
Riksantikvaren finner etter en samlet
vurdering at detaljreguleringsplan for
utvidelse av grustak på Lamoen, kan
godkjennes uten vilkår om
arkeologiske utgravninger av de
omsøkte automatisk fredete
kullgropene, før tilt ak etter planen
realiseres, jf. vedlagte reguleringskart.
Følgende tekst bes tatt inn i
bestemmelsene.
«Det er ikke stilt vilkår om
arkeologiske undersøkelser forbundet
med dispensasjonen av de berørte
automatisk fredete kullgropene, id
45397, 243356, 243 357, 243358 og
243362, som er markert som
Bestemmelsesområde #1 - #5 i
plankartet»

Riksantikvarens krav til ny
tekst i bestemmelsen tas inn.

4. Fylkeskommunen/
Kulturminner

Har i hovedsak videreformidlet
Riksantikvarens synspunkter

5. Direktoratet for
mi neralforvaltning.

Direktoratet er opptatt av at
bestemmelsene ikke i for stor grad
skal binde opp driften og avslutningen
av uttaket, da det er forhold som blir
ivaretatt av direktoratet gjennom
driftsplan. De anbefaler videre at
følgende bestemmelse tas i nn:
«Drift skal skje i henhold til
bestemmelser i mineralloven med
gjeldende forskrifter,
samt vilkår i tillatelse etter loven.
Direktoratet for mineralforvaltning
(DMF) er
myndighet etter mineralloven».

Direktoratets forslag til
bestemmelse tas inn i
p lanbestemmelsene. Vi
registrerer for øvrig at mange
andre myndigheter har
ønsker om hvordan driften
og avslutningen skal være.
Konsesjonssøknaden med
driftsplan vil vise alle
detaljene. Driftsplanen vil bli
forelagt fylkesmann,
fylkeskommune og
kommunen ti l uttalelse før
konsesjon gis.
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6. Hole kommune
Hole kommune har oversendt
følgende vedtak i plan - og miljøstyret:
1. En eventuell utvidelse av
masseuttaksområdet på Lamoen
forutsetter at ny E16 er bygd med
kryss på Helgelandsmoen. De stiller
videre spørsmål vedr de oppgitt
trafikktall i planbeskrivelsen.
2. Allerede avsatte og igangsatte
områder for masseuttak bør utnyttes
før det åpnes for nye områder.
3. Evt. Nye områder for masseuttak
bør avklares gjennom planprosessen
som er igangsatt med
kommunedelplan for
massehåndtering.
4. En eventuell utvidelse av
masseuttaksområdet på Lamoen må
gjøres på en måte som ikke påvirker
de hydrogeologiske forhold i området
på en negativ måte.
5. En eventuell utvidelse av
masseuttaksområdet på Lamone bør
skje trinnvis fo r å kunne ha kontroll
med evt. Negative påvirkninger for
lokalmiljøet, grunnvann og
naturverdiene.

Denne plansaken er forankret
i planavklaring i
formannskapet og godkjent
planprogram hvor også Hole
kommune er hørt. I høringen
til planprogrammet sier Ho le
kommune: « Hole kommune
har ingen innspill til oppstart
av planarbeidet eller
merknader til forslag til
planprogram». De oppgitt
trafikktallene i
planbeskrivelsen er gitt av
Fellesprosjektet. Det er
utarbeidet en hydro -
geologisk rapport som
innfyllingen av masser skjer
etter. Innfyllingen av masser
vil skje i henhold til godkjent
driftsplan.

7. Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Buskerud varsler
innsigelse til planforslaget og
uttrykker seg slik:
Ut fra nasjonale og internasjonale
miljøverdier fremme r vi innsigelse til
planforslaget for manglende
innarbeiding av avbøtende tiltak mot
naturreservatet i form av en
vegetasjonsskjerm rundt uttaket.
Videre må dagens uttaksområde
innlemmes i planen for å sikre en
helhetlig plan og istandsetting av dette
områ det. Den delen av planen som
inngår i naturreservatet må bli tatt ut
av planen. Når det gjelder hensynet til

Fylkesmannens synspunkter
tas til etterretning og
følgende avbøtende tiltak
bygges inn i planen:

1.Det anlegges fangdammer
for å kontrollere eventuell
overflateavrenning fra
området. Fangdammene
etableres lengs t sør på
arealet, med godt fall fra
nord for å unngå avrenning
mot Lamyra.

2.Vegetasjonsskjermen rundt
anlegget utvides til 25 meter
mot nord/Lamyra. For øvrig
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den kritisk truede arten reliktjordbie,
mener vi at dette området må
reguleres til naturvernformål eller
annet grøntformål med tilhørende
bestemmel ser som sikrer dette
naturområdet og arten.

mener tiltakshaver 25 - meters
kravet er urimelig da disse
områdene ligger inntil
skogsarealer el ler dyrket
mark. En vegetasjonsskjerm
på 25 meter vil også redusere
uttaksvolumet med ca. 20 %,
hvilket synes urimelig.

3.Reliktjordbiens vern
styrkes med at området
reguleres til naturvernformål
med egne bestemmelser.

4.Dersom det er areal som
berører Nat urreservatet tas
de ut av planen.

Det synes lite hensiktsmessig
av hensyn til fremdriften på
dette stadiet i prosessen å
innlemme det gamle
mottaksområdet i planen. Vi
foreslår at det lages en
samlet avslutningsplan
for begge områdene, slik at
tilb akefyllingen/
revegeteringen kan ses i
sammenheng. Denne planen
hører naturlig hjemme i
driftsplanen, men for å
imøtekomme fylkesmannen
blir det laget et profil med
høydeangivelser.

8. Buskerud fylkeskommune

Fylkeskommunen peker på det forhold
at planen ikke er forankret i
overordnede planer og
kommunedelplan for massehåndtering
nevnes i den sammenheng.
Fylkeskommunen er videre opptatt av
tilbakeføringen av området,
avslutningshøyder, tverrsnitt og
forurensning. Det pekes også på at
kartet ikke er påført høyder.

Dette planarbeidet startet opp
før kommunedelplanen var
vedtatt og planen måtte
derfor en ekstra runde i
formannskapet og det måtte
lages planprogram som var
på høring. For øvrig er
fylkeskommunen inne på
elementer som kommer i
driftsplanen; meng der, snitt
og estimert avslutnings -
tidspunkt. Da både masser ut
og masser inn er avhengig av
markedet er det imidlertid
umulig å si når sandressursen
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er uttatt og innfyllingen
avsluttet.

9. NVE - Norges vassdrags - og
energidirektorat

NVE mener det må inn en
bestemmelse som ivaretar at uttaket
ikke går lavere enn 0,5 meter over
grunnvannstanden.
NVE støtter Fylkesmannens innsigelse
om at bredden på vegetasjonsbeltet
rundt uttaksområdet må økes.
NVE anbefaler at det gjøres en
vurdering av områdestabiliteten f ør
vedtak av planen.

Planbestemmelsene har
allerede i formulering om at
uttaket skal ikke gå dypere
enn min 0,5 m over
grunnvannstanden.

Vegetasjonsbeltet økes til 25
m mot nord. Rundt det
øvrige arealet opprett
opprettholdes 5 meters
beltet. Se kommentar til
Fylkesmannens merknad.

Områdestabiliteten vurderes
før sluttbehandlingen av
planen.

10. Ringerike Orienteringslag
O - laget mener området er viktig for
friluftslivet.
På bakgrunn av ovenstående ber
Ringerike o - lag om at planene om
utvida grusuttak
på Lamoen stoppes.
Alternativt bør planarbeidet stoppes til
en har gjort en totalvurdering av
nærfriluftslivsområder
i Ringerike, og særlig
erstatningsarealer for tapte
friluftslivsområder som følge av E
16 og Ringeriksbanen.
Dersom en mot vår a nbefaling likevel
vedtar utviding av grusuttaket, ber vi
om at det settes
klare krav om tilbakeføring av
området til landbruks - , natur - og
friluftslivsområde etter
anleggsperioden.

Søndre del av det planlagte
uttaksområdet er vurdert i
friluftsplan fo r Ringerike
som er under arbeid.
Området er verdisatt som C -
verdi, hvor A - verdi er høyest
rangert og D - er lavest
rangert

Arealene er i planen planlagt
tilbakeført til LNF område
og vil derfor etter endt uttak
kunne benyttes til
friluftsformål.
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9.4 Innkomne merknader til begrenset høring

KOMMENTARER TIL HØRINGSUTTALELSENE
fra begrenset høring november 2019

Plan ID: 0605 - 436

Detaljregulering for Lamoen

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Bane Nor 1.11.19
2 DSB - Direktoratet for samfunnssi kkerhet og beredskap 6.11.19
3 Direktoratet for mineralforvaltning 8.11.19
4 Hole kommune 11.11.19
5 Statens vegvesen 12.11.19
6 Buskerud fylkeskommune/ kulturminner 19.11.19
7 Fylkesmannen i Oslo og Viken 19.11.19
8 Barnerepresentanten i Ringerike Ikke datert
9 NVE 21.1.2020

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

1.Bane Nor
Ingen kommentar da
baneprosjektet ikke er berørt av

OK

2.DSB
Ingen kommentar da Fylkesmannen
ivaretar saken

OK
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3.Dir ektoratet for mineralforvaltning
Direktoratet er positiv til at eksisterende
uttak - og innfyllingsområde innlemmes i
planen. De er også positiv til å øke
skjermingssonen mot Lamyra som krevd
av Fylkesmannen, men støtter forslaget
til plan på at skjermingss onen for øvrig
børe være som planlagt på 5 meter +
vegareal. Dette av hensyn til en best
mulig utnyttelse av ressursen.

Planforslaget er i tråd med
Direktoratets ønsker

4.Hole kommune
Positiv til utvidelsen av området. Ønsker
større skjermingsare aler, min 20 meter,
samt at eksisterende område skal være
avsluttet før uttak/ innfylling i det utvide
uttaksområdet igangsettes .

En økning av skjermingssonen
til 20 meter vil redusere
uttaket med ca.15%
(100000m3) og gjøre
prosjektet marginalt. Inn synet
til området er i dag svært
beskjedent. Da behovet for
sandressursen er stort, vil det
ikke være mulig å vente med
uttak til eks område er
avsluttet og revegetert. Da
eksisterende område nå er
innarbeidet i planområdet, vil
det også foregå en mer -
innf ylling i dette området,
etter at ny plan er vedtatt. Det
vil også være behov for
innfylling i både gammelt og
nytt område avhengig av
massenes kvalitet og
beskaffenhet.

5. Statens Vegvesen
Det nye plankartet synes å ha tatt hensyn
til de fleste av våre tidligere merknader
ved offenlig ettersyn. Planforslaget
mangler frisiktsoner i avkjørselen mot
gående og syklende på gang -
/sykkelvegen. Her bør det settes av
frisiktsoner på minst 3x 40 m til hver
side for avkjørselen.

Innarbeides i planen

6.Fylkeskomm unen/ Kulturminner

Ingen nye innspill utover det de har
sagt tidligere.

Tidligere innspill er
innarbeidet i planforslaget
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7.Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Buskerud varsler
innsigelse til planforslaget og uttrykker
seg slik:
Ut fra nasjonale og internasjonale
miljøverdier fremmer vi innsigelse til
planforslaget for manglende
innarbeiding av avbøtende tiltak mot
naturreservatet i form av en
vegetasjonsskjerm rundt uttaket. Videre
må dagens uttaksområde innlemmes i
planen for å sikre en helhetlig p lan og
istandsetting av dette området. Den
delen av planen som inngår i
naturreservatet må bli tatt ut av planen.
Når det gjelder hensynet til den kritisk
truede arten reliktjordbie, mener vi at
dette området må reguleres til
naturvernformål eller annet gr øntformål
med tilhørende bestemmelser som sikrer
dette naturområdet og arten.
Det er avholdt et avklaringsmøte med
Fylkesmannen hvor Ringerike kommune
og tiltakshaver/ konsulent deltok.
Møtets konklusjoner er innarbeidet i
planforslaget.

Fylkesmannens sy nspunkter
tas til etterretning og følgende
avbøtende tiltak bygges inn i
planen:

1.Det anlegges fangdammer
for å kontrollere eventuell
overflateavrenning fra
området. Fangdammene
etableres lengst vest og sør på
arealet, med godt fall fra nord
for å unngå a vrenning mot
Lamyra.

2.Vegetasjonsskjermen rundt
anlegget utvides til 27,5 meter
mot nord/Lamyra. For øvrig
mener tiltakshaver 27,5 - meters
kravet er urimelig da disse
områdene ligger inntil
skogsarealer eller dyrket mark.
En vegetasjonsskjerm på 27,5
mete r vil også redusere
uttaksvolumet med ca. 20 %,
hvilket synes urimelig.

3.Reliktjordbiens vern styrkes
med at området reguleres til
naturvernformål med egne
bestemmelser.

4.Areal som berører
Naturreservatet tas de ut av
planen.

5. Dagens innfyllingsområdet
legges inn i planen.

8.Barnerepresentanten i Ringerike

Da Ringerike formannskap behandlet
sak (59/19), lyder vedtakets punkt 5; Før
2. gangs behandling skal det foreligge
plan for tilbakeføring og revegetering av
det totale arealet

Utarbeidede snitt vi ser
hvordan arealene skal
tilbakeføres og revegeteres til
landbruksformål. Ytterligere
detaljering vil fremgå av
driftsplanen.

9. NVE

NVE er sier det er positivt at kommunen
har fulgt opp deres ønske om en

Mi nsteavstand (0,5 m) til
grunnvann er innarbeidet i
bestemmelsene.
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stabilitetsvurdering av det økte
innfyllingsvolu met. De tar den utarbeide
rapporten til etterretning. De peker
videre på viktigheten av at kravet til at
minsteavstand mellom uttak og
grunnvannet på 0,5 meter tas inn i
bestemmelsene.

De støtter videre Fylkesmannens krav
om økt sikringssone mot Lamyra.

Sikringssonen mot Lamyra er
øket til 27,5 meter.

10. Avsluttende kommentar / Tiltakshavers vurdering
Tiltakshaver har som driver a v anlegget på Lamoen de siste 24 årene god kjennskap til
forholdene på og rundt området. Det være seg Lamyra naturreservat, grunnvannet, biene og
trafikken. Grusressursen er godt egnet til det formålet som er tiltakshavers hovedprodukt, jord
av ulik kvalitet , til ulike formål. Behovet er stort , dagens ressurs er tømt, og det er derfor
viktig at nye ressurser kan tilføres markedet. Tiltakshaver mener å ha løst storsamfunnets krav
i planprosessen på en tilfredsstillende måte, og ser fram til å ta de nye a realene i bruk.
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KOMMENTARER TIL HØRINGSUTTALELSENE

Plan ID: 0605 - 436

Detaljregulering for Lamoen

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 6.6.19
2 Statens vegvesen 18.6.19
3 Riksantikvaren 21.6.19
4 Buskerud fyl keskommune/ kulturminner 5.7.19
5 Direktoratet for mineralforvaltning 16.7.19
6 Hole kommune 8.8.19
7 Fylkesmannen i Buskerud 20.8.19
8 Buskerud fylkeskommune 22.8.19
9 Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) 28.8.19
10 Ringerike Orienteringslag 7.8.19

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens kommentar

1. DSB

DSB peker på at det er
Fylkesmannen som har det
overordnede ansvaret for å
ivareta samfunnssikkerheten i
plansaker.

Tatt til orientering.

2. Statens vegvesen

SV sy nes plankartet er utydelig
og at det er vanskelig å se
detaljer som frisiktlinjer, de
ulike veiformålene. De mener
også at planen mangler
byggelinje og en sikringssone
mot fylkesveien

Vegvesenets synspunkter
innarbeides i planen. Det
lages et utsnitt i
kr yssområdet for å
synliggjøre detaljene
bedre.

Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.

3. Riksantikvaren Riksantikvarens krav til
ny tekst i bestemmelsen

Tilstrekkelig kommentert av
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Riksantikvaren finner etter en
samlet vurdering at
detaljreguleringsplan for utvidelse
av grustak på Lamoen, kan
godkjennes uten vilkår om
arkeologi ske utgravninger av de
omsøkte automatisk fredete
kullgropene, før tiltak etter planen
reali seres, jf. vedlagte
regulerings kart.
Følgende tekst bes tatt inn i
bestemmelsene .
«Det er ikke stilt vilkår om
arkeologiske undersøkelser
forbundet med dispensasjo nen av
de berørte automatisk fredete
kullgropene, id 45397, 243356,
243357, 243358 og 243362, som
er markert som
Bestemmelsesområde #1 - #5 i
plankartet»

tas inn. forslagsstille r.

4. Fylkeskommunen/
Kulturminner

Har i hovedsak videreformidlet
R iksantikvarens syns punkter

Tas til orientering.

5. Direktoratet for
mineralforvaltning.

Direktoratet er opptatt av at
bestemmelsene ikke i for stor grad
skal binde opp drifte n og
avslutninge n av uttaket, da det er
forhold som blir ivaretatt av
direktoratet gjennom driftsplan.
De anbefaler videre at følgende
bestemmelse tas inn:
«Drift skal skje i henhold til
bestemmelser i mineralloven med
gjeldende forskrifter,
samt vilkår i tillatelse etter loven.
Direktoratet for mineralforvaltning
(DMF) er
myndighet etter mineralloven».

Direktoratets forslag til
bestemmelse tas inn i
planbestemmelsene. Vi
registrerer for øvrig at
mange andre myndigheter
har ønsker om hvordan
driften og avslutningen
skal være.
Konsesjonssøknaden med
driftsplan vil vise alle
detaljene. Driftsplanen vil
bli for e lagt fylkesmann,
fylkeskommune og
kommunen til uttalelse før
konsesjon gis.

Direktoratets forslag til
bestemmelse er inkludert i
rekkefølgebestemmelse
§1.1 punkt 1 , og i
planbestemmelse § 4 . 1.

6. Hole kommune Denne plansaken er 1. Det foreligger fremdeles
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Hole kommune har oversendt
følgende vedtak i plan - og
miljøstyret:
1. En eventuell utvidelse av
masseuttaksområdet på Lamoen
forutsetter at ny E16 er bygd med
kryss på Helgelandsmoen. De
stiller videre spørsmål v edr de
oppgitt trafikktall i
planbeskrivelsen.
2. Allerede avsatte og igangsatte
områder for masseuttak bør
utnyttes før det åpnes for nye
områder.
3. Evt. N ye områder for
masseuttak bør avklares gjennom
planprosessen som er igangsatt
med kommunedelplan f or
massehåndtering.
4. En eventuell utvidelse av
masseuttaksområdet på Lamoen
må gjøres på en måte som ikke
påvirker de hydrogeologiske
forhold i området på en negativ
måte.
5. En eventuell utvidelse av
masseuttaksområdet på Lamo en
bør skje trinnvis for å kunne ha
kontroll med evt. N egative
påvirkninger for lokalmiljøet,
grunnvann og naturverdiene.

forankret i planavklaring i
formannskapet og
godkjent planprogram
hvor også Hole kommune
er hørt. I høringen til
planprogrammet sier Hole
kommune: « Hole
kommune har ingen
innspill til oppstart av
planarbeidet eller
merknader til forslag til
planprogram». De
oppgitt e trafikktallene i
planbeskrivelsen er gitt av
Fellesprosjektet. Det er
utarbeidet en hydro -
geologisk rapport som
innfyllingen av masser
skjer etter. Innfyllingen av
masser vil skje i henhold
til godkjent driftsplan.

ikke et vedtak for
Ringeriksbanen og E16, og
det er fortsatt mye som er
uavklart vedrørende en
eventuell utbygging. I årene
fremover vil d et være et
stort overskudd av
gravemasser, spesielt fra
store offentlige
infrastrukturprosjekter, og
det er et kjent problem at
det ikke er tilstrekkelige
regulerte områder for
mottak av masser.

Trafikktallene er hentet fra
fellesprosjektet sin
trafikkanalyse
(dokumentnummer: FRE -
00 - A - 26260 ), tallene kan
leses på s. 65 - 68 i
rapporten.

2. Sand er en begrenset og
etterspurt ressurs, og det er
ønskelig at eksisterende
sandtak utvides fremfor at
nytt sandtak opprettes.
Lamoen har vært i drift
siden 60 - tallet. Naturen er
allerede forringet,
nødvendig infrastruktur er
på plass, og det er ikke
behov for utbygging av ny
veitilkom st i forbindelse
med utvidelsen.

Planforslaget vurderes
derfor å være i tråd med
samfunnsdelen vedtatt
30.04.2015, av denne
fremgår bl.a. følgende;
Utnytting av eksisterende
uttak skal prioriteres
framfor å åpne nye områder

3. Ettersom planforslaget
ikke e r i tråd med
kommuneplanens arealdel
var det politisk oppstart av
denne planen. Hvor det ble
vedtatt å starte opp
planarbeidet 23.01.2018 .
Dette var altså før
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kommunedelplan for
masseforvaltning startet
opp .

4. Det har blitt utført to
hydrogeologiske rapp orter.
Konklusjonen er at tiltaket i
liten grad vil påvirke
grunnvannet. Det antas at
det i hovedsak er leirholdig
masser som mottas. Dette
vil føre til at vannstanden
kan stige noe lokalt. Dette
er ikke dramatisk, men må
overvåkes. Det er sikret i
reguler ingsplanbestemmelse
§ 4.3 at det skal være
kontroll med
grunnvannstrøm og
vannkvalitet.

5. Det er ikke satt
bestemmelser om
maksimalt areal som kan
være i aktiv drift eller at
uttaket skal gjennomføres
etappevis. Dette fordi
driften vil avhenge av
tilgang en/etterspørselen på
masser. Området i aktiv
drift skal holdes på et så lite
areal som mulig for å
manøvrere
maskiner/sikteanlegg for
uttak og mottak av masser.

7. Fylkesmannen i Oslo og
Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken
varsler innsigelse til planforslage t
og uttrykker seg slik:
Ut fra nasjonale og internasjonale
miljøverdier fremmer vi innsigelse til
planforslaget for manglende innarbeiding
av avbøtende tiltak mot naturreservatet i
form av en vegetasjonsskjerm rundt
uttaket. Videre må dagens uttaksområde
innlemmes i planen for å sikre en
helhetlig plan og istandsetting av dette
området. Den delen av planen som
inngår i naturreservatet må bli tatt ut av
planen. Når det gjelder hensynet til den
kritisk truede arten reliktjordbie, mener
vi at dette området m å reguleres til
naturvernformål eller annet grøntformål
med tilhørende bestemmelser som sikrer

Fylkesmannens
synspunkter tas til
etterretning og følgende
avbøtende tiltak bygges
inn i planen:

1. Det anlegges
fangdammer for å
kontrollere eventuell
overflateavrenning fra
området. Fangdammene
etableres lengst sør på
arealet, med godt fall fra
nord for å unngå
avrenning mot Lamyra.

2.Vegetasjonsskjermen
rundt anlegget utvides til
2 7.5 meter mot

1. I anleggsperioden vil
na turlige gravegroper
fungere som fangdammer.
Benyttes dette prinsippet vil
det fare n for utslipp til
tilgrensende områder være
liten .

2. Rådmannen vil også
påpeke at det skal plantes
stedegen vegetasjon mellom
skogsbilv eien og La myra
naturreservat .

3. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

4. E ksisterende uttaks - og
mottaksområde har blitt
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dette naturområdet og arten. nord/Lamyra . For øvrig
mener tiltak shaver 25 -
meters kravet er urimelig
da disse områdene ligger
inntil skogsarealer eller
dyrket mark. En
vegetasjonsskjerm på 25
meter vil også redusere
uttaksvolumet med ca. 20
%, hvilket synes urimelig.

3.R eliktjordbien s vern
styrkes med at området
reguler es til
naturvernformål med egne
bestemmelser.

4.Dersom det er areal som
berører Naturreservatet tas
de ut av planen.

Det synes lite
hensiktsmessig av hensyn
til fremdriften på dette
stadiet i prosessen å
innlemme det gamle
mottaksområdet i planen.
Vi for e s lår at det lages en
samlet avslutningsplan
for begge områdene , slik
at tilbakefyllingen/
revegeteringen kan ses i
sammenheng. Denne
planen hører naturlig
hjemme i driftsplanen,
men for å imøtekomme
fylkesmannen blir det
laget et profil med
høydeang ivelser.

inkludert i
reguleringsplanen for å lage
en helhetlig plan.

Fylkesmannen i Oslo og
Viken trakk sin innsigelse i
brev datert 13.02.20 .

8. Buskerud fylkeskommune

Fylkeskommunen peker på det
forhold at planen ikke er forankret i
overordnede planer og
kommunedelplan for
massehåndtering nevnes i den
sammenheng. Fylkeskommunen er
videre opptatt av tilbakeføringen av
området, avslutni ngshøyder,
tverrsnitt og forurensning. Det pekes
også på at kartet ikke er påført
høyder.

Dette planarbeidet startet
opp før
kommunedelplanen var
vedtatt og planen måtte
derfor en ekstra runde i
formannskapet og det
måtte lages planprogram
som var på høri ng. For
øvrig er fylkeskommunen
inne på elementer som
kommer i driftsplane n;
mengder, snitt og estimert
avslutnings - tidspunkt. Da

Etter hvert som grusuttaket
utvides mot sør og øst skal
området tilbakefylles med
doku mentert ikke
forurensede masser. Det er
nå inkludert snitt av
ter renginnfyllingen i
planforslaget . Arealet skal
tilbakeføres til LNFR -
område (landbruk, skog,
beite). Innfyllingen
avsluttes med et topplag av
harpede jordmasser av god
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både masser ut og masser
inn er avhengig av
markedet er det imidlertid
umulig å si når
sandressursen er uttatt og
innfyllingen avsluttet.

kvalitet og/eller stedegne
avdekningsmasser. Det er
fremdeles noe usikker
hvilket landbruksformål
området skal benyttes til
etter at anleggsperioden
avsluttes, valg av topplag
vil a vhenge av dette.

9. NVE - Norges vassdrags -
og energidirektorat

NVE mener det må inn en
bestemmelse som ivaretar at
uttaket ikke går lavere enn 0,5
meter over grunnvannstanden.
NVE støtter Fylkesmannens
innsigelse om at bredden på
vegetasjonsbeltet rundt
ut taksområdet må økes.
NVE anbefaler at det gjøres en
vurdering av områdestabiliteten
før vedtak av planen.

Planbestemmelsene har
allerede i formulering om
at uttaket skal ikke gå
dypere enn min 0,5 m
over grunnvannstanden.

Vegetasjonsbeltet økes til
27,5 m mot nord. Rundt
det øvrige arealet opprett
opprettholdes 5 meters
beltet. Se kommentar til
Fylkesmannens merknad.

Områdestabiliteten
vurderes før
sluttbehandlingen av
planen.

Tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.

10. Ringerike Orienteringslag
O - lage t mener området er viktig for
friluftslivet.
På bakgrunn av ovenstående ber
Ringerike o - lag om at planene
om utvida grusuttak
på Lamoen stoppes.
Alternativt bør planarbeidet
stoppes til en har gjort en
totalvurdering av
nærfriluftslivsområder
i Ringerik e, og særlig
erstatningsarealer for tapte
friluftslivsområder som følge av
E 16 og Ringeriksbanen.
Dersom en mot vår anbefaling
likevel vedtar utviding av
grusuttaket, ber vi om at det settes
klare krav om tilbakefø ring av
området til landbru ks - , natur - og
friluftslivsområde etter
anleggsperioden.

Søndre del av det
planlagte uttaksområdet er
vurdert i friluftsplan for
Ringerike som er under
arbeid. Området er
verdisatt som C - verdi,
hvor A - verdi er høyest
rangert og D - er lavest
rangert

Area lene er i planen
planlagt tilbakeført til
LNF område og vil derfor
etter endt uttak kunne
benyttes til friluftsformål.

Store deler av planområdet
er alt hogd, da skogen var
hogstmoden. Det er
imidlertid klart at området
benyttes til turgåing,
jogging, og r idning. Bruken
av området til disse
aktivitetene er til en viss
grad avhengi g av at området
er skogbevokst.

Etter at tiltaket er
gjennomført vil det bli
plantet ny skog, og arealene
vil på sikt igjen kunne bli
brukt til rekreasjon.

10.9.2019

Gunnar Nilsen
Guni Consult
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VURDERING AV HØRINGSUTTALELSENE
fra begrenset høring november 2019

Plan ID: 0605 - 436

Detaljregulering for Lamoen

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Bane Nor 1.11 .19
2 DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 6.11.19
3 Direktoratet for mineralforvaltning 8.11.19
4 Hole kommune 11.11.19
5 Statens vegvesen 12.11.19
6 Buskerud fylkeskommune/ kulturminner 19.11.19
7 Fylkesmannen i Oslo og Viken 19.11.19
8 Barnerepresentanten i Ringerike Ikke datert
9 NVE 21.1.2020

Oppsummerin g av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

1. Bane Nor
Ingen kommentar da
baneprosjektet ikke er berørt av

OK
Tatt til orientering.

2. DSB
Ingen kommentar da Fylkesmannen
ivaretar saken

OK Tatt til orientering.

3. Dir ektoratet for mineralforvaltning
Direktoratet er positiv til at eksisterende
uttak - og innfyllingsområde innlemmes
i planen. De er også positiv til å øke
skjermingssonen mot Lamyra som
krevd av Fylkesmannen, men støtter
forslaget til plan på at skjermingss onen
for øvrig børe være som planlagt på 5
meter + vegareal. D ette av hensyn til en
best mulig utnyttelse av ressursen.

Planforslaget er i tråd med
Direktoratets ønsker

Tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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4. Hole kommune
Positiv til utvid elsen av området.
Ønsker større skjermingsarealer, min 20
meter , samt at eksisterende område skal
være avsluttet før uttak/ innfylling i det
utvide uttaksområdet igangsettes .

En økning av skjermingssonen
til 20 meter vil redusere
uttaket med ca.15 %
(100000m3) og gjøre
prosjektet marginalt. Innsynet
til området er i dag svært
beskjedent. Da behovet for
sandressursen er stort, vil det
ikke være mulig å vente med
uttak til eks isterende område
er avsluttet og revegetert. Da
eksisterende område nå er
inna rbeidet i planområdet, vil
det også foregå en mer -
innfylling i dette området,
etter at ny plan er vedtatt. Det
vil også være behov for
innfylling i både gammelt og
nytt område avhengig av
massenes kvalitet og
beskaffenhet.

Hole kommune anser
det som posit ivt at
eksisterende uttaks - og
mottaksområde
innlemmes i planen.

Det er avsatt
skjermingsareal mot
Lamyra naturreservat
på 27,5 meter. Rundt
resterende
anleggsområde er det
oppretthold en
skjermingssone på
minimum 5 meter +
veibredden (skv).

Innfyllinge n av
eksisterende mottaks -
og uttaksområde s kjer
iht. godkjent driftsplan.

5. Statens Vegvesen
Det nye plankartet synes å ha tatt
hensyn til de fleste av våre tidligere
merknader ved offenlig ettersyn.
Planforslaget mangler frisiktsoner i
avkjørselen mot gående og syklende på
gang - /sykkelvegen. Her bør det settes av
frisiktsoner på minst 3x 40 m til hver
side for avkjørselen.

Innarbeides i planen Tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

6. Fylkeskommunen/ Kulturminner

Ingen nye innspill utover det de har
sagt tidligere.

Tidligere innspill er
innarbeidet i planforslaget

Tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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7. Fylkesmannen i Oslo og Viken
(tidligere Fylkesmannen i Buskerud )
Fylkesmannen i Oslo og Viken varsler
innsigelse til planforslaget o g uttrykker
seg slik:
Ut fra nasjonale og internasjonale
miljøverdier fremmer vi innsigelse til
planforslaget for manglende
innarbeiding av avbøtende tiltak mot
naturreservatet i form av en
vegetasjonsskjerm rundt uttaket. Videre
må dagens uttaksområde in nlemmes i
planen for å sikre en helhetlig plan og
istandsetting av dette området. Den
delen av planen som inngår i
naturreservatet må bli tatt ut av planen.
Når det gjelder hensynet til den kritisk
truede arten reliktjordbie, mener vi at
dette området må r eguleres til
naturvernformål eller annet grøntformål
med tilhørende bestemmelser som sikrer
dette naturområdet og arten.
Det er avholdt et avklaringsmøte med
Fylkesmannen hvor Ringerike
kommune og tiltakshaver/ konsulent
deltok.
Møtets konklusjoner er inn arbeidet i
planforslaget.

Fylkesmannens synspunkter
tas til etterretning og følgende
avbøtende tiltak bygges inn i
planen:

1.Det anlegges fangdammer
for å kontrollere eventuell
overflateavrenning fra
området. Fangdammene
etableres lengst vest og sør på
ar ealet, med godt fall fra nord
for å unngå avrenning mot
Lamyra.

2.Vegetasjonsskjermen rundt
anlegget utvides til 27,5 meter
mot nord/Lamyra . For øvrig
mener tiltakshaver 27,5 - meters
kravet er urimelig da disse
områdene ligger inntil
skogsarealer eller dyr ket mark.
En vegetasjonsskjerm på 27,5
meter vil også redusere
uttaksvolumet med ca. 20 %,
hvilket synes urimelig.

3.R eliktjordbien s vern styrkes
med at området reguleres til
naturvernformål med egne
bestemmelser.

4.A real som berører
Naturreservatet tas de ut av
planen.

5. Dagens innfyllingsområdet
legges inn i planen.

1. Det vil være naturlige
gravegroper som
fungerer som
fangdammer mens
uttaket/mottaket er i
drift. Benyttes dette
prinsippet vil det være
liten fare for utslipp til
tilgrensende områder.

2. Rå d mannen vil også
påpeke at det skal
plantes stedegen
vegetasjon mellom
skogsbilveien og
La myra naturreservat .

3 - 5. Tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

8.Barnerepresentanten i Ringerike

Da Ringerike formannskap behandlet
sak (59/19), lyder ve dtakets punkt 5; Før
2. gangs behandling skal det foreligge
plan for tilbakeføring og revegetering av
det totale arealet

Utarbeidede snitt viser
hvordan arealene skal
tilbakeføres og revegeteres til
landbruksformål. Ytterligere
detaljering vil fremgå av
dr iftsplanen.

Innfyllingen avsluttes
med et topplag av
harpede jordmasser av
god kvalitet og/eller
stedegne
avdekningsmasser. Det
er fremdeles noe
usikker hvilket
landbruksformål
området skal benyttes
til etter at
anleggsperioden
avsluttes, valg av
topplag v il avhenge av
dette.

Ellers tilstrekkelig
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kommentert av
forslagstiller.

9. NVE

NVE er sier det er positivt at kommunen
har fulgt opp deres ønske om en
stabilitetsvurdering av det økte
innfyllingsvolumet. De tar den utarbeide
rapporten til etterretning. De peker
videre på viktigheten av at kravet til at
minsteavstand mellom uttak og
grunnvannet på 0,5 meter tas inn i
bestemmelsene.

De støtter videre Fylkesmannens krav
om økt sikringssone mot Lamyra.

Minsteavstand (0,5 m) til
grunnvann er innarbeidet i
bes temmelsene.
Sikringssonen mot Lamyra er
øket til 27,5 meter.

Tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

29.1.2020

Gunnar Nilsen
Guni Consult
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Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak - høring og offentlig 
ettersyn - Ringerike kommune 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor dette generelle svaret.  
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
  
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB 
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er 
nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs 
uttalelse til. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
Med hilsen  
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Administrasjon 
 
Elisabeth Askim     Helle G Nielsen    
Avdelingsdirektør     Seksjonssjef     
  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak - offentlig ettersyn

Vi har mottatt for uttale ovennevnte forslag til reguleringsplan.

Planforslaget berører fylkesveg fv. 1 58 Norderhovsveien

Saksopplysninger:

Planforslaget skal legge til rette for uttak av nye sandressurser og innebærer en utvidelse av

eksisterende drift. Områd et kan fylles opp med ikke forurensede gravemasser. Området

reguleres til «Råstoffutvinning» og innen BRU3 tillates nødvendige innstallasjoner for service

utvidet med inntil 1 00 m2 i en etasje. Etterbruk skal være «LNF - område/skogbruk» . I følge

planbeskriv elsen er det beregnet at trafikken fra området vil være inntil 1 00 biler pr. dag på

toppdager, og at det ikke skal være behov for venstresvingefelt i fylkesvegen.

I følge planbeskrivelsen skal reguleringsplan for gang - /sykkelveg langs fv. 1 58 være lagt in n

i planen.

Vår vurdering:

Den trafikkmessige virkningen av n y E1 6 med eller uten kryss på Helgelandsmoen vil være

avhengig av flere faktorer og er etter vårt syn ikke endelig avklart.

Plankartet er for utydelig til at det er mulig å se om det er satt av nødvendig areal til

fylkesveg og gang - /sykkelveg, om utformingen av avkjørselen til området er tilfredsstillende

eller om nødvendige frisiktsoner er lagt inn. Vi ber om at det settes inn en bestemmelse om

at atkomsten til området skal utformes i samsvar m ed krav i vegnormalene og at den mer

detaljerte utformingen skal godkjennes av Statens vegvesen og kommunen før nye områder

etter planen tas i bruk.
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Vi kan heller ikke se om det er lagt inn byggegrenser for fv. 1 58. Byggegrenser etter

vegloven er da 50 m målt fra senterlinjen.

Vi ber om at det reguleres inn en s kjerm sone langs gang - /sykkelvegen ved fv. 1 58. Slik

skjermsone må ligge utenfor frisiktsoner og bør være minst 1 0 m bred, og det bør stilles

rekkefølge krav om at den opparbeides før nye områder etter planen tas i bruk.

Vi ber også om at det legges inn bestemmelser om tiltak for å unngå forurensing av

vegbanen til fv. 1 58

Konklusjon:

Vi har ikke innsigelser mot planforslaget, men viser til ovennevnte forhold som vi ber

kommunen innarbeide ved de n videre behandlingen av planen.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O.T. Hagerup

Seksjonsleder Arne Tovslid

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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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

Lamoen - gnr 3 bnr 3 og 45 - Ringerike kommune -
detaljregulering - høring og offentlig ettersyn - uttalelse om
kulturminner

Det vises til brev datert 23.05.2019 angående høring og offentlig ettersyn av detaljert
reguleringsplan for utvidelse av massetak på Lamoen i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir
her kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

Kort om planen
Planområdet ligger på Helgelandsmoen, sør for Hønefoss, og omfatter eiendommene gnr./bnr.
3/3 og 3/45. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av nye sandressurser.
Videre legger forslag til detaljregulering til rette for at uttaksområdet fylles opp med ikke
forurensa gravemasser.

Arkeologiske kulturminner
Ovenfor nevnte reguleringsplan er i konflikt med 6 automatisk fredete kullgroper fordelt på 5
lokaliteter (id 45397, 243356, 243357, 243358 og 243362). Kulturminnene er lagt inn på
plankartet som bestemmelsesområder #1 - #5. Planforslaget er nå behandlet av Riksantikvaren.

Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner
Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at detaljreguleringsplan for utvidelse av grustak
på Lamoen, kan godkjennes uten vilkår om arkeologiske utgravninger av de omsøkte automatisk
fredete kullgropene, før tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte regulerings kart.

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens bestemmelser:

”Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forbundet med dispensasjonen av
de berørte automatisk fredete kullgropene, id 45397, 243356, 243357, 243358 og 243362,
som er markert som Bestemmelsesområde #1 - #5 i plankartet.

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Hanne Christine Wilhelmsen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  05.07.2019  Vår referanse:  2018/4145 - 14 Vår saksbehandler:
Deres dato:  23.05.2019  Deres referanse: Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene vil det normalt bli reist innsigelse mot planen.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi kan ikke se at bygninger eller etterreformatoriske kulturminner vil bli berørt av planen og har
følgelig ingen merknader til offentlig ettersyn.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Vedlegg:
1 Lamoen - gnr 3 bnr 3 og 45 - Ringerike kommune - forslag til detaljreguleringsplan for

utvidelse av grustak
2 Lamoen - reguleringsplankart.PDF

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
RIKSANTIKVAREN Postboks 1483

Vika
0116 OSLO
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Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Ringerike kommune: Detaljregulering Lamoen-Masseuttak

Det vises til epost fra Ringerike kommune med bekreftelse på at det er innvilgit uttsettelse til 26.
august 2019 for å komme med planfaglig uttalelse.

Det aktuelle planområdet ligger mellom Fv-2854 (tidligere FV-158) Lamyra naturreservat grenser
opp til kommunegrensa i Hole kommune. Store deler av planområdet er avskoget over tid fordi
skogen var hogstmoden. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av sand som
blandes med jord. For å sikre framtidig uttak av masser, samt mottak av masser og sortering
utvides massetaket til 260 daa.. Med driftsområde, veiareal og hensynssoner er hele arealet
innenfor plangrensa på 280 daa. Når massene er tatt ut av området så skal terrenget fylles opp
med rene masser.

Forholdet til konsesjon etter mineralloven
Det er tildelt konsesjon for drift etter mineralloven for Lamoen grustak 17.10. 2017. Denne
konsesjonen gjelder et område på 122 dekar som omfatter det eksisterende masseuttaket. Det
området ligger innenfor området som i kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak. Det
er ikke søkt konsesjon for utvidelsen av området. Ny og utvidet konsesjon gis på grunnlag av
reguleringsplan.
Forholdet til Lamyra naturreservat
Reservatet ligger i Ringerike og Hole kommuner. Reservatet omfatter et areal er på ca. 340 dekar
Naturreservat grenser helt inntil planen. Deler av det aktuelle området omfattes av en tidligere
kroksjø. Hele området ligger innenfor ei elveslette. Det gjør at grunnvannstanden varier hele
tiden. På grunn av dette er det utarbeidet en hydrogeologisk rapport hvor det anbefales at
grunnvannet overvåkes. Overvåking av vannstand, vannkvalitet og sikres i
reguleringsbestemmelsene.

Kvaliteten på massene
Masseforekomsten er ikke registrert i NGUs register, fordi massene ikke har høy kvalitet. Massene
er dermed ikke av regional eller nasjonal betydning. Massene er dermed heller ikke egnet til
produksjon av byggevarer, men er kun egnet til anleggelse av hage og utearealer, samt oppfylling.

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  22.08.2019  Vår referanse:  2018/4145 - 15 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Terje Ø. Lønseth , tlf. 32 80 87 06

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Planfaglige kommentarer

Forholdet til vedtatt kommuneplanen
Ringerike kommunen vedtok kommuneplanens arealdel i januar 2019. Det er ikke samsvar
mellom foreslått arealbruk i reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel hvor vedtatt
arealbruk er LNF-område. I utgangspunktet bør det ikke startes opp arbeid med reguleringsplan
før arealbruken er avklart i overordnet plan.

Forholdet til regional areal og transportplan

Planområdet skal også benyttes til mottak, sortering og deponering av rene masser. Den regionale
areal- og transportplanen inneholder følgende føringer. Kommunene skal gjennom sine
kommuneplanprosesser avklare:

1.Tilstrekkelig med arealer for mellomlagring med sikte på gjenbruk og for arealer for deponi. Ved
lokalisering av slike deponi må i tillegg til arealets egnethet, transportlengde, vegkapasitet og
trafikksikkerhet vurderes nøye.
2. Deponi bør primært løses innenfor den enkelte kommune, men også med fokus på gode
regionale løsninger.
3. Masser skal i størst mulig grad søkes gjenbrukt, fortrinnsvis nær uttaket.

Reguleringsplanen viser at til at det legges opp til sortering og gjenbruk av masser. Dette er i tråd
med den regionale planen. Retningslinjene i den regionale planen legger opp til at behov,
lokalisering av massemottak skal vurderes i overordna plan. Framdriften av arbeidet med denne
reguleringsplanen burde ha vært stilt i bero inntil den oppstarta kommunedelplan kommer med
en del overordna avklaringer.

Forholdet til oppstartet kommunedelplan for massehåndtering

Ringerike kommune er i ferd med å utarbeide en plan for massehåndtering. Det er utarbeidet et
planprogram som har vært ute på høring. Det var varslet oppstart med høring av planprogram i
april 2019. Målene for planen er:

- Sikre at ressursene forvaltes i et regionalt, langsiktig og bærekraftig perspektiv som
ivaretar framtida behov.

- Sikre forutsigbarhet for uttaksvirksomheten, og naboer for å redusere potensialet for
konflikt.

- Sikre at uttak- og mottaksområder etableres med minst mulig skade eller ulemper for
natur og miljø.

- Sikre at overskuddsmasser gjenbrukes på mest mulig miljømessig måte.

I saksforelegget er ikke denne planen nevnt, og det kommer heller ikke fram om planprogrammet
er vedtatt. Utarbeiding av en detaljplan bør i utgangspunktet være knyttet opp mot til et
overordnet rammeverk fastlagt i kommuneplan eller kommunedelplaner. Slike planer vil gi viktige
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premisser i utarbeidingen av detaljplaner, slik det er det kommer fram i målene for
kommunedelplanen.
Det er flere planer om masseuttak og massemottak i både i Ringerike og Hole kommuner. Det er
viktig å vurdere behov og lokalisering av denne type tiltak. Når det gjelder mottak av masser ser
det ut til at mye av massene kommer fra andre kommuner utenom om Ringeriksregionen.
Utarbeiding av en kommunedelplanen bør derfor prioriteres slik at for å få fram et plangrunnlag
for en samlet vurdering av behov og lokalisering.

Kommentarer til forslag om detaljreguleringsplan

Slik planen er framstilt nå er det ikke påført høyder eller høydekoter på plankartet. Avgrensingen
av dagens uttak er ikke vist. Når det gjelder reguleringsplaner for uttak av masser og oppfylling av
masser er det et krav om hvordan oppfylt, avsluttet terreng skal se ut. Den enkleste og mest
vanlig måten er å ta utgangpunkt i flere terrengsnitt (slik dagens terreng ser ut). På dette
grunnlaget tegnes det opp nye terrengsnitt som viser avsluttet, oppfylt terreng. Uten dette har
kommunen ingen styringsredskap for hvordan av oppfylt terreng vil se ut. Terrengsnittene som
viser hvordan fyllingen skal avslutes, forankres i reguleringsbestemmelsene.

Etterbruken etter avsluttet masseoppfylling er viktig. Planen fastslår at området tilbakeføres til
LNF- område. Det er viktig at området beplantes og revegeteres etter avsluttet massefylling. For å
få gjennomføre dette er det viktig at det holdes av og tilføres masser til dette formålet. For å sikre
at dette blir gjennomført krever enkelte kommuner at en tiltakshaver stiller med bankgaranti.
Dersom tiltakshaver ikke avslutter massefyllingen slik reguleringsplanen legger opp til, så er det
kommunen som får ansvaret for å avslutte massefyllingen.

Trafikkbelastningen.
Trafikkvurderingene må bygge på et korrekt faktagrunnlag. I følge tall fra Statens vegvesen er
trafikkmengden på Fv. 158 (nå Fv. 2854) Nordrehovsveien på ÅDT på 2900 med en andel på 3 %
av tunge kjøretøy. Etter tall fra Hole kommune med grunnlag i en trafikktelling fra 2016 utført er
ukesdøgntrafikk på 2952ÅDT. I ukedagene ligger trafikkbelastningen på 3200 ÅDT til 3400ÅDT).
Det er det dobbelte av den trafikkmengde som omtales i planbeskrivelsen (ÅDT 1400-1500). De
trafikale konsekvensene er at eksisterende veinett gjennom Vik og Sundvollen in stor grad vil bli
belastet. Mye av trafikken til og i fra masseuttak/massemottak på Lamoen vil gå til og ifra Bærum.
I framtida kan det også tenkes at Bærum vil komme til å etablere massemottak på Avtjerna. Det
vil i så fall redusere trafikkmengden og utslipp, samt redusere behovet for massemottak i Hole og
Ringerike.

Det er mulig å legge opp til rekkefølgebestemmelser hvor det kreves tiltak på overorda veinett før
det legges opp til større uttak av masser eller større tilførsel av masse. Et annet alternativ kan
være å regulere åpningstidene. Det overordna målet er at alle trafikanter skal kunne ferdes på et
trafikksikkert veinett.
Sett ut fra tidsperspektivet for oppstart av E-16/Ringeriksbanen kan eventuell etablering av kryss
på E-16 ved Helgelandsmoen reduseres trafikkbelastningen på eksisterende veinett. Dette er
avhengig om krysset blir med i den statlige reguleringsplanen når den blir godkjent.
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Friluftsliv og nærmiljø
Det aktuelle området grenser opp til et område som på Hole sin del av kommunegrensa er et
viktig et viktig friluftsområde og naturterreng for beboerne på Helgelandsmoen.

Kommentarer til reguleringsbestemmelsene.

Tiltak mot forurensing
I planbestemmelsene kommer det fram at det skal anlegges asfaltert plass for skiftning av olje,
vedlikehold, vasking av kjøretøy etc. Fordi det må tas spesielle hensyn til grunnvannet bør det
kreves at denne plassen skal ha fall slik at vann, olje etc. samles opp i enn godkjent oljeutskiller.
Dermed blir eventuell forurensing som kan oppstå ivaretatt på en tilfredsstillende måte. På denne
måten unngås også utslipp til grunnvannet.

Bestemmelsene mangler rekkefølgebestemmelser:
- Et estimat på driftsperiodens lengde, hvor mange år skal denne virksomheten pågå ?
- Eventuelle tiltak på veinett i forholde til trafikk koblet til utførsel /innførsel av masser.
- Det er ingen bestemmelser om hvordan tilbakeførelse av området skal være.
- Det utarbeides bestemmelser om en gradvis avslutning av massemottaket etter hvert som

mottaket avsluttes.

En driftsplan vi gi svar på noe av dette. Planen med bestemmelser vil uansett være det beste
styringsinstrument for oppfølging av eventuelle avvik og gradvis istandsettelse etter hvert som
massene tas ut. Det vil også gi grunnlaget for eventuelle sanksjoner, dersom det oppstår avvik.

Ferdigstillelse av massemottaket med formål LNF område
- Inneholder ingen konkrete bestemmelser om hvordan massemottaket skal avsluttes. Det

kommer fram at det skal etableres skog, men ikke hvilken type skog. Skal det etableres
samme naturområde som tidligere ?

- For å reetablere skogen må det også bygges opp et jordsmonn slik at skogen skal få gode
vekstvilkår.

Konklusjon.

Oppsummert bør følgende punkt innarbeides i planen:
- Planen er ikke framstilt på en tilfredsstillende måte. Det bør utarbeides terrengsnitt som

viser opparbeidet ferdig terreng.
- Det legges inn en grøntsone rundt hele området.
- Trafikkvurdering oppdateres på grunnlag av nye tall. Det gir grunnlag for å vurdere tiltak

på overordna veinett og eventuelle rekkefølgebestemmelser .
- Forholdet til overordna planer bør omtales der behovet for utvidelsen omtales.
- Planen oppfyller kun deler av føringene i den regionale areal og transportplanen.
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Fylkeskommunen fremmer ikke innsigelse til planforslaget, men har tillit til at kommunen
innarbeider de faglige merknadene i reguleringsplanen før planen går til sluttbehandling.

Med vennlig hilsen

Kjersti Morseth Hallerud Terje Ø. Lønseth
fagleder plan rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Dato:  16.07.2019 
Vår ref:  18/00257-8 
Deres ref:   17/2721-73 

 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for 
Lamoen i Ringerike kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 23. mai 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å utvide området for grusuttak på 
Lamoen/Helgelandsmoen. Utvidelsen for grusuttaket er på totalt 260 daa og er en 
naturlig utvidelse av eksisterende drift. Etter ny varsling om utvidelse av 
planprogrammet og med eksisterende driftsområde, veiareal og hensynssone er 
totalarealet på ca. 280 daa. 
 
Ressursen er på ca. 7-800.000m3. 
 
Uttalelse fra DMF 
Vi viser til vår uttalelse til oppstart av høringsprogram datert 27.02.18 og uttalelse til 
varsel om oppstart datert 29.04.19 der vi hadde en rekke innspill til planen. Disse ser 
ut til å være ivaretatt i planarbeidet. 
 
I tillegg anbefaler DMF at under §2. Bebyggelse og anlegg (BRU) pbl. §12-5, pkt.1) 
1.BRU1 og 2Råstoffutvinning ikke setter grense til maks eller minimum uttaksdybde. 
DMF er opptatt av at reguleringsbestemmelsene utformes på en slik måte at de ikke 
binder opp driften og avslutningen på massetaket. Dette er forhold som reguleres av 
mineralloven og i driftsplanen. Et masseuttak har ofte et livsløp som går over flere tiår. 
En driftsplan er et dynamisk verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med 
løpende bergfaglige vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. 
Reguleringsbestemmelsene er imidlertid statiske, og må gjennom en ny behandling 
ved behov for endring, og eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra 
bestemmelsene som er i konflikt med driftsplanen. 
 
DMF anbefaler også det det i rekkefølgebestemmelsene settes krav om godkjent 
driftskonsesjon før driften kan starte i det utvidede uttaksområdet. DMF anbefaler 
følgende bestemmelse: 
 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 
TELEFON +47 79 02 12 92 



 

 

 

2 

«Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, 
samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er 
myndighet etter mineralloven». 
 
DMF har ingen ytterligere merknader til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering 
for Lamoen i Ringerike kommune. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Kristine Bye 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Kristine Bye 
 
 
 

Mottakere: 

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Kopi  ti l:  
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Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID

John - Morten Landrø 08.08.2019 FA - L13 18/240

Saksnr Utvalg Type Dato

025/19 Plan - og miljøstyret PS 19.08.2019

Regulering for Lamoen - utvidet grusuttak - Ringerike kommune
Høringsuttalelse fra Hole kommune

Rådmannens f orslag til vedtak

Rådmannen anbefaler Plan - og miljøstyret å støtte administrasjonens høringsuttalelse i følgende
punkter:

1. En eventuell utvidelse av masseuttaksområdet på Lamoen forutsetter at ny E16 er bygd
med kryss på Helgelandsmoen.

2. Allerede avsatte og igangsatte områder for masseuttak bør utnyttes før det åpnes for
nye områder.

3. Evt. nye områder for masseuttak bør avklares gjennom planprosessen som er igangs att
med kommunedelplan for massehåndtering.

4. En eventuell utvidelse av masseuttaksområdet på Lamoen må gjøres på en måte som
ikke påvirker de hydrogeologiske forhold i området på en negativ måte.

5. En eventuell utvidelse av masseuttaksområdet på Lamone bør skje trinnvis for å kunne
ha kontroll med evt. negative påvirkninger for lokalmiljøet, grunnvann og
naturverdiene.>

Plan - og miljøstyret - 025/19
19.08.2019
Møte b ehandling :



Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK - Plan - og miljøstyret :

1 . En eventuell utvidelse av masseuttaksområdet på Lamoen forutsetter at ny E16 er bygd
med kryss på Helgelandsmoen.

2. Allerede avsatte og igangsatte områder for masseuttak bør utnyttes før det åpnes for
nye områder.

3. Evt. nye områder for masseuttak bør avklares gjennom planprosessen som er igangsatt
med kommunedelplan for massehåndtering.

4. En eventuell utvidelse av masseuttaksområdet på Lamoen må gjøres på en måte som
ikke påvirker de hydrogeologiske forhold i området på en negativ måte .

5. En eventuell utvidelse av masseuttaksområdet på Lamone bør skje trinnvis for å kunne
ha kontroll med evt. negative påvirkninger for lokalmiljøet, grunnvann og
naturverdiene.>

Sammendrag

Reguleringsplan for utvidelse av grusuttak på Lamoen i Ringerike kommune.

Saksopplysninger

Ringerike kommune har sendt på høring forslag til Detaljregulering for Lamoen – utvidelse av
grusuttak, med hø ringsfrist 10. august 2019. Hole kommune er gitt utsatt frist til 26. august 2019.

Planområdet ligger mellom Fv. 2854 (tidligere fv.158), Lamyra naturreservat og grensa til Hole
kommune.

Ringerike kommune vedtok kommuneplanens arealdel januar 2019. Fores låtte planområdet er
ikke i samsvar med nylig vedtatt kommuneplan, som her angir dette som LNF - området.

Ringerike kommune varslet april 2019 oppstart av kommunedelplan for masseforvaltning
01.04.2019 hvor målene er å:

· «sikre at ressursene forvaltes i e t regionalt, langsiktig og bærekraftig perspektiv som



også ivaretar framtidas behov»
· «sikre forutsigbarhet for uttaksvirksomheten og for naboer for å redusere potensialet for

konflikt».
· «Sikre at uttak - og mottaksområder etableres med minst mulig ska de eler ulemper for

natur og miljø»
· «sikre at overskuddsmasser gjenbrukes på mest mulig miljøvennlig måte»

Bakgrunn for saken

Hensikten med planforslaget er å utvide området for grusuttak på Lamoen/Helgelandsmoen.
Utvidelsen av grusuttaket er på 260 daa, med driftsområde, veiareal og hensynssoner er
planområdet på 280 daa.

Det opplyses om at dagens uttak og innfylling på eksisterende område avsluttes i løpet av 2019, og
at det er viktig for tiltakshaver at utvidelsen kan være på plass i løpet av sommeren/høsten, da
etterspørselen etter både grus, jord og mottaksplass for ikke forurensede masser er stort.

Vurderinger

a)

Ringerike kommune vedtok kommuneplanens arealdel januar 2019. Foreslåtte planområdet er
ikke i samsvar med nylig vedtatt kommuneplan, som her angir dette som LNF - området. Generelt er
det uheldig at det igangsettes reguleringsplaner som ikke er i samsvar med nylig vedtatt
overordnet plan, som skal sikre en forutsigbar og helhet lig oversikt over kommunes arealbruk,
vurdert ut fra behov for utvikling og vern.

b)

Ringerike kommune varslet april 2019 oppstart av Kommunedelplan for masseforvaltning , hvor
målene er å:

• «sikre at ressursene forvaltes i et regionalt, langsikt ig og bærekraftig perspektiv
som også ivaretar framtidas behov»

• «sikre forutsigbarhet for uttaksvirksomheten og for naboer for å redusere
potensialet for konflikt».

• «Sikre at uttak - og mottaksområder etableres med minst mulig skade el er ulemper
for natur og miljø»



• «sikre at overskuddsmasser gjenbrukes på mest mulig miljøvennlig måte»

En utvidelse bør avventes til kommunen, gjennom kommunedelplanarbeidet, har en oversikt over
det samlet behov for masseforvaltning i kommunen. Allerede igangsatte masseuttak og avsatte
områder for råstoffuttak må søkes utnyttet fult ut før det åpnes nye områder.

c) Nærmiljø og friluftsinteresser:

Området grenser på en lengde av sirka 1200 m mot Hole kommune. Arealet på Hole kommunes
side er satt av til LNF formål og har i en kartleggingsprosess (2017) blitt identifisert som et viktig
friluftslivsområde . Området er et nærturterreng for beboerne i området, hvorav de fleste er bosatt
på Helgelandsmoen. Et masseuttak og senere deponiområ de ved siden av dette vil redusere et
sammenhengende skogsareal, forhindre nyplanting på de allerede avvirkete arealene og generelt
påvirke friluftslivsverdien av området på en negativ måte i mange år før arealet evt er rehabilitert
og tilbakeført. Mange r ekreasjonsmuligheter går tapt gjennom byggingen av Ringeriksbanen og
E16 gjennom Bymoen/ Helgelandsmoen, og det er i Hole kommunes interesse å ivareta de
områdene som har potensial til å brukes til tilsvarende aktiviteter og noe tilrettelegging i
nærmiljøe t.

d) Natur - og miljøhensyn: Tiltaksområdet ligger på innsiden av en gammel kroksjø som er delvis
vernet (Lamyra naturreservat) og delvis foreslått vernet (Mosmyra, som en del av Nordre
Tyrifjorden og Storelva naturreservat). Hele området er en del av Sto relvas elveslette og dermed et
sammenhengende hydrologisk system. De hydrogeologiske konsekvensene av tiltaket er utredet i
en fagrapport som anbefaler hva som må til for å ikke påvirke grunnvannsmagasinet og
vannkvaliteten negativ. Disse anbefalingene sa mt kontinuerlig overvåking av vannstand og
vannkvalitet bør sikres gjennom planbestemmelser.

e) Trafikk - og sikkerhetshensyn: En stor del av massetransporten til/fra Helgelandsmoen/Lamoen
går i dag i retning Bærum/Oslo, noe som er naturlig å anta vil fort sette ved en videre drift. Dagens
trafikkmengde på E16 gjennom Vik, Sundvollen og Sollihøgda er utfordrende for ønsket utvikling
av disse tettstedene. Av miljøhensyn er det heller ikke ønskelig med ytterligere trafikkøkning,
spesielt tungtrafikk. En eventu ell utvidelse av masseuttaket på Lamoen må forutsette etablering av
ny E16 med kryssløsning på Helgelandsmoen .

I følge Statens vegvesens Vegkart er trafikkmengden på Fv. 158 (nå Fv. 2854) Nordrehovsveien på
ÅDT=2900 med 3% lange kjøretøy. En trafikktellin g fra 2016 utført av Ringerike kommune på
oppdrag fra Hole kommune viser en ukesdøgn trafikk på 2952. Hvor uke dagene ligger på 3200 til



3400). Dette er det dobbelte av den trafikkmengde som omtales i planbeskrivelsen (ÅDT 14 - 1500).

f) Dersom en samlet v urdering av massebehov og - forvaltning i kommunen tilsier at masseuttaket
på Lamoen må utvides burde utvidelsen skje trinnvis. På den måten vil man kunne ha mulighet til å
vurdere påvirkningene ved overgang mellom trinnene og tilpasse uttakstempo og - områd er slik at
tiltaket i minst mulig grad påvirker de hydrologiske forhold, naturverdiene og lokalmiljøet på en
negativ måte.

Konklusjon

En utvidelse av grusuttaket på Lamoen bør avventes til kommunen har en samlet oversikt over
tilegnelige tilsvarende res surser i allerede igangsatte og avsatte masseuttak. Videre bør en avvente
en oppstart på utvidelse her til ny E16 er etablert med kryss på Helgelandsmoen ut fra trafikale og
miljøhensyn på dagens E16.

En eventuell utvidelse av masseuttaksområdet på Lamone bør skje trinnvis for å kunne ha kontroll
med evt. negative påvirkninger for lokalmiljøet, grunnvann og naturverdiene.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m .:
Plan - og bygningsloven.

Vedlegg:
Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak - høring og offentlig ettersyn
Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak - bekreftelse på forlenget høringsfrist
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for utvidelse 
av Lamoen grusuttak 

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for utvidelse av grusuttaket 
ved Lamoen. Det aktuelle området grenser til Lamyra naturreservat hvor det er dokumentert 
naturmangfold av nasjonal og internasjonal interesse. Det er derfor viktig at driften av 
grusuttaket ikke resulterer i negativ virkning for naturverdiene i naturreservatet og de 
naturverdiene som er dokumentert i området. Fylkesmannen mener planforslaget i for liten 
grad har innarbeidet tiltak for å ivareta dette. Vi mener det er særlig uheldig at det ikke er 
regulert inn en vegetasjonsskjerm langs uttaket, spesielt mot nord hvor grusuttaket er særlig 
eksponert mot naturreservatet. Videre bør eksisterende uttak inkluderes i planen for å sikre 
en helhetlig plan og tilbakeføring for denne delen av grusuttaket. Deler av planområdet ligger 
innenfor verneområdet. Det er også dokumentert en kritisk truet art som vi mener ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt. På grunn av ovennevnte forhold fremmer vi innsigelse til planforslaget. 
Fylkesmannen imøteser videre dialog med Ringerike kommune for å finne løsninger for 
planforslaget for Lamoen. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 23. mai 2019 med forslag til detaljregulering for utvidelse av grusuttaket ved 
Lamoen. 
 
Vi viser også til brev av 15. juni 2019 fra Ringerike kommune hvor vi har fått aksept for utvidet frist til 
23. august for uttalelse til planforslaget. 
 
Dagens grusuttak ved Lamoen er avsatt til masseuttak i gjeldende kommuneplan, utvidelsen som er 
foreslått er avsatt til LNF-område. Det er derfor stilt krav til konsekvensutredning hvor blant annet 
planens virkning på naturmangfold i området er dokumentert i egen rapport. Videre er det 
utarbeidet en hydrologisk konsekvensutredning av masseuttaket. Dette er særlig viktig for å vurdere 
konsekvensene for Lamyra naturreservat. 
 
Fylkesmannen har i brev av 20. mars 2018 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid. Videre har vi uttalt oss til utvidelse av planområdet i brev av 11. april 2019. Vi ba om at 
forhold knyttet til naturmangfold, landskap, friluftsinteresser, vassdrag, samt støy, støv og andre 
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utslipp ble tilstrekkelig utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Til varsel om utvidelse av 
planområdet gjentok vi vår merknad til planarbeidet om viktigheten av at virksomheten ble utredet 
med hensyn til konsekvensene for verneområdet. Vi viste til § 49 i naturmangfoldloven. For å få en 
helhetlig plan for området viste vi til viktigheten av at planområdet ble utvidet til også å omfatte 
eksisterende uttak. For å redusere virkningene grusuttaket har for omgivelsene viste vi til viktigheten 
av å regulere inn skjermsoner/vegetasjonsskjerm. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Planområdet er på 280 daa og planen legger opp til uttak av ca. 7-800 000 m3 med grus med 
etterfølgende innfylling med ikke-forurensede masser. Dagens uttaksområde på ca. 100 daa er ikke 
tatt med. I følge planbeskrivelsen vil dette området avsluttes i løpet av 2019. 
 
Ut fra våre interesseområder er det planens virkning på Lamyra som internasjonalt viktig 
våtmarksområde som først og fremst er vårt fokusområde og som er viktig å sikre. Videre er det 
viktig at virksomheten ikke fører til forurensning av omgivelsene i form av støy og støv. Mot vest 
grenser området til et boligområde som ligger på grensen mellom Hole og Ringerike kommuner. 
 
For industriområder er det viktig at det blir regulert inn vegetasjonsskjerm som visuell skjerming for 
omgivelsene og for å dempe påvirkningen av støy og støv. Boligene som ligger vest for uttaket, i Hole 
og Ringerike kommuner, vil bli liggende mellom ny veg/bane og grusuttaket ved Lamoen. Utvidelsen 
av grusuttaket er lagt i retning mot dette boligområdet og skogen som funger som visuell skjerming 
og skjerm mot støy og støv er nå fjernet. Vi mener dette er svært uheldig. I støykartleggingen er det 
imidlertid vist til at planene om utvidelse ikke vil medføre at støybelastningen vil overstige de 
gjeldende grenseverdiene for støy for disse boligene. Når det gjelder støvnedfall står det at dette 
ikke har vært noe problem for boligene i området.   
 
I konsekvensutredningen om planens virkning på naturmangfoldet i området er det vist til at 
masseuttaket medfører betydelige inngrep i Lamoen som er en del av et meandrerende 
elvelandskap. Den største skaden for dette naturområdet er likevel allerede skjedd ved dagens 
uttaksområde som ble etablert så tidlig som på 1960-tallet. Utvidelsen av uttaket omfatter først og   
fremst triviell natur. Det er derfor konkludert med at utvidelsen i mindre grad vil redusere 
naturverdiene i området.  
 
Selv om den foreslåtte utvidelsen først og fremst omfatter triviell natur, mener vi et viktig vilkår for å 
kunne åpne opp for utvidelse av området er at uttaksområdet i tilstrekkelig grad ivaretar de viktige 
naturverdiene i nærområdet. Dagens uttaksområde har en bruddflate som nærmest følger grensen 
til naturreservatet og den foreslåtte utvidelsen er foreslått temmelig nærme, ca. 12 meter. Innenfor 
uttaksområdet er det kun avsatt et belte på 5 meter hvor det er foreslått bestemmelser om å ikke ta 
ut masser, området er forbeholdt som kjøreveg.  
 
Lamyra naturreservat ble vedtatt som verneområde i 1975 hvor formålet var å bevare en velutviklet 
gjengrodd meander med svært interessant vegetasjon. Som en del av kompensasjonsarealet knyttet 
til Ringeriksbanen/E16 er det foreslått å utvide dette verneområdet i sør. Lamyra er også et 
Ramsarområde, og Norge har derfor en internasjonal forpliktelse gjennom Ramsarkonvensjonen til 
å ivareta naturverdiene. 
 
For dette konkrete området er det i tillegg svært viktig å sikre en buffersone mot naturreservatet for 
å dempe eksponeringen. Faren for negative konsekvenser er større når uttaket ligger tett på 
naturområdet. Spredning av fremmede arter som er dokumentert i området er eksempel på dette. 
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Vi anbefaler derfor at det reguleres minst et belte på 25 meter langs hele uttaket. Mot nord er det 
viktig med bestemmelser som sikrer istandsetting av området og revegetering før området kan 
utvides. 
 
Eksisterende uttaksområde er ikke tatt med i planen. Det er derfor ikke mulig å lage en helhetlig plan 
for området for uttak og istandsetting. Dette mener vi er uheldig. Vi viste til viktigheten av dette i vår 
uttalelse til oppstart av planarbeid. 
 
Videre vil vi opplyse om at deler av det foreslåtte LNF-området også omfatter arealer som inngår i 
Lamyra naturreservat. Oppmåling i kart viser at det er ca. 2,5 daa. Dette arealet må tas ut av 
planforslaget. Området er båndlagt etter naturvernloven og det er verneforskriften for 
naturreservatet som gjelder for dette området. 
 
Ved innkjøringen til uttaket er reliktjordbie dokumentert. Denne er i Norsk rødliste for arter 2015 
vektet til kritisk truet (CR). Arten er kun dokumentert i Buskerud ifølge Artsdatabanken. Det er derfor 
svært viktig at denne lokaliteten blir sikret. Vi mener at dette området bør reguleres til 
naturvernformål eller annet grøntformål med tilhørende bestemmelser som sikrer dette 
naturområdet og arten i tilstrekkelig grad. Som det går frem av planforslaget er reliktjordbien 
avhengig av sandtaket og at dette ikke gror igjen. 
 
Vi ber kommunen om å sikre at det benyttes egnede masser når det skal påføres vekstmasse i 
forbindelse med istandsetting av området. Vi minner for ordens skyld også om forskrift om 
fremmede organismer § 24 punkt 4. I rapporten om naturmangfold er det vist til at det er påvist 
flere fremmede karplanter som kanadagullris, rødhyll, hvitsteinkløver og legesteinkløver ved 
delområde 3. Det viser at virksomheten antakelig ikke har hatt gode nok rutiner for å kontrollere 
massene som er deponert i området. Spredningsfaren til Lamyra naturreservat er stor. Det er derfor 
viktig at dette blir tatt hånd om og blir fulgt opp, slik at plantene som er påvist i området blir fjernet 
og at det innarbeides rutiner for å unngå ytterligere spredning av fremmede arter, jf. 
Fremmedartlista 2018. 
 
Det er også vist til viktigheten av å unngå spredning av fremmede arter i utredningen om 
naturmangfold. Når det gjelder forsiktighetssonen som det anbefales her, mener vi dette er basert 
på feil grunnlag. Store deler av forsiktighetssonen det er vist til ligger innenfor naturreservatet. 
Forsiktighetssonen skal være en buffer som ligger utenfor reservatet for å hindre negativ virkning på 
det vernede området.  
 
Vi savner vurderinger om planens konsekvenser for fuglelivet, med tanke på at Lamyra er en del av 
Ramsarområde, i rapporten om naturmangfold. Som et tiltak for å bedre denne situasjonen mener 
vi en vegetasjonsskjerm vil hjelpe på situasjonen for å redusere forstyrrelsene i form av støy fra 
virksomheten, for å øke skogbeltet/leveområdet rundt myra og for å redusere øvrige kanteffekter 
som følger av eksponeringen av naturreservatet mot grusuttaket. 
 
Når det gjelder vannutskiftning og vannstanden i Lamyra er det utarbeidet en egen rapport som 
konkluderer med at tiltaket ikke vil påvirke Lamyra i nevneverdig grad. Dette forutsetter imidlertid 
innarbeiding av diverse anbefalinger i planen. Det trekkes særlig frem viktigheten av å unngå 
forurensede masser, søl og lekkasje av olje og drivstoff, at masseuttaket må begrenses til sonen over 
grunnvannet og at grunnvannsnivået overvåkes med brønner. 
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I bestemmelsene er det krav om at uttaket skal holdes minimum 0,5 meter over grunnvannsnivået 
og at det skal etableres kontrollbrønner for å overvåke grunnvannsnivået. Dette skal så evalueres 
etter ett år for å legge føringer for det videre måleprogrammet.  
 
Vi mener det er bra at det er innført krav om måling av grunnvannet og at anbefalingene i den 
hydrologiske rapporten er fulgt opp. Likevel savner vi en vurdering av håndteringen av overvann. 
Ved store nedbørsperioder kan avrenning fra uttaket til Lamyra få uheldige konsekvenser for dette 
naturområdet. En vegestasjonsskjerm vil kunne dempe denne negative påvirkningen. I tillegg bør det 
settes krav om å lede overvannet til fangdammer for å ha kontroll på avrenningen fra uttaket. 
 
Fylkesmannen anbefaler derfor at det stilles krav om at alt overflatevann skal ledes til en eller flere 
fangdammer. Videre vil vi opplyse om at kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-7 
nr. 12 kan ha bestemmelser om overvåking av vannkvaliteten. Det er viktig at det blir foretatt 
undersøkelser av vannkvaliteten før tiltaket igangsettes og at dette følges videre opp under driften 
av uttaket. 
 
Vi viser til forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) § 4, hvor det står at tilstanden 
i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og minst god kjemisk tilstand. Vannforskriften er 
fulgt opp gjennom regionale planer for vannforvaltning. Det meste av arealet i Buskerud ligger 
innenfor vannregion Vest-Viken. Den regionale vannforvaltnings-planen ble godkjent av Klima- og 
miljødepartementet 4. juli 2016. Planen fastsetter mål om god økologisk tilstand innen 2021.  
 
Etter vannforskriften § 12 kan ikke nye tiltak tillates i en vannforekomst som ikke vil nå miljømålet 
om god tilstand eller som vil forringe tilstanden, med mindre visse vilkår er oppfylt. Det står blant 
annet at alle praktiske gjennomførbare tiltak skal settes inn for å begrense negativ utvikling i 
vannforekomstens tilstand. 
 
Fylkesmannen vil følge dette videre opp i forbindelse med oppfølging av virksomheten etter 
forurensningsforskriften. Vi minner i den sammenheng om at virksomheten er meldepliktig etter § 
30-11 i Forskrift om begrensing av forurensinger. Skjema for melding finnes på hjemmesiden vår. På 
bakgrunn av meldingen vil vi avgjøre om virksomheten må ha særskilt utslippstillatelse fra 
Fylkesmannen etter § 30-2 i forskriften. 
 
Vi viser i den sammenheng til forurensningsforskriften § 30-6 om utslipp til vann, hvor det er krav 
om at utslippet ikke skal påvirke vannkvaliteten i primærresipienten slik at tilstandsklassen for 
resipienten endres. 
 
Før utvidelsen kan tas i bruk må grusuttaket konsesjonsbehandles i tråd med kravene i 
mineralloven. Videre skal det utarbeides en driftsplan som blant annet skal vise istandsetting av 
området. Det er krav om tilbakeføring til LNF-område etter at grusuttaket er avviklet og det er 
tydelige krav i bestemmelsene om mottakskontroll og at massene som skal brukes til dette skal være 
ikke-forurensede masser. Det er krav om kontroll av dette. Vi mener dette er bra. Selv om det går 
frem av planen at området skal fylles igjen etter at massene er tatt ut, mener vi det er viktig at 
størrelsen på igjenfyllingen/deponiet blir begrenset til en bestemt kotehøyde. Vi ber kommunen om 
å vurdere dette.  
 
Vider vil vi vise til at overskuddsmasser fra anleggsvirksomhet er å anse som næringsavfall, 
uavhengig av om massene er å anse som forurenset eller ikke. Fylkesmannen viser her til faktaark 
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fra Miljødirektoratet M1243/2018 – «Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som 
ikke er forurenset». 
 
Gjenvinning av næringsavfall som kan medføre forurensning eller virke skjemmende krever tillatelse 
etter forurensningsloven § 11, jf. § 29. Det kan derfor være nødvendig med tillatelse etter 
forurensningsloven § 11 ved bruk av masser som defineres som ikke forurenset i henhold til 
forurensningsforskriften kapittel 2, dersom disponeringen kan føre til uheldige effekter på ytre miljø.  
 
Virksomhetene må foreta en miljørisikovurdering for å kunne ta stilling til om deponering av masser 
vil kunne medføre fare for forurensing. Type masser som er planlagt brukt, vil bl.a. være av 
betydning. Deponering av stein- og jordmasser vil kunne medføre partikkelavrenning. Det er også 
særlige hensyn som bør ivaretas ved mottak av sprengsteinsmasser, slik som avrenning med høyt 
innhold av nitrogen og høy pH. Dersom planlagt utfylling medfører en fare for forurensing, er det 
Fylkesmannen som er myndighet til å behandle en søknad om tillatelse etter forurensningsloven.  
 

Konklusjon 

I stortingsmeldingen om naturmangfold (Natur for livet) går det frem at arealendringer er den 
største negative påvirkningen på natur i Norge i dag. Dette samsvarer med rapporten fra 
naturpanelet (IPBES) om verdens naturtilstand som ble lagt frem 6. mai 2019. Her går det frem at en 
av de viktigste truslene mot biologisk mangfold er at vi bygger ned arealene hvor artene lever. Som 
følge av nedbyggingen akselererer tapet av naturmangfold. Tapet av natur vurderes nå som en like 
stor trussel som klimaendringene.  Regjeringen vil arbeide for at naturhensyn fortsatt blir 
innarbeidet og vektlagt i relevante arealbeslutninger.  
 
Vi viser også til rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – 
klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, datert 9. januar 2017. Her går det frem at 
innsigelse i utgangspunktet skal brukes der kommunen legger ut arealer til en bruk som er i strid 
med nasjonale og viktige regionale interesser på miljøområdet. I plan og bygningslovens § 1-8 er det 
fastsatt at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og allmenne interesser. 
 
Ut fra nasjonale og internasjonale miljøverdier fremmer vi innsigelse til planforslaget for 
manglende innarbeiding av avbøtende tiltak mot naturreservatet i form av en vegetasjonsskjerm 
rundt uttaket. Videre må dagens uttaksområde innlemmes i planen for å sikre en helhetlig plan og 
istandsetting av dette området. Den delen av planen som inngår i naturreservatet må bli tatt ut av 
planen. Når det gjelder hensynet til den kritisk truede arten reliktjordbie, mener vi at dette 
området må reguleres til naturvernformål eller annet grøntformål med tilhørende bestemmelser 
som sikrer dette naturområdet og arten. 
 
Fylkesmannen imøteser videre dialog med Ringerike kommune for å finne løsninger til planforslaget 
for Lamoen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
Miljøverndirektør 

  
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
Seksjonssjef 
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Lamoen - 

Utvidet grustak - Ringerike kommune - Plan 0605 436 

NVEs faglige råd og merknader: 

 NVE mener det må inn en bestemmelse som ivaretar at uttaket ikke går lavere enn 0,5 

meter over grunnvannstanden.  

 NVE støtter Fylkesmannens innsigelse om at bredden på vegetasjonsbeltet rundt 

uttaksområdet må økes.  

 NVE anbefaler at det gjøres en vurdering av områdestabiliteten før vedtak av planen.  

 

Vi viser til brev av 23.5.2019 med detaljreguleringsplan for Lamoen på høring. Vi er lei for at vi har gått 

ut over fristen som først ble satt av kommunen. Vi viser til vårt brev til oppstart av planarbeidet. Videre 

viser vi til Fylkesmannen i Oslo og Viken sin høringsuttalelse med innsigelse datert 20.8.2019.  

Planområdet ligger på Lamoen like ved Lamyra naturreservat. Det planlegges å ta ut grus med 

etterfølgende innfylling av ikke forurensende masser.  

Grunnvann 

Uttak av masser kan påvirke grunnvannstanden i området. I forbindelse med planarbeidet er det gjort 

vurderinger av grunnvannet, jf Fagnotat Lamyra Hydrogeologisk konsekvens av massetak utarbeidet av 

Cowi, datert 21.3.2019. Det er satt ned flere grunnvannsbrønner og det er gjort en kartlegging av 

grunnvannstanden og strømmingene. Grunnvannstanden ser ut til å fluktuere med vannstanden i 

Lamyra/elva. I notatet fra Cowi er det lagt inn noen forutsetninger for at uttaket ikke skal påvirke 

grunnvannet i negativ grad. Her er det blant annet tydeliggjort at uttaket ikke må ned i den mettede 

sonen. I vedtaket fra Formannskapet av 21.5.2019 går det frem at det skal ikke tas ut grus lavere enn 

kote 66, eller minimum 0,5 meter over grunnvannstanden. NVE mener dette må inn som en 

bestemmelse i planen. Dersom dette blir ivaretatt og det blir sikret en kontroll av at dette kan 

gjennomføres, trengs det ikke noen ytterligere behandling etter vannressursloven (vrl), jf vrl §§ 43a og 

45.  
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Vassdragsmiljø 

Uttaksområdet ligger like ved Lamyra naturvernområde. Det er viktig at det etableres en god skjerming 

mellom uttaksområdet og vassdraget. NVE støtter Fylkesmannens innsigelse ang dette. NVE mener det 

minimum bør være 25 meter vegetasjonsbelte mellom uttaksområdet og vassdraget. Vegetasjonsbeltet 

vil være en buffer for støy, støv og eventuell forurensning fra uttaksområdet. Kantvegetasjon langs 

vassdrag er et tydelig landskapselement og har stor betydning for økosystemet i og langs vassdrag. Vi 

viser til NVE veileder 2/2019 Kantvegetasjon langs vassdrag.    

Kvikkleireskredfare 

Det i planbeskrivelsen vist til at det er planlagt å ta ut masse og fylle opp igjen området til samme nivå. 

Det er derfor argumentert for at det ikke er nødvendig med nærmere undersøkelser av 

kvikkleireskredfare. Vi mener det bør gjøres vurderinger av områdestabiliteten før arbeidet starter opp. 

Det står beskrevet i det hydrogeologiske notatet at det er grus og sand i de øverste lagene, men at det er 

marine avsetninger lenger ned. Deler av området er veldig flatt, men det er noe høydeforskjell ned mot 

og i Storelva i vest. NVE viser til NADAG og at det der er registrert flere grunnundersøkelser i området. 

Mulig disse kan brukes til å avklare områdestabiliteten nærmere. 

 

NVE bidrar gjerne med ytterligere råd og veiledning ved behov. 

  

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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R ingerike o rienterings lag (ROL)
v Kristian Kihle
Færdenveien 7
3514 HØNEFOSS
Tlf 90505961, kriskihl @online .no

www.ringerike - o - lag.net

Ringerike kommune
Areal - og byplan

postmottak@ringerike.kommune.no ,

7. august 2019

HØRINGSUTTALELSE TIL
436 Detaljregulering Lamoen - utvidet grusuttak

Ringerike orienteringslag (ROL) er særidrettslag for orientering i kommunene Ringerike, Hole
og Jevnaker. ROL tilbyr et bredt aktivitetstilbud i hele regionen med nybegynneropplæring,
støtte til skolenes kartopplæring, tur - orientering, lokal aktivitet, trening og konkurranse -
orien tering. Vi er imidlertid helt avhengig av naturområder for å kunne opprettholde o g
videreføre denne aktivitet. Det er derfor med stor bekymring vi registrerer den omfattende
nedbygginga av friluftslivsområder i Ringeriksregionen – tilsynelatende uten noen helhetlig
vurdering. E 16 og Ringeriksbanen skjærer diagonalt gjennom nærfriluftsl ivsområdet
Svendsrudmoen - Helgelandsmoen, og bl.a. Hensmoen, Hovsmarka, Kihlemoen , P restmoen
og Eggemoen vil bli sterkt redusert av planlagte tiltak. Det er i dette perspektivet en må
vurdere planene om utvida grusuttak på Lamoen.

ROL er helt uenig i den vurderinga so m er gjort av idretts - og friluftslivsinteressene knytta til
Lamoen, og men er de er vesentlig større enn det som framgår av høringsdokumentene. Vi
opplever at det er en betydelig aktivitet med folk som går tur, plukker bær og sopp, løper og
sykler. Området er spesielt godt egna til sykling. Aller viktigst er det imidlertid at området er
det nærmest og mest egna erstatningsområdet for friluftslivsområder som går tapt når E 16
og Ringeriksbanen mer eller mindre ødelegger området Svendsrudmoen – Helgelandsmoen .
Gjennom vår bruk av områdene til orientering ser vi at de flate, tørre grusmoene er særlig
attraktive for breie lag av befolkningen til tur og trening og dermed har stor betydning for
folkehelsa . Med enkle tilretteleggingstiltak kan Lamoen gjøres lett ti lgjengelig for stor bruk.
Nærheten til Ringeriksbadet med treningssenter og helseforetak der mosjon er en viktig del
av behandling en , gjør potensialet ekstra stort.

Vi registrerer at kommunen forsøker å bagatellisere friluftslivsverdien av området ved å vis e
til at deler nylig er hogd. Det drives skogsdrift i det aller meste av skogsområdene i Ringerike
der det blir en naturlig veksling mellom perioder med gammelskog, hogstflater og ungskog.
Så med den argumentasjonen kan Ringerike kommune bagatellisere fril uftslivsverdien i et
hvert naturområde. Kommunen burde holde seg for god for den slags usakligheter.

Uten å ha kontakta oss hevder Ringerike idrettsråd helt feilaktig at det ikke er o - kart over
området. ROL utga o - kart som strekker seg fra Svendsrudmoen til og med Lamoen i 2008,



og oppdaterer dette jevnlig , seines i 2018 . Dette området og dermed kartet blir, som tidligere
nevnt, sterkt forringa og redusert av Ringeriksbanen og E 16. Lamoen blir dermed ekstra
viktig sammen med restområdene øst for traseen ved Helgelandsmoen . Dersom planene
om utvida grusuttak, mot vårt ønske skulle bli vedtatt, forlanger vi at Ringerike
kommune avklarer og står for tilbakebetaling av spillemidler, og gir Ringerike o - lag
erstatning for den egenkapital og dugnadsinnsats vi la ned i kartarbeide t.

På bakgrunn av ovenstående ber Ringerike o - lag om at planene om utvida grusuttak
på Lamoen stoppes.

Alternativt bør planarbeidet stoppes til en har gjort en totalvurdering av nærfriluftslivsområder
i Ringerike, og særlig erstatningsarealer for tapte f riluftslivsområder som følge av E 16 og
Ringeriksbanen.

Dersom en mot vår anbefaling likevel vedtar utviding av grusuttaket, ber vi om at det settes
klare krav om tilbakeføring av området til landbruks - , natur - og friluftslivsområde etter
anleggsperioden.

Vennlig hilsen for
Ringerike o - lag

Kristian Kihle
leder

Kopi:
I drettsrådene i Hole og Ringerike,
Hole kommune
Buskerud o - krets



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO - 2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 91 7 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN - nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 01.11.2019
Saksref : 201915611 - 2
Deres ref . :
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Åsne Fyhri
Telefon:
Mobil: +47 99641434
E - post: Asne.Fyhri@banenor.no

Ringerike kommune - Varsel om utvidelse av planområde for detaljregulering - Lamoen -
Utvidet grusuttak - Bane NOR

Vi viser til brev datert 11. oktober 2019 om ovennevnte.

Planområdet berører ikke Bane NORs interesser. Vi har ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Forvaltning og
samfunnskontakt

Åsne Fyhri
senioringeniør
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Utvidelse av planavgrensning for detaljregulering 0605_436 Lamoen - 
utvidet grusuttak - Ringerike kommune 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor dette generelle svaret.  
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
  
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB 
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er 
nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs 
uttalelse til. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
 Med hilsen  
 for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 Arkivseksjonen  
 
 
Helle G Nielsen    Ajeen Arvesen  
Seksjonssjef     Førstekonsulent  
    
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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Uttalelse til høring av utvidelse av planavgrensning for 
detaljregulering for Lamoen i Ringerike kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 18. oktober 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Sentrale mål i mineralforvaltningen 
er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida og å hindre at viktige forekomster 
båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
For å imøtekomme innsigelse og innspill fra Fylkesmannen er planen endret, blant 
annet med at eksisterende uttaksområde er tatt inn i planen, det er lagt inn 
skjermingssoner rundt uttaket og plangrensen er justert mot tilstøtende verneområde. 
 
Uttalelse til planen 
Planforslaget som nå inkluderer eksisterende uttaksområde som benyttes til mottak av 
masser, er etter DMFs vurdering en hensiktsmessig tilnærming for å få en mer 
helhetlig plan for uttak og istandsetting av området. Eksisterende uttak er avsatt til 
LNF-område i planen. DMF forutsetter at dette er i tråd med hvordan tiltakshaver 
planlegger for den videre driften av uttaket, og at dette muliggjør en fortsatt optimal 
ressursutnyttelse. 
 
Skjerming 
DMF ser av redegjørelse i vedlegg 1, at størrelse på skjermingstiltak er begrunnet ut i 
fra beliggenhet inntil verneområde. Det er også tatt inn en begrunnelse for hvordan 5 
meter skjermingssone sammen med anleggsveg (til sammen 8-10 meter), er vurdert 
som tilstrekkelig for skjermingsbehovet for øvrige deler av uttaket. Dette er blant 
annet sett i sammenheng med ivaretakelse av akseptabel utnyttelsesgrad av 
ressursene og avstand til verneområder for øvrig. DMF mener at når det er åpnet for 
uttak av masser bør planen i den grad det er mulig, sikre en høy utnyttelse av 
ressursene. Dette er det redegjort for i vedlegg 1, og DMF slutter seg til denne 
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vurderingen. Det vil være uheldig dersom et uhensiktsmessig stort skjermingsareal, 
ikke sikrer en god utnyttelse av ressursene og samtidig vil begrense muligheten for å 
utnytte områdene til mottak av masser.  
 
Fangdammer 
Så fremt tiltak for å hindre avrenning planlegges og utformes slik at de ikke er til hinder 
for en optimal utnyttelse av ressursene som skal tas ut, har ikke DMF noen merknader 
til dette. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Lars Libach 
 
 
 

Mottakere: 

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 

 
 



Postadresse Telefon : Bankgiro : Org. nr:
Viksveien 30, 3530 Røyse 32 16 11 00 2280.40.00058 960 010 833
E - post: Hjemmeside :
postmottak@hole.kommune.no www.hole.kommune.no

Areal - og byggesak

Ringerike Kommune Areal og byplankontoret

Hanne Christine Wilhelmsen

Deres ref.: Vår ref. : ( oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato:
18/240 - 14 L13 11.11.2019
Dir. tlf.nr.: 32 16 11 61

Høringsuttalelse fra Hole kommune - Utvidelse av planavgrensning for
detaljregulering - Lamoen - utvidet grusuttak

Viser til brev av 18. oktober 2019 med varsel om u tvidelse av planområdet for forslag til
r eguleringsplan for 0605_436 Lamoen - utvidet grusuttak. Planforslaget lå ute til offentlig
ettersyn i perioden 23. mai til 10. august 2019. .

Hole kommune har i brev av 26. august 2019 kommet med uttalelse til reguleringsplan
forslaget som lå ute til offentl ig ettersyn, og viser til dette.

Utvidelsen av planområdet gjøres for å imøtekomme varslet innsigelse fra Fylkes m a nnen i
brev av 20.august 2019

Hole kommune ser det som positivt at planområdet nå utvides til å omfatte eksisterende
uttaksområde, og at det nå stilles krav om istandsetting av dette.

Hole kommune vil be om at det stilles krav om eksisterende uttaksområde skal
istandsettes/tilbakeføres til LNF - området før BRU1 og 2 kan tas i bruk. For å unngå store
åpne landskapsinngrep ber vi kommunen vurdere å stille krav om etappevis uttak med
istandsetting av BRU1, 2 og 3.

Uttaksområdet ligger tett på boligområder og friluftsområder. Hole kommune mener det er
viktig å bevare en velfungerende vegetasjons skjerm også mot boligområder, «hverdags
naturen» o g friluftsområdene i Hole. Vegetasjonsskjermen rundt uttaksområdet bør i sin
helhet ligge innenfor planområdet slik at den er sikkret gjennom planbestemmelene. Skal en
vegetasjonssk jerming ha noen hensikt bør den ha en tilstrekkelig bredde ( min 20 meter med
vegetasjon ), både med tanke på skjermingsefekt og evt. vindfall. Vider bør det ikke tillates
inngrep i denne sonen så lenge det pågår uttak av masser . I de områder hvor det i dag er lite
vegetasjon i foreslåtte skjermingssone bør de n utvide s enten med ekeisterende eller
nyplantet vegetasjon. Evt. nyplanting av vegetasjon bør skje tidlig nok slik at den ha r nådd en
viss høyde før det igangsettes uttak av masser.
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Det må forutsett es at fangdammene etableres i forbindelse med at det igangsettes uttak av
masser i området, for å samle evt. forurensning og avsig fra uttaksområdet også under
driftsperioden.

Med hilsen

John - Morten Landrø
Kommuneplanlegger

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.



Statens vegvesen
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Anders O.T. Hagerup

Seksjonsleder
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Vår referanse:

171108991-20

Dokid:
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Uttalelse

Deres referanse

1712721-1 OO

Saksbehand ler/telefon:
Arne Tovslid I 32214332

Telefon: 22 07 30 00

firmapost-sor@vegvesen,no

Org.nr: 971 032081

Vår dato:
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Utvidelse av planavgrensning for detaljregulering 0605_436 Lamoen -
uWidet grusuttak

Vi har mottatt revidert planforslag

Planforslaget berører fylkesveg Fv.2854 (tidligere fv. 1 58).

Saksopplysn inger:

I tillegg til at planområdet nå er utvidet, så er det lagt inn et kartutsnitt som viser utforming
av avkjørselen til området og et vegetasjonsbelte på t O m utenfor gangvegen, med

tilhørende bestemmelser.

Vår vurdering:

Det nye plankartet synes å ha tatt hensyn til de fleste av våre tidligere merknader ved

offenlig ettersyn. Planforslaget mangler frisiktsoner i avkjørselen mot gående og syklende på

gang-/sykkelvegen. Her bør det settes av frisiktsoner på minst 3x 40 m til hver side for
avkjørselen.

Konklusjon:

Vi viser til ovennevnte forhold, men har fortsatt ikke innsigelser mot planforslaget.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Arne Tovslid

Kontoradresse

Tollbugata 2

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Regnskap

Postboks 702

981 5 Vadsø

3044 DRAMMEN
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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

Lamoen masseuttak - Ringerike kommune - planI D 0605-463 -
detaljregulering - varsel om utvidelse av planavgrensning -
uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 18.10.2019 angående varsel om utvidet planområde for detaljert
reguleringsplan for Lamoen massetak i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her
kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

Arkeologiske kulturminner
Ovenfor nevnte reguleringsplan er i konflikt med 6 automatisk fredete kullgroper fordelt på 5
lokaliteter (id 45397, 243356, 243357, 243358 og 243362). Kulturminnene er lagt inn på
plankartet som bestemmelsesområder #1 - #5. Planforslaget er behandlet av Riksantikvaren og
bestemmelsen som er knyttet til bestemmelsesområdene i planens reguleringsbestemmelser er i
tråd med Riksantikvarens vedtak. Vi ber om at kulturminnene forblir liggende på plankartet som
bestemmelsesområder og at bestemmelsen knyttet til disse bestemmelsesområdene videreføres.

Vi kan ikke se at planutvidelsen berører automatisk fredete kulturminner og har ingen merknader
til endringene av plangrensen.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi kan ikke se at verneverdige bygninger eller andre etterreformatoriske kulturminner vil bli
berørt av utvidelsen og har følgelig ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Hanne Christine Wilhelmsen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  19.11.2019  Vår referanse:  2018/4145 - 20 Vår saksbehandler:
Deres dato:  11.10.2019  Deres referanse:  17/2721-100 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om utvidelse av planområdet 
vedrørende reguleringsplanarbeidet for Lamoen grusuttak 

Vi viser til brev av 18. oktober 2019 fra Ringerike kommune hvor det varsles om utvidelse av 
planområdet vedrørende det pågående reguleringsplanarbeidet for Lamoen grusuttak. 
 
Fylkesmannen har i forbindelse med høringen av planforslaget fremmet innsigelse i brev av 20. 
august 2019.  
 
Bakgrunnen for innsigelsen var at vi mente planforslaget i for liten grad ivaretok de nasjonale og 
internasjonale miljøverdiene i området. Planforslaget manglet innarbeiding av avbøtende tiltak mot 
Lamyra naturreservatet i form av en vegetasjonsskjerm rundt uttaket. Videre mente vi at dagens 
uttaksområde måtte innlemmes i planen for å sikre en helhetlig plan og istandsetting av dette 
området. Den delen av planen som inngår i naturreservatet må tas ut av planen. Når det gjaldt 
hensynet til den kritisk truede arten reliktjordbie, mente vi at dette området måtte reguleres til 
naturvernformål eller annet grøntformål med tilhørende bestemmelser som sikret dette 
naturområdet og arten. 
 
Hensikten med utvidelsen av planområdet er blant annet for å imøtekomme innsigelsen vi har 
fremmet til planforslaget. Det går blant annet frem av kunngjøringen at det skal reguleres inn en 
vegetasjonsskjerm mot naturreservatet på 25 meter og at området med den truede arten 
reliktjordbie skal ivaretas med eget naturvernformål. Videre skal hele uttaket innlemmet i planen. 
 
Vi mener det er positivt at innsigelsen til planforslaget skal imøtekommes. Fylkesmannen vil vurdere 
detaljene i forbindelse med høringen av planforslaget. Hvis det er behov eller ønskelig kan det 
avtales et eget møte før offentlig ettersyn for å avklare forholdet til innsigelsen og for å sikre en 
forutsigbarhet i det videre planarbeidet. 
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Vi imøteser videre dialog med Ringerike kommune om det videre arbeidet med planforslaget for 
Lamoen grusuttak. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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Barnerepresentanten 

 

Angående mulig planutvidelse for detaljregulering 0606_436 Lamoen – utvidet grusuttak 

 

Området ligger i et sårbart område med naboskap til Lamyra naturreservat i nord – nordvest. 

Ringerike kommune har en rimelig fersk kommuneplan, arealdelen vedtatt --, 

Her ble området vedtatt som.  

Da Ringerike formannskap behandlet sak (59/19), lyder vedtakets punkt 5; 

Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det totale arealet. 

Kan ikke se at slik plan foreligger.   

Om utvidet grustak skulle bli vedtatt, forutsettes det at stier som måtte falle bort blir erstattet. 

Erstatningsstier bør i så fall bli anlagt i samarbeide med friluftsinteressene. 
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NVEs uttalelse til oppfølging - Detaljreguleringsplan for Lamoen - 

Utvidet grustak - Ringerike kommune 

 

Vi viser til brev av 19.12.2019 med oppfølging av NVEs uttalelse til reguleringsplanen for Lamoen.  

I vår uttalelse av 28.08.2019 ga vi følgende råd og merknader:  

 NVE mente det måtte inn en bestemmelse som ivaretar at uttaket ikke går lavere enn 0,5 meter 

over grunnvannstanden.  

 NVE støttet Fylkesmannens innsigelse om at bredden på vegetasjonsbeltet rundt uttaksområdet 

må økes.  

 NVE anbefalte at det gjøres en vurdering av områdestabiliteten før vedtak av planen.  

NVEs vurdering 

Det er positivt at kommunen har fulgt opp vår uttalelse ved at det nå er gjort en vurdering av 

områdestabiliteten. I rapporten A131156-RIG-NOT-01 fra Cowi AS datert 26.11.2019 går det frem at 

områdestabiliteten er god og større enn kravet gitt i TEK17 med veiledning og NVEs veileder 7/2014. 

Vi tar vurderingene som er gjort til etterretning. Anbefalingene gitt i konklusjonen bør følges opp i det 

videre arbeidet.  

Det går frem av den geotekniske rapporten og den hydrogeologiske rapporten at vårt innspill om at 

uttaket ikke må gå lavere enn 0,5 meter over grunnvannstanden skal ivaretas. Vi forutsetter at dette blir 

innarbeidet i bestemmelsene til planen.  

Videre ber vi om at også bredden på vegetasjonsbeltet rundt uttaksområdet økes, jf vår uttalelse av 

28.08.2019.  
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Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslaget 
for Lamoen grusuttak 

Vi viser til brev av 30. januar 2020 hvor det anmodes om Fylkesmannen kan trekke innsigelsen til 
planforslaget for Lamoen grusuttak. Ringerike kommune har foreslått endringer i planen for å 
imøtekomme innsigelsen. 
 
Vi har i brev av 20. august 2019 fremmet innsigelse til planforslaget. Bakgrunnen for innsigelsen var 
at vi mente planforslaget i for liten grad ivaretok de nasjonale og internasjonale miljøverdiene i 
området. Planforslaget manglet innarbeiding av avbøtende tiltak mot Lamyra naturreservatet i form 
av en vegetasjonsskjerm rundt uttaket. Videre mente vi at dagens uttaksområde måtte innlemmes i 
planen for å sikre en helhetlig plan og istandsetting av dette området. Den delen av planen som 
inngår i naturreservatet måtte tas ut av planen. Når det gjaldt hensynet til den kritisk truede arten 
reliktjordbie, mente vi at dette området måtte reguleres til naturvernformål eller annet grøntformål 
med tilhørende bestemmelser som sikret dette naturområdet og arten. 
 
Vi har også uttalt oss til oppstart av utvidelse av planområdet i brev av 19. november 2019 hvor vi 
blant annet uttalte at vi var positive til at det var igangsatt arbeid med å endre planforslaget for å 
imøtekomme innsigelsen til planen. Videre har vi deltatt på møte 12. desember 2019 med Ringerike 
kommune og forslagsstiller/tiltakshaver for å diskutere løsninger på innsigelsen.  
 
For å imøtekomme innsigelsen er det i oversendelsen vist til at det er lagt inn en skjermingssone på 
27,5 meter mot Lamyra naturreservat. Dette inkluderer dagens traktorvei. Innenfor skjermingssonen 
skal det plantes stedegen vegetasjon mellom eksisterende traktorvei og Lamyra naturreservat. Dette 
er sikret i rekkefølgebestemmelsene. Videre er det lagt inn en skjermingssone på 5 meter for 
resterende anleggsområde. 
 
Det er også foreslått bestemmelser som skal sikre at det unngås uheldig avrenning fra masseuttaket 
til naturreservatet. Det er blant annet krav om fangdammer og oppfølging av dette. 
 
Dagens uttaksområde er innlemmet i planen. Dette sikrer en helhetlig plan for området. 
 



  Side: 2/2 

Den delen av planen som omfatter arealer som inngår i Lamyra naturreservat, er tatt ut av planen. 
Planavgrensningen følger nå reservatgrensen. 
 
Lokaliteten med reliktjordbie er foreslått regulert som naturvernformål med tilhørende 
bestemmelser som skal sikre lokaliteten. 
 
Med bakgrunn i det reviderte forslaget kan Fylkesmannen trekke innsigelsen til planforslaget. Vi 
trekker innsigelsen under forutsetning av at de foreslåtte endringene blir innarbeidet i den endelige 
planen. 
 
Før planforslaget sluttbehandles ber vi kommune vurdere om arealet som omfattes av 
restriksjonssnoen (H190) bør endres fra LNF-område til vegetasjonsskjerm. Fylkesmannen vil 
anbefale at arealet som grenser til Lamyra naturreservat blir regulert til vegetasjonsskjerm slik at 
dette arealet også vil fungere som dette etter at masseuttaket er avviklet og skal forvaltes videre 
som et LNF-område.  
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4 Vurderinger for øvrige kritiske skråninger

1 Innledning og formål

COWI er av Skaaret Landskab AS gitt i oppdrag å gjø re vurdering av

eksisterende grunnundersøkelser samt gjøre områdest abilitetsvurdering vedr. et

areal, der ønskes detaljregulert for utvidet grusta k og gjeninnfylling ved Lamoen

Masseuttak ved Hønefoss. Se kart og oversiktsplan i Figur 1 samt Figur 2 under.

I forbindelse med offentlig ettersyn av regulerings planene har NVE uttalt seg og

gitt følgende råd og merknader til Hønefoss kommune :

› NVE mener det må inn en bestemmelse som ivaretar at uttaket ikke går

lavere enn 0,5 meter over grunnvannstanden.

› NVE støtter Fylkesmannens innsigelse om at bredden på vegetasjonsbeltet

rundt uttaksområdet må økes.

› NVE anbefaler at det gjøres en vurdering av områdes tabiliteten før

vedtak av planen.

NVE mener at det bør gjøres vurdering av områdestab iliteten for hele området,

både eksisterende og nytt masseuttak. NVE viser til at området i hovedsaken er

flatt, men at det er noe høydeforskjell ned mot og i Storelva i vest.

Formålet med nærværende dokument er å dokumentere v urderinger av

områdestabiliteten, nærmere begrenset til konsekven sene ved den endrede

anvendelse av arealene samt risikoen for større omr ådeskred.

Det er ikke gitt i oppdrag, og det er ikke gjort vu rderinger med hensyn til

lokalstabilitet, herunder stabilitet ved graving el ler oppfylling, da dette ikke

vurderes å ha anledning til å påvirke stabiliteten av eventuelle marine

avleiringer i dypereliggende lag.

Som grunnlag for vurderingen brukes informasjon fra offentlig tilgjengelige

arkiver samt det kartgrunnlag, COWI har utarbeidet i forbindelse med
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reguleringsplanen. Det vises til Vedlegg 1 og 2. Ma terialet involverer modellering

av den fremtidige fylling og opptegning i tre snitt A-A, B-B og C-C. Plassering og

retning av snitt fremgår av Figur 2.

I tillegg til nærværende dokument har COWI utarbeid et hydrogeologisk

vurdering i forbindelse med planarbeidet, ref. /1/, hvortil det i øvrig vises.

Figur 1: Oversiktskart med plassering av Lamoen Mas seuttak markert.

N
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Figur 2: Oversiktsplan med markering av planområdet samt relevante snitt, hvor

det er gjort modellering av terrengoverflaten.

2 Dagens og fremtidig anvendelse

Oversikt over området fremgår av Figur 2. Med grønt er markert område, det

per i dag er regulert som LNFR areal. I dette områd e er opparbeidet en haug

som er avsluttet i kote +82 m. Gjennomgang av histo riske foto viser til at

haugen i hovedsaken er oppbygget av ensartede masse r.

På Figur 2 er dessuten markert noen områder med bru n farge, som påtenkes

anvendt for først å utnytte løsmassene (uttak av sa nd og grus), før området

fylles tilbake til med masser av samme type som hau gen.

Pga. føringen fra NVE om graving til maksimal dybde 0,5 m over

grunnvannstanden er det ikke tale om svert store in ngrep i den midlertidige

situasjon mht. utgraving (dette svarer til bunn av myra, som avgrenser hele

området).

Størrelse av fyllingen kan ses av snittene i Figur 3 og Figur 4. Snittene er

skalerte.

N
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Det has ingen informasjon om den presise sammensetn ing av massene sett fra

et geoteknisk synspunkt, men det vurderes på bakgru nn av bilder fra området

(til eks. Figur 5), samt at skråningene med inntil utslag 1: 2 er stabile og at det

rapporteres at massene skal være «rene», at massene trolig er velgraderte

masser av leire, silt, sand og grus. Det må ved ber egning anvendes forsiktige

styrkeparametere grunnet den imperativt store sensi tivitet mot dette, samt pga.

det faktum at det ikke has informasjoner om massene .
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Figur 3: Snitt A-A med indikasjon av plangrense, ut taksgrense, dagens terreng og

planlagt fremtidig terreng. Plassering og retning a v snitt fremgår av Figur

2.
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Figur 4: Snitt C-C med indikasjon av plangrense, ut taksgrense, dagens terreng og

planlagt fremtidig terreng. Plassering og retning a v snitt fremgår av Figur

2.
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Figur 5: Fotografi fra stedet. Bildet er tatt fra r ef. /1/, og viser lyse, trolig stedlige

løsmasser, og mørkere tilførte masser. Materialene fremstår sandige.

3 Prosjekteringsforutsetninger

3. 1 Regelverk

Relevant regelverk omfatter ref. /2/, /3/, /4/, /5/ , /6/ og /7/.

3. 2 Tiltakskategori N VE og kvalitetssikring

Tiltakskategori velges iht. ref. /7/. Iht. ref. /8/ omfatter reguleringsplanen tiltak

som må behandles i kategori K2, se Figur 6.

For tiltakskategori K2 stilles krav om kvalitetssik ring av kollega.
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Figur 6: Tiltakskategori iht. SVV HB V220, ref. /8/ .

3. 3 Geoteknisk kategori

Grunnforholdene er trolig ukompliserte, men ikke br a avdekkede. Prosjektet

plassers i geoteknisk kategori 2.

3. 4 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse

NS-EN 1990: 2002+NA: 2008 definerer byggverkets plass ering med hensyn til

konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/CR). Kon sekvensklasser er be-

handlet i standardens tillegg B (Informativt), mens veiledende eksempler på

klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser e r vist i nasjonalt tillegg NA

(informativt), tabell NA. A1 (901).

Da tiltaket plasseres i geoteknisk kategori 2, må d et velges CC/RC 2. Dette

medfører at det må gjøres utvidet kontroll, som iht . /9/ omfatter samme forhold

som uavhengig kontroll – altså sjekk av at sidemann skontroll er gjennomført og

dokumentert.

3. 5 Sikkerhetsnivå og laster

Ved vurdering av områdestabilitet er kravet til mat erialfaktor M = 1,4.
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Terreng hvor kjøring ikke kan utelukkes med fysiske tiltak belastes med en

overflatelast tilsvarende qk = 15 kPa. Denne last må multipliseres med

partialfaktor Q = 1,3 iht. Eurokode 0 tabell NA. A2.4(C).

4 Grunnforhold

4. 1 Kvartærgeologi og marin grense

NGU sitt kvartærgeologiske kart viser til at område t er dekket av

elveavsetninger. Det vises til Figur 7 under.

Figur 7: Utsnitt av NGU sitt løsmassekart for områd et. Kartet indikerer

elveavsetninger (gul farge). Planområdet er markert med rød skravur.

4. 2 Naturfare

NVE Atlas viser til at nærmeste kartlagte faresoner for kvikkleire er på

nordvestside av Storelva, ca. 2 km fra planområdet. Viser til Figur 8 under.

N
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Figur 8: Utklipp fra NVE Atlas. Planområdet er mark ert med blå skravur.

4. 3 Tilgjengelige grunnundersøkelser

Det er ikke gjort geotekniske grunnundersøkelser i forbindelse med

reguleringsplanen.

I forbindelse med den hydrogeologiske utredning for området (viser til ref. /1/)

er det gjort 12 ulike målinger med georadar. Dessut en er det boret 4 brønner til

8 m dyp samt gravde 3 ytterligere brønner.

Fra NGU sin Nasjonale Database for Grunnundersøkels er (NADAG) er det en

tilgjengelig undersøkelse gjort i forbindelse med o ppbygging av GS-veg nordvest

for området. Det vises til Figur 10 under. Det er i kke påvist berg i noen av

sonderingene, som er boret til maksimalt 13,8 m dyb de.

N
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Figur 9: Plassering av georadarprofiler og grunnvan nbrønner, fra ref. /1/.

Figur 10: Plassering av relevante grunnundersøkelse r, hentet fra NADAG. Rød

polygon viser de betraktede borpunkter.

4. 4 Løsmasser

De opptatte masser fra brønnene innom reguleringspl ansområdet er i den

hydrogeologiske rapport klassifisert som finsand i hydrogeologisk henseende.

N

Sondering 25 og 26
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Fra georadarprofilene er det tolket at det i de øve rste ca. 16 m er truffet relativt

homogene løsmasser av silt og sand, hvilket stemmer bra med observasjoner

gjort i forbindelse med nedsetting av brønner samt bildet på Figur 5 (som viser

en tydelig laminering av sandet). Videre er det i r ef. /1/ tolket at det under

lagene av sand og silt er truffet finkornede avleir inger, hvilket samsvarer med at

hele området er under den marine grense. Den presis e grense må antas å være

usikker pga. begrensning i radarbølgenes utbredelse .

I de tilgjengelige boringer nordvest for området og langs Fv 158 (viser til Figur

10) er det truffet silt, sand og grus. Totalsonderi ng i punkt 25 (terreng kote

+26,2 m) viser dette fra terreng, hvor sondering i punkt 26 (terreng kote +65,6

m) kan vise til mere leirig materiale til kote +60 m, innen det treffes ganske

harde lag av antatt grus. I de borede dybder er det ikke truffet noen tegn på lag

av leire eller sensitive/sprøbruddsmaterialer.

På bakgrunn av de utførte undersøkelser vurderes de t at det er de sandige,

siltige og grusete elveavsetninger som dominerer ti l kote +50, hvorunder det

skal forventes leire. Pga. den store dybde vurderes det usannsynlig at leira skal

være normalkonsolidert.

4. 5 Grunnvannsforhold

I de 7 nedsatte brønner samt i Lamyra er det regist ret vannspeil mellom kote

+64,32 og +65,58. Det er ingen tegn på artesiske fo rhold i området.

4. 6 Topografiske forhold

På nær den omtalte haug er området i hovedsaken fla tt. Som det beskrives i

Kapitel 1 og Avsnitt 5.3 under er det høydeforskjel ler mellom Storelva mot

nordvest og planområdet.

Det vises til Figur 11 og Figur 12 under.
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Figur 11: Terrengprofil (vest mot øst) og høydeplot t i området. Fra ref. /1/.
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Figur 12: Terrengprofil (sørvest mot nordøst) og hø ydeplott i området. Fra ref. /1/.

5 Vurderinger

I det følgende gjennomgås de relevante forhold vedr . områdestabiliteten i

området.
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5.1 Generelt

Generelt er området flatt og det er ikke tegn på at det skulle være marine

avleiringer før rundt 16 m under terreng. Sammenhol dt med det faktum, at den

maksimale gravedybde for utnyttelse av materialene er definert til rundt kote

+66,0 (tilsvarende ca. 5 m under terreng) iht. NVE sine føringer, samt at de

trufne avleiringer inntil den dybde med altoverveie nde sannsynlighet er

dominert av sand og grus, vurderes sannsynligheten for et større områdeskred

neglisjerbar. Dette især dersom høye hauger ikke op pbygges fort, men at det

gis tid for konsolidering.

Dette begrunnes i at drenerte brud med overflatenær e bruddfigurer med all

sannsynlighet vil være kritisk for alle bratte skrå ninger i området. Dette har

såpass liten dybdeeffekt at de dypere leirelag ikke påvirkes.

5.2 Snitt A-A

Det vises til side 1 i Vedlegg 4. Det vurderes at s tabilitetsforholdene for de

skisserte fremtidige skråninger er tilstrekkelig.

5.3 Snitt B-B

Det vises til side 2 i Vedlegg 4. Det vurderes at s tabilitetsforholdene for de

skisserte fremtidige skråninger er tilstrekkelig.

Pga. høydeforskjellen mot nordvest mot Storelva og risiko for eventuelle skred

med utløp utenfor planområdet, er det gjort stabili tetsberegning. Beregningen er

gjort med konservativt estimerte laggrensere og mat erialparametere. Som

beregningsverktøy er anvendt Geosuite Stability ver sjon 16.1.3.0.

Styrkeparametere i haugen, i overjord og i sand/grus er konservative estimater

basert på erfaring, og styrken i leire fra kote +50 m og ned er antatt kfr.

SHANSEP-formuleringen:

, = · ·

Her er det antatt = 0,25, OCR = 2 og m = 0,65. De valgte parametere

vurderes å være konservativt satt, men er likevel a nvendt av hensyn til

usikkerheten ved ikke å ha omfattende geotekniske g runnundersøkelser som

underlag.

Det er anvendt anisotropifaktorer A/D/P = 1,00 / 0,63 / 0,38.

Vurderte parametere, lagrekkefølge og beregnet stab ilitetsforhold fremgår av

Vedlegg 3. Her fremgår det, at stabiliteten er tils trekkelig.

5.4 Snitt C-C

Det vises til side 3 i Vedlegg 4. Det vurderes at s tabilitetsforholdene for de

skisserte fremtidige skråninger er tilstrekkelig.
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5. 5 Gjennomgang iht. N VE veileder 201 4/7

Følgende avsnitt omhandler geotekniske vurderinger av områdestabilitet ihht.

NVEs retningslinjer 2/2011 "Flaum- og skredfare i ar ealplanar", ref. /2/, og

7/2014 "Sikkerhet mot kvikkleireskred", ref. /3/.

Tabell 1: Utredning iht. ref. /3/.

Krav Kommentar

1 Avklar hvor nøyaktig utredningen skal

være

Utredning er tilpasset

detaljregulering.

2 Undersøk om hele eller deler av

området ligger under marin grense

Hele området ligger

under marin grense

3 Avgrens områder med marine

avsetninger

Det vises til Kapitel 0.

Det er ikke truffet marine

leirer i de utførte

grunnundersøkelser.

4 Undersøk om det finnes kartlagte

faresoner for kvikkleireskred i området.

Ingen kartlagte soner av

kvikkleire i umiddelbar

nærhet er funnet på NVE

Atlas, se Figur 8.

5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng

som tilsier fare for områdeskred.

Langs med Lamyra er

skråningene til haugen

bratte, ned mot 1: 2. Det

vurderes imidlertid at

lokalstabilitet er kritisk

for denne i kraft av at

det ikke er truffet marine

leire, og at

georadarmålinger viser

til at det tidligst er

marine avleiringer ca. 15

m under terreng. I tillegg

inngår de ytterste 25 m i

sikkerhetssone mot

Lamyra iht.

planbeskrivelsen.

Mot nordvest (ned mot

Storelva) er terrenget

rundt utslag 1: 6,5.

6 Gjennomføring av befaring og

grunnundersøkelser/vurdering av

grunnlag

Det er foretatt

hydrogeologiske

grunnundersøkelser i

området som generelt

viser elveavleiringer av
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sand og grus til minst 16

m under terreng.

I tillegg er det hentet inn

relevante

grunnundersøkelser gjort

langs Fv 158 mellom

planområdet og Storelva.

Det er ikke truffet

sprøbruddsmaterialer i

noen av de utførte

undersøkelser.

7 Avgrens løsneområdet mer nøyaktig Terrengkriterier tilsier

potensiell skredrisiko

nordvest.

For øvrige deler av

området er det gjort

erfaringsbaserte og

empiriske vurderinger,

og det er ikke funnet at

disse ikke utgjør

løsneområder.

8 Vurder og avgrens sannsynlige

utløpsområder for skredmasser

Utløpsområdet for

masser fra nordvest vil i

sin helhet være innom

planområdet, hvor det

ikke er regulert for

bebyggelse eller

tilsvarende.

Ingen utløpsområder

relevante i øvrig.

9 Avgrens og faregradsklassifiser

faresoner

Ikke relevant

10 Stabilitetsvurdering – Dokumentasjon

av tilfredsstillende sikkerhet.

Stabilitet er vurdert, og

det er gjort beregninger

for skråningen mot

nordvest. Her er det

funnet, at sikkerheten er

større enn kravet på 1,4.

6 Konklusjon

Det er fra tidligere oppbygget en haug på Lamoen Ma sseuttak ved Hønefoss.
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Sør og vest for haugen ønskes dagens anvendelse utv idet og området må derfor

omreguleres. I forbindelse med denne omregulering a nbefalte NVE Hønefoss

kommune å be om utredning av områdestabiliteten ned mot Storevla i nordvest,

hvilket er i tråd med kravene i PBL og TEK 17. Hele området er under marin

grense, og det er per definisjon risiko for forekom st av marin leire, noe som kan

tilsi fare for områdeskred.

Det er gjort en geoteknisk gjennomgang og vurdering av de relevante

skråninger på området. På bakgrunn av utførte geora darmålinger i området

vurderes det, at de marine leirer er i såpass stor dybde, at det ikke er fare for å

utvikle områdeskred i forbindelse med de skisserte aktivitetene i området.

På bakgrunn av den geotekniske gjennomgangen av pla nene samt de gjorte

vurderinger og beregning iht. NVE veileder 2014/7 ko nkluderes det, at

områdestabiliteten for de beskrevne tiltak er ivare tatt, og at det på bakgrunn av

de ulike tilgjengelige informasjonene ikke er fare for områdeskred pga. marine

avsetninger.

Det anbefales å gjøre graving fort og i mindre seks joner, samt med stabile

utslag (>1: 2). Den løpende gjeninnfylling heretter må ikke gjøres fort, men skal

gjøres jevnt og over hele området, og ikke på en må te slik at skråningsutslag

gjøres brattere enn 1: 20.

Konklusjonene er gjeldende for det planomfang, det på tidspunkt for

nærværende notatet er foreslått. Dersom det måtte s kje endringer i

planforslaget innen vedtakelse må vurderingene revi deres.
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Lamyra - oppfølgende hydrogeologiske vurderinger
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Det er utarbeidet forslag til detaljregulering for utvidelse av Lamoen grustak i
Ringerike kommune .

Fylkesmannen i Oslo og Viken har fremmet innsigelse til planen bl.a. basert på:

1. Manglende innarbeiding av avbøtende tiltak mot naturreservatet i form av
vegetasjonsskjerm

2. Dagens uttaksområde må innlemmes i planen

3. Den delen av planen som inngår i naturreservatet må bli tatt ut av planen

Punktene 1 - 3 blir ivaretatt i revidert plan.

Videre skriver Fylkesmannen at det savnes en vurdering for håndtering av
overvann.

Som en konsekvens av at det eksisterende fyllingsområdet skal innlemmes i planen,
ønsker forslagsstiller å øke fyllingshøyden på arealet.

Dette notatet beskriver de hydrologiske konsekvensene av å øke fyllingshøyden og
hvordan fangdammer kan bev are vannmiljøet i Lamyra.

COWI har tidligere utarbeidet t re fagnotat i dette prosjektet:

Utredning av naturmangfold og vurdering av tiltaket etter
Naturmangfoldslovens paragrafer §§8 - 12.

Lamyra - Hydrogeologisk konsekvensvurdering av massetak.

Lamoen masse tak. Vurdering av områdestabilitet.

Formålet med den ne nye tilleggs vurderingen er å bidra til at det blir laget planer som
sikrer at vannstand og vannkvalitet i Lamyra ikke fører til at verneområdet blir
negativt berørt av tiltaket.

MEMO

TITTEL Lamyra, oppfølgende
hydrogeologiske vurderinger

DATO 5. desember 2019
TIL Skaaret Landskap AS
KOPI Guni Consult
FRA Oddmund Soldal
OPPDRAGSNR. A113526
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Det vil være store forskjeller i avrenningsforholdene under driftsperioden med åpne
anleggsflater og etter ferdig anlegg med nytt terreng og vegetasjonsdekke. For å
redusere påvirkningen i anleggsperioden både ut fra ev . ekstra miljøpåvirkning og
områdest abilitet (COWI, 2019b) anbefales å ha så lite felt i samtidig drift som mulig.

Naturlige variasjoner i vannstand

Kroksjøen Lamyra ligger i sandavsetninger med grunnvann som u tveksle r med
overflatevann i Lamyra .

Sammenhengen mellom grunnvann i løsmassene og vannstanden i Lamyra er noe
undersøkt i en 2 måneder lang sommersesong. I denne perioden var det lite nedbør
(COWI, 2019 a ) og det var avrenning fra grunnvann mot Lamyra. I perioder med rask
stigning av vannstand i Storelva og dermed Lamyra må man forvente at grunnvann
nydannes ved innstrømning fra Lamyra til grunnvannsmagasinet. I tørre og kalde
perioder vil grunnvann mate Lamyra. I tillegg vil Storelva sørge for stabil og høy
vannstand.

I Figur 1 er det vist flomsonekart i det aktuelle området. Hele kroksjøen er flomutsatt,
i Tabell 1 er det vist flomnivåer ved Helgelandsmoen.

Figur 1. Flomsonekart (Stokseth, S. og Svegården, J. 2003).
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Tabell 1. Flomnivå (Stokseth, S. og Svegården, J. 2003).

I COWI (2019 a ) er det målt a t vannivå i Lamyra s ommeren 2018 ligger på ca 65 m
o.h.

Overstående viser at hele kroksjøen blir oversvømt med jevne mellomrom.
Variasjoner i grunnvannstand som kun er påvirket av nedbør viser årlige variasjoner
på opptil 1,5 m i dette området (Fig. 2 ) .

Figur 2 . Variasjoner i grunnvannstand i regionen
( https: //www2.nve.no/h/hd/plotreal/GRW/0012.00343.012/ )
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Disse observasjonene viser at hele systemet med Lamyra og Storelva er dynamisk og
opplever raske og hyppige variasjoner under naturlige forhold.

Hydrogeologiske og hydrologiske vurdering av tiltak

Mulige lokale effekter av tiltaket

1 Vannbal a nse

Tiltak i området vil ikke påvirke den langsiktige vannbalansen i nevneverdig grad.
Tilførsel av nye masser vil medføre noe mer vann i form av fukt i massene, men det
antas at det meste av vannet har rent av massene før det blir deponert. Den ekstra
avrenningen vil være langsom fordi de massene som måtte ha noe særlig vanninnhol d
må være finkornet og dermed slippe vannet sakte. Kroksjøen er dessuten i god
kontakt med Storelva, en økning i vannivå i kroksjøen vil føre til rask drenering ut
mot Storelva og dermed ingen ekstra øking av vannstand i Lamyra.

2 Grunnvann og oppfylling til høyere terre ng

I den hydrogeologiske rapporten (COWI, 2019 a ) argumenteres det for at Lamyra er
en del av et stort sammenhengende grunnvannsmagasin som vil bidra til å holde
vannstanden stabil. Grunnvannsmagasinet vil både ta opp og avgi vann til Lamyra alt
etter vanns tand i Lamyra.

Det ble målt variasjoner i vannstand både i Lamyra og i grunnvannsmagasinet i ca 2
måneder i sommersesongen 2018. Målingene viste relativt stabile forhold.

Hadde målingene fortsatt gjennom en årssyklus ville vannstand både i grunnvann og
ove rflatevann har variert mye mer ( Jfr. Fig. 2).

Utskifting av masser fra sand til ulike masser, er antatt å redusere permeabiliteten i
massene. Innfylling av sand og grus synes å være uaktuelt, derfor blir det generelt
masser med høyere innhold av silt og leire enn før masseutskiftingen. I
etterdriftsperioden vil dette føre til at grunnvannstanden i tilførte masser i fyllingen vil
øke. Siden permeabiliteten blir lavere, vil mer av avrenningen foregå som
overflateavrennin g og mindre som grunnvann.

3 Overflateavrenning

Siden terrenget bygges opp og permeabiliteten er antatt å bli reduser t ved planlagt
fylling, vil momentanavrenning etter nedbør sannsynligvis øke noe i forhold til dagens
situasjon. Under driftsperioden kan dette føre til noe mer erosjon og stofftransport ut
fra fyllingsområdet.
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Forslag til avbøtende tiltak

For å hindre at utgraving og tilbakefylling av masser skal ha minst mulig /ingen effekt
på Lamyra er det viktig å følge opp kommentar 1 fra Fylkesma nnen om etablering av
vegetasjonsbelte rundt tiltaket. Dette vil redusere direkte avrenning til Lamyra fra
fyllingen.

Ut fra de naturlige forholdene er det grunn til å tro at det er grunnvann og
innstrømming fra Storelva som er viktigst for vanntilførselen til Lamyra.

Det er ikke grunn til å tro at vannstanden i Lamyra vil endre seg som følge av tiltaket.

De viktigste forholdene å ivareta er å ha god kontroll på mottak av masser og å
hindre direkte avrenning fra anleggsområdet til Lamyra.

Hindring av direkt e avrenning kan oppnås ved å ikke etablere helling av fylling direkte
mot Lamyra og ved å etablere fangdammer i sørlige del av det regulerte området. I
tillegg etableres en voll mellom fyllingens sørøstre del og Lamyra.

Det antas at det under normale forho ld er innstrømming av vann fra Storelva og til
Lamyra, og at vannstrømmen fortsetter rundt Lamoen før det igjen renner ut i
Storelva. I flomsituasjoner kan trolig det også stuves opp vann i kroksjøens utløp
lengst mot vest, men denne oppstuvingen vil mest sannsynlig være lik i begge endene
fra kroksjøen og ikke danne noe permanent gjennomstrømming med innløp av det
som normalt er utløpsdelen.

Driften av anlegget vil bestå i at det graves ut løsmasser som etter kort tid vil bli fylt
opp med nye masser. Det b etyr av det alltid vil være en gravegrop i forkant av
driftsområdet. Denne gravegropen vil fungere som en fangdam. Når anleggsområdet
nærmer seg kroksjøen i sør bør det etableres tverrgående grøfter som leder til
basseng for oppsamling av vann og sedimenter . Det anbefales å ikke planlegge utløp
av disse bassengene, dermed b lir vann stående og infiltrere til grunnen. Detaljering av
disse grøftene og bassengene gjøres når man kjenner til etterbruken av området.

Fangdammene prosjekteres slik at normal avrenning kan dreneres til dammene og
drenere gjennom løsmassene til vestsiden, eller utløpsdelen av Lamyra.

Fangdammene skal etableres over flomnivå, jfr. Fig. 1. Ved ekstremsituasjoner som
flom vil være høyere vannstand i Lamyra, derfor vil ev . partikkel transport fra fyllingen
bli fortynnet og skadepotensialet blir minimert.
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Oppsummering av tiltak

1. Fy llingens overflate skal ikke ha direkte helling mot Lamyra

2. Det etableres en voll mellom fyllingens sørøstre del og Lamyra

3. I forkant av anleggsområde skal gravegropen fungere som fangdam under
anleggsperioden .

4. Etter ferdig tiltak skal grøfter og fangdammer mellom fylling og Lamyra fange
opp direkte avrenning. I tillegg vil grøfter samle opp overflateavrenning og
bidra til at tilrenningen til Lamyra vil domin eres av grunnvannstilførsel.

Figur 3 viser planene for avbøtende tiltak.

Figur 3. Planer for avbøtende tiltak.
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INNLEDNING
Skaaret Landskap AS er et av landets største anleggsfrrma. Med kontor i Asker er deres

primære arbeidsområde store deler av Østlandet. Firmaet er totalleverandør av utomhus og-
landskapsarbeider som golf- og fotballbaner, grønt-anlegg og vedlikehold.
Grusprodukter for jordproduksjon til denne virksomheten hentes blant annet fra anlegget på

Lamoen i Ringerike kommune. Søknaden om drifrskonsesjon i henhold til Minerallovens
besteüunelser har utløst behovet/ klavet orn driftsplan.
Skaaret Landskap AS har engasjert Guni Consult v/ Gunnar Nilsen og Sivilingeniør Bjørn
Leifsen AS til å utarbeide denne driftsplanen.
Direktoratet for mineralforvaltning har ved brev av 10,4,2017 bedt om ytterligere
informasjon. Denne informasjonen er nå innarbeidet i driftsplanen.

PLAI\STATUS
Det foreligger ikke reguleringsplan for området.
Det ble i 1997 ûemmet en søklad til Ringerike kommune om uttak av grus fra området. De

etter følgende drøftingene med kommunen førte til at området ble tatt inn i kommuneplanen.

Vi kan ikke se å ha mottatt formell godkjenning. Kommunen har senere mottatt rapporter om

Criften og vært på befaringer på området.

Det foreligger ikke hverken utslippstillatelse eller driftsplan for området.

EIER/ DRIVER FORIIOLD
Lamoen grusuttak ligger på gnr.3 bn¡.3 i Ringerike kommune og eies av Ole Gjerde. Det ble
inngått avtale mellom driver og eier på 90-tallet. Denne avtalen ble reforhandlet i 2014 og
følger vedlagt driftsplanen. Driften ved anlegget skjer i regi av Skaaret Landskap AS.

HISTORIKK
Dette grusuttaket startet som et gårdsuttak for bøndene i omiådet langt tilbake i tid. På 70-
tallet begynte en mer kommersiell drift ved anlegget idet Harry Lien overtok driften. Skaaret

Landskap AS kom inn som drivere på 80- tallet. Etter søknad og korrespondanse med

kommunen på slutten av 90- tallet ble området lagt inn i kommuneplanen som uttaksområde
for grus.

RESS.URSEN
Grusressursene er av svært varierende kvalitet. Massene benyttes tiljordproduksjon i eget

firma men selges også til andre som kan benytte denne kvaliteten. Kvaliteten er ikke god nok
til bruk som betongtilslag.
Med et planlagt uttak nod til kote 66 or den gionværonde grusreoÊurs ca. 180000m3, inklusive
uttak av massene i vegarealet oppe mot reservatgrensen i nord. Utover uttaket har området
verdi som innffllings/ deponiområde for rene masser hvor det fortsatt er et mulig
inntaksvolum på ca.750000 m3.
Revisjon: Gjenværende ressurs ligger i etappe 2 og er på ca. 60000 m3. (se etappe 2).

Resterende volum for massemottak er ca. 400 000m3.
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Biltlc f¡a uttaksområdct i elappe I

ÅRr,Ic urr¡,x
Det årlige uttaket forventes å ligger på ca. 20000 m3 pr. år. Det betyr at grusressursen vil
være tatt ut om ca. l0 år. Resterende volum for innfylling av masser er ca. 750000m3.
Revisjon: Uttaket har de siste tre årene ligget på mellom 25 og40000 m3. Uttaket vil være
avsluttet i løpet av ca. 1,5 år. Resterende volum for innfulling er ca. 400 000m3.

DRIF-TEN
Det er Skaaret Landskap som driver uttaket. Avdelingen på Helgelandsmoen har 5 ansatte og
ledes av en driftsleder med lang erfaring innen uttak og produksjon av sand.

Driften sþer med eget utsyr som består av 1 doser, I graver, 3'4 showler, 2 harpeverk og 2
freseskuffer. Utstyret benyttes av både sanduttaket og massemottaket.

DAGENS SITUASJON
Dagens situasjon er at etter kontinuerlig drift ved anlegget i flere l0 år og innSlling av
masser over en like lang periode, er nå virksomheten i ferd med å nærme seg slutten for uttak
av grus, mens det ennå er store volum igien for innfulling av masser noe som vil gi fortsatt
drift ved anlegget i l5-2A år, litt avhengig av tilgangen på masser.
Revisjon: Restvolumet for uttak er ca60-70 000 m3 og vil være tatt ut om cal,5-2 år, samt
ca.8-12 års drift med inn$lling av masser avhengig av tilgangen på masser.

3



ã4#'å{'r'

Bilde fra innfyllings/ deponiorådet i vest

DET VIDERE UTTAKET
Den gienværende gnrsressurs er beregnet til å være på ca. 180000m3. Uttaket vil skje i 2
uttaksområder fordelt på 2 etapper og innfullingen/ deponeringen av rene masser er vist i
etappe 3.

Etappe I
Etappel ligger nede på flata hvor resterende uttak skjer på et areal på ca. 40 daa og et
-:---^---i++- ,'++oL-J.^ -å ^- I < * -^rã ;- -+,,^1,,* -å ^^ Ánnnn-?
åJWrUrvrr¡or¡rrrJ gll6üuJP Pu vs. trJ ¡ll ùullr órr wr YUrsrrr f,4 v4. vwwwvr¡rJ.

RevlsJon: Uttaket i denne etappen avsluttes i løpet av sûmmeren/høsten

Etappe 2

Etappe 2 består av dagens <<vegområde> langs reservatgrensen. Området er ca. 600m langt og
20 m bredt og det er stipulert en max uttaksdybde på ca. 10m som vil gi et volum på ca.

120000m3. Her vil uttaket måtte skje ved at masser $lles inn etter hvert som uttaket skjer for
å unngå utrasing fra reservatområdet.
Revisjon: Utt¿iket i etappe 2 reduseres til det halve for å redusere faren for ras fra
verneområdet. Rasvinkelen mot verneområdet skal ikke oversttge l:2. Etappe 2 vurderes også
tatt ut av plane dersom det gis uttaksmuligheter på nye arealer hvor det nå er bestemt
igangsatt reguleringsplanarbeid.

Etappe 3

Etappe 3 gielder innfylling av rene graveasser fra ulike prosjekter. Restvolumet for innfylling
av mâsser er beregnet til å være ca. 750000 m3. Fyllingen avsluttes med at det påføres et
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topplag for etterfylling og planering av ffllingen. Dette laget tilpasses høyden på

reservatarealet og skal ikke overstige kote 82.
Revisjon: Restvolumet for innfulling av masser er nå beregnet til å være ca. 400 000m3.

SIKRING
Området er sikret med bom ved inn$øringen til anleggsområdet. Øvngsikring av stuff og

fullinger har ikke vært nødvendig, og det er heller ikke ansett som nødvendig med
sikringsgjerder etter avsluttet arbeid på området.
Revisjon: Fyllingen har en høyde på ca. 12-13m og står i en naturlig rasvinkel.

AVSLUTTNING
lntensjonen med uttaket og innfyllingen av masser har hele tiden vært at området etter
innfullingen av masser skal tilbakeføres til omtrent den form det hadde før uttaket startet.

Revisjon: Lagrede avdekningsmasser og annen <<finmasse>> skal deretter tilføres

fullingsområdene, Fyllingen avsluttes med en skråning l:3. Ny skogplanting vil deretter finne
sted.
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ETTERBRUK
Området tilbakeføres til landbruksformåll skogbruk.

juni 2017

Daglig leder

Vedlegg: Kommuneplankart
Søknad til kommune
Grunneieravtale
Oversiktskart l:50000
Oversiktskart med kommuneplan innlagt l:5000
Dagens situasjon I :2000
Etappe I l:2000
Etappe 21:200A
Etappe 3 1:2000

Avslutningsplan I :2000
Snitt l:2000
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Planprogram Lamoenside 1

Detaljregulering Lamoen

Reguleringsplan og konsekvensutredning

Utvidet grusuttak på Lamoen i Ringerike kommune

Planprogram
Fastsatt 28.6.2018

e tter delegert myndighet for Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltninge n .

Utarbeidet av Guni Consult/ Gunnar Nilsen 11 .9. 2017
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Innledning.

Skaaret landskap AS driver grusuttaket og masseinnfyllingen på Lamoen i dag. Uttaket
nærmer seg slutten , men det gjenstår ennå store volum som er godkjent for innfylling av
masser.
Tiltakshaver har engasjert Guni Consult/ Gunnar Nilsen til å forestå arbeidet med en
utvidelse av uttaksområdet. Guni Consult har inngått et samarbeide med Cowi/ Hønefoss for
kart framstillinger. Det vil for øvrig bli benyttet eksterne fagkonsulenter til ulike
fagutredninger.

Historikk .

Naboer vi har vært i kontakt med sier at det har vært uttak av sand/grus på Lamoen så lenge
de kan minnes. Andre kan fortelle at bestefar/oldefar har fortalt at de har tatt ut sand der i
sin tid. Det er vel rimelig å anta at området har fungert som et lokalt bygdesandtak som
lokalbefolkningen har brukt til sin bruksformål gjennom tiden.
Kommersiell grusdrift på området ble etablert av Brødrene Lien på midten av 60 - tallet.
Skaaret Landskap AS kom inn som drivere av uttaket på midten av 90 - tallet.
Dette uttaket nærmer seg slutten og grunneier og tiltakshaver ønsker å utvide området til
samme type drift/ aktivitet som i dag; uttak av sand og innfyllin g av rene gravemasser før
tilbakeføring av området til opprinnelig bruk, LNF.
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LAMOEN GRUSUTTAK - RINGERIKE KOMMUNE
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1.Planområdets beliggenhet og avgrensning
Planområdet ligger på Helgelandsmoen / Lamoen syd for dagens uttak - og innfyllingsområde,
mellom Lamyra og Norderhovsveien. Området er på ca. 260 daa.

Figur 1 B eliggenhet på Ringerike
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Figur 2 Beliggenhet på Helgelandsmoen

2.Formålet med planen
Formålet med planen er å skaffe nye sandressurser til Skaaret Landskap AS for å kunne
opprettholde produksjonen av jord. Dagens ressurs vil være tømt om ca. 1 år. Etter uttak av
grusmassene vil arealene fylles opp med rene gravemasser som det for ti den er et stort
behov for å ha gode deponeringsområder for. Bedriften vil også resirkulere masser som kan
gjenbrukes.

3.Tiltakshaver/ grunneier
Tiltakshaver for planen er Skaaret Landskap AS som er en av Østlandets største produsenter
av anleggsjord og «sp esialjord» til for eksempel fotballbaner, golfbaner etc.
Planområdet ligger på gnr. 3 bnr. 3 som eies av Ole Gjerde.

4.Planstatus og utredningsplikt
Planområdet er ikke regulert og ligger i Landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF - område) i
Kommuneplanens arealdel . En mindre del av området ligger inne i kommuneplanen som
område for masseuttak. Da det planlagte tiltaket ikke er i s amsvar med arealformålet i
kommuneplanen , må det gjennomføres en reguleringsprosess med konsekvensutrednin g
(KU), jfr konsekvens utredningforskriften § 6, vedlegg I nr. 19 og § 10 a . Planprogrammet er
utarbeidet i henhold til Pbl § 4.1 . Planprogrammet skal være tilpasset omfanget og nivået på
planarbeidet.
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5.Dagens situasjon
Som nevnt innledningsvis har det forgått uttak av sand, myr og innfylling av masser i
områdene inntil planområdet i mange 10 - år.
Denne virksomheten pågår fortsatt, men sandressursen vil være tatt ut i løpet av et års tid.
Uttaket inn enfor dagens kommuneplanområde er under konsesjonsbehandling i
Direktoratet fo r mineralforvaltning , og konsesjon forventes å foreligge i høst.
Største delen av p lanområdet er avskoget av grunneier, da skogen var hogstmoden. Det er
også tatt ut en del sand innafor planområdet, og det er derfor søkt om dis pensasjon for
uttak av ca. 30 000 m3 for å kunne opprettholde driften inntil godkjent reguleringsplan
foreligger.

Figur 3 Uttaksområdet
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Figur 4 Flyfoto. Oversikt

6.Beskrivelse av tiltaket
Tiltaket vil bestå av uttak av sand på det ca. 260 daa store arealet. Sanda blir tatt ut med
hjullaster. Noe selges direkte i markedet, mens resten går med til produksjon av jord av ulike
typer. Til jordproduksjonen benyttes det også myrjord som tas ut på naboeiendommen.
Etter at sanden er tatt ut , sk al volumene inn fylles med rene gravemasser fra ulike prosjekter
i regionen. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser,
for å gjenvinne «brukbare» jordmasser som de er , eller innblandet i stedets produkter.
Når det gjel der innfylling av masser , må det også vurderes om arealet kan være en potensiell
avlastning for innfyllingsb ehov knyttet til Ringeriksbanen og ny E - 16.

7.Rammer og premisser for planarbeidet
7.1Planprosess og medvirkning
Det legges opp til følgende plan - og medvirknings pr osess:
· Oppstartsmøte med Ringerike kommune, gjennomført 07.7.2017
· Forslagsstiller utarbeider forslag til planprogram iht. Forskrift om konsekvensutredninger.
· Saken for e legges formannskapet sammen med planprogrammet før var s ling av oppstart .
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· Kommunen legger forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn
· Det varsles oppstart av planarbeidet samtidig med at forslag til planprogram legges ut på
offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 6 uker.
· Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring . Lag og
foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli
invitert.
· Planprogrammet skal forelegges Direktoratet for Mineralforvaltning ti l uttal el se før
fastsetting. Direktoratet skal gi evt. merknader til planprogrammet innen 2 uker.
· Ringerike kommune fastsetter planprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til
dette.
· Forslagsstiller utarbeider forslag til reguleringsplan me d konsekvensutredning.
· 1. gangs behandling i Plan - og miljø utvalget i Ringerike kommune.
· Offentlig ettersyn av planforslaget med konsekvensutredning. Høringsfristen settes til 6
uker. Naboer og andre inviteres til nytt informasjonsmøte.
· Ringerike kommune skal på bakgrunn av høringen ta stilling til om det er behov for
tilleggsutredninger eller dokumentasjon av bestemte forhold. Evt. tilleggsutredninger skal
sendes ut på høring til de som har avgitt uttalelse til planforslag og konsekvensutredning.
Frist for uttalelse n settes til 3 uker.
· 2. gangs behandling i Plan - og miljø utvalget i Ringerike kommune.
· Sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret.

7.2 Overordna føringer
7 .2.1 Kommuneplanens arealdel
Kommunepla nens arealdel (KPA) for Ring erike kommune ble vedtatt 30.8.2007 . Ny plan er
under sluttbehandling. Planområdet ligger i Landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF -
område) og det er derfor ikke i samsvar med arealformålet i KPA. Det kreves derfor at det i
tillegg til reguleringsplan og så må gjennomføres en prosess med konsekvensutre dning (KU).
7 .2.2 Nasjonale mål og retningslinjer
To retningslinjer fra Miljøverndepartementet kan komme til anvendelse i planarbeidet

· Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, Miljøver n departementets T - 1442
angir kra v til hvordan støy skal behandles i arealplaner.
· Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal - og transportplanlegging.
(Miljøverndepartementets T - 5/93). Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de
fremmer sam funnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger,
trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
7 .2.3 Forhold til annet lovverk
Plan - og bygningsloven
Det vil bli utarbeidet en reguleringspla n ihht. plan - og bygningslovens bestemmelser basert
på utarbeidet planprogram og høringsuttalelser. Forholdet til jord - og skogbrukslovgivningen
blir avklart gjennom behandling etter plan - og bygningsloven. Reguleringsplanen med
planbestemmelser vil gi bes temmelser om uttakets ytre begrensning, ferdigstillelse etter
avsluttet uttak, evt. fredete kulturminner, retningslinjer for forurensning og konsekvenser
for omgivelsene.
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)
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Loven regulerer komme rsiell leting, undersøking og utvinning av alle mineralske råstoffer ,
bortsett fra olje, gass og vann. Loven får dermed direkte innvirkning på planprosessen.
Forurensningsloven / Forurensningsforskriften.
Fylkesmannen avgjør om et massetak må ha utslippst illatelse etter forurensningsloven § 11
eller om krav i reguleringsbestemmelsene kan erstatte utslippstillatelse etter
forurensningsloven.
Forurensningsforskriftens kapittel 30 omhandler forurensning fra produksjon av pukk, grus,
sand og singel. Forskrift en setter krav til plassering, skjerming, tiltak, utslipp, støy, målinger,
journalføring og meldepl ikt. Tiltaket skal driftes ihht f orurensningsforskriften kapittel 30.
Naturmangfoldsloven.
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, og slik at den gir grunnlag
for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel nå og i framtiden. T iltaket skal vurderes
ut fra Naturmangfoldsloven av 19.juni 2009 §§ 8 - 12. Jfr også §49.
Kulturminneloven.
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og
kulturmiljøer. Utredningen forutsetter å avklare evt. konfli kter med kulturminner og
kulturmiljøer. Undersøkelsesplikten i henhold til § 9 blir ivaretatt gjennom
konsekvensutredningen. Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete
kulturminner må kulturminnemyndighetene ta stilling til evt. dispensasjon fra den
automatiske fredningen.
Vassdragsloven
Tiltakshaver mener at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forholdene i vassdrag på en slik
måte at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrag - og energidirektorat (NVE) med
hjemmel i vannressursloven.

8 . 0 - ALTERNATIVET
0 - alternativet innebærer at massetaket ikk e utvides og at området istandsettes og
tilbakeføres til skogbruk. 0 - alternativets vil også føre til at virks omheten på sikt avvikles,
arbeidsplassene går tapt.

9. KONSEKVENSVURDERINGENE.
Ref era t et fra oppstartmøtet og tiltakshavers vurderinger le gges til grunn for hva som skal
utredes .
Konsekvensene vurderes i forhold til alternativ 0. I dette tilfelle er det en drift som i dag fram
til ressursen i dagen s uttak/innfylling er ful l t ut avsluttet .

Utredningsmetodikk
Konsekvensutredningen skal gjennomføres ihht. vedlegg VI (”Rammer for krav til innhold i
konsekvensutredningen”) i forskrift om konsekvensutredninger.
Konsekvensene av planforslaget skal vurderes opp mot dagens situasjon som er 0 alternativet.
Konsekvensen av tiltaket vurderes etter en skala der:
0 er ingen konsekvens
+ er liten positiv konsekvens
++ er stor positiv konsekvens
er liten negativ konsekvens
er stor negativ konsekvens
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For hvert tema beskrives avbøtende tiltak

10 . ANTATTE PROBLEMER OG UTREDNINGSBEHOV KNYTTET TIL REGULERINGSPLANEN
Disse temaene skal utredes/ beskrives nærmere

- Landskap/ visuell virkning
- Kulturminner og kulturmiljø
- Naturmangfold, flora og fauna
- Masseforvaltning
- ROS - analyse
- Støy
- Støv
- Forurensning/ påvirkning på Lamyra
- Landbruk
- Friluft sliv
- Transport / trafikksikkerhet
- Barn og unges interesser
- Sysselsetning
- Massebehov
10 .1 Landskap natur og kulturmiljø
10 .1.1 Landskap/ visuell virkning
Landskapet er i dag påvirk et av eksist erende uttak. Eksisterende landskap vil også bli
påvirket av en evt. utvidelse av uttak et. Området er flatt, delvis skogbevokst, delvis avskoget,
beliggende mellom Lamyra Naturreservat og Norderhovsveien på Helgelandsmoen.
Utredningsnivå
Beskri velse med bilder i planbeskrivelsen
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Figur 5 Vestre del av området avskoget

10 .1.2 Kulturminner og kulturmiljø
Områdets beliggenhet inntil Lamyra og tidligere registrerte kulturminner gjør at det vil bli
gjennomført kulturminneregistrering i regi av Buskerud fylkeskommune.
Utredningsnivå
Egen fagrapport.
Det skal gjennomføres kulturminneregistreringer etter lovens § 9 .
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Figur 6 Registrete kulturminner

10 .1.3 Naturmangfold, dyre - og pl anteliv
I DN’s database er det registret både arter av stor forvaltningsmessig interesse og trua arter,
i uttaksområdets nærhet.
Utredningsnivå
Egen fagrapport
Tiltaket skal utredes etter Naturmangfol dsloven av 19. juni 2009, §§ 8 - 12.
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Figur 7 Stier og vegetasjon i den uberørte østre del av området

10.2 Miljø og samfunnssikkerhet
10.2.1 Risiko - og sårbarhets analyse
Utredningsnivå
Det utarbeides ROS - analyse for det planlagte tiltaket. Analysen baserer seg på
metod ebeskrivelse fra DSB - rundskriv «Samfunnssikkerhet»
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10 .2.2 Støy
Aktiviteten på anlegget er ikke støyende, da det ikke forgår knusing av stein på området.
Støykilder er powerscreen, hjullastere og lastebiler.
Støy fra virksomheten skal behandles ihht. Forurensningsforskriften kap. 30.
Utredningsnivå
Enkelt støysonekart som viser støynivået i henhold til forskriftens krav.

10 .2.3 Støv
I tørre perioder kan støvflukt fra anleggsveiene forekomme.
Det vil i konsekvensutredningen bli vurdert om det skal stilles krav om støvdempende tiltak.
Støv fra virksomheten skal behandles ihht. Forurensningsforskriften kap. 30.
U tredningsni vå
Beskrivelse i planbeskrivelsen, hvor også støvdempende tiltak vurdere s.

10 .2.4 Grunnvann, forurensningsfare
Massene som tas inn er rene gravemasser som er dokumentert rene fra leverandøren.
Visuell kontroll på stedet plukker ut eventuelle «u ø nskede» rester.
Anlegget har tidligere vært underlagt tilsyn uten at forurensing av vann er påvist.
Av hensyn til Lamyra vil det bli fortatt hydrogeologiske undersøkelser for å klarlegge
virksomhetens eventuelle påvirkning på naturreservatet.
Utredningsbehov
Det utarbeides egen Hydro geologisk fagrapport
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10 .3 Samfunn
10 .3.1 Landbruk, skogbruk
Største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden . Det
gjelder hele vestre del og mesteparten av den østre. Resterende skog areal er blandingsskog i
høyere hogstklasse.

Figur 8 Blandingsskog i uberørt område

Utredningsbehov
Det anses ikke behov for ytterligere ut redninger. Temaet vil bli beskrevet i planbeskrivelsen .
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Figur 9 Østre del av området som er avskoget

10 .3.2 Friluftsliv og rekreasjon
Østre del av planområdet benyttes også til frilufts liv/rekreasjon på skogsbilveier og stier.
Utredningsnivå
Det vil bli foretatt en registrering av dagens bruk basert på lokalkunnskap , og konsekvensen
vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.

Figur 10 "Grenseveien" mellom Ringerike og Hole
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10 .3.3 Transport / trafikk og trafikksikkerhet
All massetransport til og fra anlegget skjer med lastebil med og uten henger.
Foruten E - 16 skj er transporten på fylkesveien fra Botilrud/ Norderh ov, en strekning på
ca.3 km. Denne strekningen har separat gang - og sykkelvei på hele strekningen. Hastigheten
er 60 km/t. Det er etablert venstresvingfelt / passeringslomme på høyre side ved
innkjøringen til anlegget. Utvidet uttak gir ingen økt trafikk. Do kumentasjon på antallet
tunge kjøretøy og veien s totale trafikkbelastning vil bli dokumentert. Deler av fylkesveien er
også skolevei .
Utredningsnivå
Forholdene beskrives nærmere i planbeskrivelsen.

10 .3.4 Barn og unges interesser
Tiltakshaver er ikke kjent med at planområdet , foruten til frilufts formål, er spesielt benyttet
av barn og unge.
Ut redningsnivå . Det anses ikke nødvendig med ytterligere utredninger av dette temaet.
Det vil bli foretatt en registrering av dagens bruk basert på loka lkunnskap , og konsekvensen
vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.

10 .3.5 Sysselsetting
Vir ksomheten i dag sysselsetter 7 - 8 personer direkte. I tillegg kommer kjøp av tjenester som
verksted og transport. Tiltakets konsekvenser for sysselsetting og eventuelle andre
ringvirkninger lokalt og sentralt i organisasjonen , vil bli omtalt i konsekvensutredningen.
Utredningsnivå
Temaet vil bli beskrevet i planbeskrivelsen

10 .3.6 Samfunnets behov for byggeråstoff o g deponi for rene masser
Massebehovet lokalt og regionalt vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.
Behovet er økende og de store utbyggingsprosjektene i aksen Oslo - Ringerike tilsier at
massebehovet for byggeråstoffer vil øke.
Utredningsnivå
Behovet vil bli beskrevet og utdypet i planbeskrivelsen.

10.3.7 Masseforvaltning
Byggeråstoffene pukk og grus er våre viktigste byggematerialer. Det er derfor viktig at
samfunnet er med på å legge til rette for at disse kan tas ut på en forsvarlig og god måte til
beste fo r storsamfunnet. Gravemasser og andre overskuddsmasser fra prosjekter har de
senere år skapt problemer når det gjelder deponering, forurensning og transport.
Situasjonen for Ringeriksregionen vil bli belyst.
Utredningsnivå
En regional betraktning b eskrives i planbeskrivelsen
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10.4 T eknisk infrastruktur / vann og avløp
10.4.1 Vann og avløp
Anlegget er tilknyttet kommunalt vann. Utslippet går til lukket tank.
Utvidelsen av planområdet betinger ikke større bemanning. Dagens vann og avløpsløsning
oppretthold es.
Utredningsnivå
Beskrivelse i planbeskrivelsen

11 . Reguleringsplan
Det vil bli utarbeidet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for tiltaket.
Det vil bli lagt vekt på å organisere og drive uttaket på en måte slik at det blir minst mulig til
sjenanse for omgivelsene. Uttaket og konsekvensene for omgivelsen e vil bli beskrevet i
konsekvensutredningen. Detaljer vil bli vist i driftsplanen. Området vil bli foreslått til
følgende formål:
· B ebyggelse og anlegg: M asseuttak / innfyllingsområde · Samferdselsan legg og teknisk
infrastruktur: K jøreveg og annen veggrun n · G rønnstruktur
LNf/Naturområder /skjermingssoner

12 . Driftskonsesjon med d riftsplan
Det skal søkes driftskonsesjon for drift innafor det nye planområdet. Det skal også
utarbeides driftsplan for uttaket. Driftsplanen skal sendes til Direktoratet for
mineralforvaltning sammen med søknad om driftskonsesjon. Driftsplanen skal være en
fleksibel plan som kan utformes i dialog med Direktoratet. Den skal kunne endres og
tilpasses dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller endringer i forutsetning ene
for driften. Reguleringsplanen skal gi de overordnete føringene for driften og driftsplanen
skal gi detaljene.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-68   Arkiv: PLN 436  

 

 

0605_436 Detaljreguelring for Lamoen - utvidet grusuttak - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_436 Lamoen – utvidet grusuttak sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning, BRU1 og BRU2 kan det tas ut grus til 66 moh., 

eller til minimum 0.5 meter over grunnvannstand. Etter uttaket skal området tilbakefylles 

med dokumentert ikke forurensede gravemasser. 

 

4. Ettersom grunnvannsnivået under uttaksområdet varierer, må grunnvannsnivå i fremtiden 

baseres på dokumentasjon fra observasjonsbrønner og kontrollprogram. Rådmannen får i 

oppgave før 2. gangs behandling å vurdere hvordan det i reguleringsplanen sikres at det 

alltid vil være en umetta sone på minimum 0.5 m over grunnvannsnivå.  

 

5. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det 

totale arealet. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Bakgrunn for planarbeidet er at Skaaret Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende 

uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens drift med uttak av sand, med påfølgende 

innfylling av ikke forurensa gravemasser. Det tas sikte på å tilbakeføre eiendommen til 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) etter endt drift.  

Planområdet er på totalt 280 daa og omfatter fremtidig uttaksområde, dagens adkomstvei, 

rigg- og vektområdet. Eksisterende uttak er ikke innlemmet i planen, da dagens uttak og 

innfylling på eksisterende område avsluttetes i løpet av 2019. Skaaret Landskap AS vil drive 

uttaket, etter avtale med grunneier.  



- 

 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 33 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til 

masseuttak og dermed i tråd med gjeldende plan. Uttaksområde i planforslaget tilsvarer et 

volum på ca. 7-800 000 m3 grus. Planforslaget har et nedre uttaksnivå begrenset til 66 moh, og 

minimum 0.5 m over grunnvannsnivå. Både den geohydrologiske rapporten og 

naturmangfoldsrapporten, begge utarbeidet av Cowi, fastslår at grusuttaket med etterfølgende 

innfylling av ikke forurensede gravemasser ikke vil få negative konsekvenser for Lamyra, når 

rapportenes anbefalinger følges. 

 

Temaer som i tråd med planprogrammet har blitt utredet i planprosessen:  

 Fagrapporter:  

o Hydrogeologisk konsekvensvurdering (grunnforurensning) 

o Naturmangfold (med hensynet til de miljørettslige prinsippene i 

naturmangfoldloven) 

o Arkeologisk rapport 

o Støyrapport  

 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk (friluftsområder)  

 Barn og unges interesser 

 Støy og støv  

 Trafikkforhold: massetransport og trafikksikkerhet 

 Landskapshensyn 

 

 

Bakgrunn 

Til orientering het detaljreguleringen 436 Lamoen 2 ved politisk oppstart i januar 2018 (bh. nr 

2/18). I det videre planarbeidet har det blitt vurdert at 436 Lamoen – utvidet grusuttak er et 

mer beskrivende navn, og vil være det gjeldene navnet for detaljreguleringen.   

  

Planområdet ligger på Helgelandsmoen/Lamoen. Planarbeidet skal legge til rette for uttak av 

nye grusresurser for å kunne opprettholde produksjon av jord. Uttaksområdet skal fortløpende 

tilbakefylles med ikke forurensa gravemasser til dagens nivå. Landskapsbildet vil bli noe endret 

i anleggsfasen, men tilbakeført til et ondulert terreng innafor dagens høydevariasjoner før 

beplantningen. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser 

til gjenvinning.  

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter (f.eks. med hensyn til støy og støv). Tiltakets konsekvenser for Lamyra 

naturreservat er et av utredningsteamene i konsekvensutredningen.  

 

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse 

er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



- 

Formannskapet vedtok 23.01.18 (bh. nr 2/18) oppstart av planarbeid, samt å sende 

planprogrammet på høring og offentlig ettersyn.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

4. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av 

det totale arealet. 

 

I delegert vedtak (bh. nr 231/18) er det fattet følgende vedtak «Rådmannen fastsetter 

planprogram, jf. pbl. § 12-9, for 0605_436 detaljregulering Lamoen med delegert myndighet 

fra formannskapet». 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger mellom bebyggelsen på Helgelandsmoen, Lamyra naturreservat og grensen 

mot Hole kommune. Området ligger også inntil dagens uttaks/innfyllingsområde som drives av 

tiltakshaver (Skaaret Landskap AS). Kommersiell grusdrift skal ha foregått på området siden 

midten av 60-tallet. Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i 

gjeldende kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Området har siden 2003-2004 

ekspandert i østlig retning, utover det område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til 

masseuttak – fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som går utover areal avsatt i 

kommuneplanens arealdel som masseuttak er ca. 34 daa. 

 

Hensikten med planarbeidet er: å sikre nye grusressurser for jordproduksjon og tilbakefylling 

av ikke forurensede gravemasser, samt gi rammer for denne driften. 

 

Innenfor område for bebyggelse og anlegg, BRU1 og BRU2 kan det tas ut masser ned til 66 

moh., det er ikke tillatt å ta ut masser under 0.5 m over grunnvannsnivå. Totalt tilsvarer dette 

et volum på ca. 7-800 000 m3 grus. Etter at masser er tatt ut skal området tilbakefylles med 

dokumentert ikke forurensede masser til dagens nivå, dette blir nærmere beskrevet i 

driftsplanen. BRU2 i plankartet ligger i dag på ca. kote 69, og BRU1 ligger på ca. kote 70. 

Den geohydrologiske rapporten fastslår at grunnvannet i planområdet varierer noe, 

gjennomsnittlig grunnvannstand er på ca. 65,3 moh., hvor det varierer fra 64,32 til 65,69 moh. 

På side s. 17 i «Hydrogeologisk konsekvensutredning Lamyra» (vedlegg 12) finnes det 

vannstandsmålinger, samt indikasjon på strømningsretningen til grunnvannet.  

 

Grusressursen er ikke av beste kvalitet, men godt egnet til jordproduksjon. Den nordligste 

delen av planområdet er klassifisert og verdivurdert som viktig grus og sandressurs av NGU 

(Norges geologiske undersøkelse). Den sørlige delen av planområdet er vurdert til å være lite 

viktig. Klassifiseringen har en gradering fra nasjonalt viktig til nasjonalt viktig.  

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller             Skaaret Landskap AS 



- 

Fagkyndig  Guni consult, ved Gunnar Nilsen  

Eieropplysninger  Ole Gjerde er grunneier på eiendommen gnr.3 bnr.3 og Trond 

Lyseng på gnr. 3 bnr. 45 

Arealstørrelse  Etter ny varsling om utvidelse av planområdet, ble eksisterende 

driftsområde, veiareal og hensynsone inkludert. Planområdet har 

et totalareal på ca. 280 daa. Hvorav 260 daa er avsatt til 

råstoffutvinning, og er en naturlig utvidelse av eksisterende drift  

Arealformål Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning/innfyllingsområde 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Anleggs/driftsvei, 

annen veggrunn og del av fylkesvei 158 med gangvei 

Hensynssone (fri siktlinje, flom, høyspentledning, sikring rundt 

uttaksområdet og reliktjordbie)  

Landbruk-, natur og friluftsområde med reindrift (LNFR) 

Overordnet plan            Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

Plantype             Privat detaljregulering  

 

Utvidelsen av grusuttaket omfatter arealer som i dag benyttes til skogsdrift. Størstedelen av 

området er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden, og en liten del er tidligere tatt i 

bruk til grusuttak. Planområdet brukes til en viss grad til rekreasjonsformål i dag. Store deler 

av planområdet er avskoget, og det resterende står for tur til å bli det, noe som har før til at 

rekreasjonsverdien av området er redusert. Mot øst grenser planområdet til Lamyra 

Naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold. Det er også dokumentert viktig 

naturmangfold i området rundt. Den rødlisteartede reliktjordbien er registrert i planområdet, og 

leveområdet er beskyttet med en hensynssone (H560). 

 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart i målestokk 1:5000, 1. gangs behandling 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, 1. gangs behandling 

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 1. 

gangs behandling  

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 21.01.18 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 03.02.18, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene er referert og kommentert i vedlegg 5.   

 

Begrenset varsling – utvidet planområdet 

På grunnlag av uttalelser til oppstart av planarbeid ble det behov for å utvide planområdet. Det 

utvidete planområdet omfatter areal som er satt av til råstoffutvinning i kommuneplanen. 

Hensikten med utvidelsen var å lage en helhetlig plan ved å inkludere adkomstvei, rigg- og 

vektområde for masseuttaket. Denne utvidelsen ble sendt ut på begrenset varsling til berørte 

parter og offentlige myndigheter, samt varslet i Ringerikes blad og lagt ut på kommunens 

hjemmeside 21.03.19. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 
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Bilde 1: Bildet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart markert med svart stiplet strek, 

utvidet planavgrensning er vist med skravur.  

 

Varsel om innsigelse 

Statens vegvesen har varslet innsigelse mot eventuelt planforslag som ikke er i 

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. Forslagstiller har gjort 

en vurdering av dagens trafikkforhold som viser til at fylkesvei 158 har god standard på 

strekningen mellom anlegget og E-16 ved Botilrud. Trafikkavviklingen i avkjøringspunktet til 

grussuttaket/deponiet oppfattes som lite problematisk, det er registrert en påkjørsel bakfra ved 

innkjøringen til anlegget.  

 

 

Gjeldende planverk 

Størstedelen av området er i dag uregulert, og er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og 

friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Eksisterende uttak, samt det utvidede 

planområdet har arealformål råstoffutvinning i gjeldene kommuneplan.   

 

Detaljreguleringen overlapper deler av plan «0605_345- FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- 

Botilrud», vedtatt 28.06.2012. Det skal ikke gjøres endringer eller oppheve plan «0605_345- 

FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- Botilrud». 

 

Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til. 

 

 

Konsekvensutredning 

Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen, se planbeskrivelse s. 16 for 

full konsekvensutredning.  
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Tema Beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

Landskapsbildet Uttaksområdet er «flatt» med en marginal variasjon i høydeforskjellen 

på fra 2-5 meter. Størstedelen, 2/3, av planområdet er avskoget og på 

den gjenværende delen står hogstmoden skog. I anleggsfasen vil 

landskapsbildet bli noe endret, men vil bli tilbakeført til et ondulert 

terreng innenfor dagens høydenivå. Samlet vurderes tiltaket til å ha liten 

negativ konsekvens for landskapsbildet. 

Rekreasjonsverdi/ 

rekreasjonsbruk 

Området blir vurdert til å ha klare rekreasjonsverdier, men er relativt lite 

benyttet. Stier og veier er ikke merket med skilt. En større vei langs 

områdets ytterkant mot syd, i grensen mot Hole, synes som den mest 

benyttede til sykling, løping og ridning. Denne veien vil ikke bli berørt 

av tiltaket. Området benyttes også til orientering, men etter at skogen er 

tatt ut, er området ikke særlig interessant til dette formålet. Et par andre 

mindre stier inne i området vil bli berørt. Disse stiene blir benyttet av 

turgåere, joggere, orienteringsløpere etc. Etter at tiltaket er gjennomført 

vil det bli plantet ny skog, og arealene vil på sikt igjen kunne bli brukt til 

rekreasjon. Samlet vurderes tiltaket til å ha liten negativ konsekvens for 

rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk.  
Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det ble funnet flere automatisk fredede kulturminner innenfor 

planområdet (kullgroper). En av de tidligere registrerte kullgropene er 

ødelagt av den aktiviteten som har funnet sted, og to av de registrerte 

kullgropene er utenfor planområdet og vil ikke bli berørt. De registrerte 

gropene som vil bli berørt, vil bli søkt frigitt i planprosessen. 

Konsekvensgraden er vurdert som middels negativ.  
Forurensning 

(støy/støv) 

Det er utarbeidet støyrapport med støysonekart som viser at støybildet 

er innfor forurensingsforskriftens grenseverdier. Støyberegningene er 

gjort med det maskinelle utstyret på flat mark. I realiteten er 

sikteanleggene og rullende materiell omgitt av lagerhauger av jord og 

sand som demper støynivået ytterligere. 

Konsekvensgraden er vurdert som ubetydelig. 

 

Det er registrert akseptable verdier av nedfallsstøv. Basert på utførte 

støvmålinger forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke blir 

forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. 

Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelig.  

Hydrogeologi/ 

Grunnforurensning 

 

Grunnvannstand er styrt av nivå i elven. Det ble observert svært liten 

nedgang i grunnvannsnivå gjennom sommeren, dette antas å skyldes at 

grunnvannsmagasinet er stort og mates av nedbør og elveinfiltrasjon Det 

er vist at det foregår tilstrømming av grunnvann til Lamyra. Så lenge et 

masseuttak ikke går ned i grunnvannssonen og vann pumpes bort fra 

området, vil ikke det generelle grunnvannsnivået forandres. Ved 

utskifting av masser i området, vil grunnvannsforholdene lokalt kunne 

forandres. Omfanget av dette tiltaket er lite i forhold til alle områdene 

der det er tilstrømning av grunnvann.  
 
Vannkvaliteten i Lamyra bør ikke endres. Dette vil likevel kunne skje i 

mindre skala hvis tilførte masser er forurenset. For å unngå dette er det 

viktig at det er god mottakskontroll på massene som tas imot. 

Konsekvensgraden er vurdert som liten negativ. 

Grunnforhold Georadarmålinger og boringer viser at det er sandige masser ned til 
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minst 8-5 m dyp. Det er ikke gjennomført geotekniske undersøkelser for 

å vurdere stabiliteten i området. Under de sandige massene forventes det 

marine avsetninger som silt og leire. Uttaket av løsmasser vil begrense 

seg til sonen over marine avsetninger. I hovedsak vil tiltaket være en 

utskifting av masser som ikke endrer den totale vektbelastningen på 

løsmassene i området. 

Transport og trafikk Fylkesvei 158 har god standard på strekningen mellom anlegget og E-16 

ved Botilrud. Det er også anlagt separat gang- og sykkelvei med 

belysning på hele strekningen, slik at trafikksikkerheten for myke 

trafikanter er godt ivaretatt. Fylkesvei 158 har en ÅDT på 14-1500 

kjøretøy. Trafikken inn til anlegget varierer med tilgangen på masser, fra 

0 biler pr. dag til toppdager på opp mot 100 biler 

 

Trafikkberegninger utført av fellesprosjektet i forbindelse med 

planleggingen av ny E-16 og Ringeriksbanen viser også at med 

etablering av nytt kryss ved Helgelandsmoen vil redusere trafikken på 

fv. 158 i retning mot Botilrud/ Hønefoss (beregnede trafikktall).  

Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelige.  

Næringsinteresser/ 

Samfunnsmessig 

konsekvenser 

Tiltaket har positive konsekvenser for både grunneier, tiltakshaver og 

samfunnet. Dette fordi arealene utnyttes til både uttak og innfylling av 

masser som samfunnet har stort behov for. Direktoratet for 

mineralforvaltning, som overordnet myndighet, uttrykker også ønske om 

en optimal utnyttelse av ressursen. Når arealene er tilbakestilt i henhold 

til godkjent driftsplan, starter skogproduksjonen igjen. 

Konsekvensgraden er vurdert som stor positiv konsekvens.  

Naturmangfold Lamoen er en del av en større landskapsform dannet av Storelvas 

meandrerende løp, med tilhørende viktige naturtyper. Det er ingen 

registrerte naturtyper innenfor planområdet (Naturbase.no). Det ble 

heller ikke påvist noen naturtyper (etter DN-håndbok 13) under 

befaring. Like utenfor planområdet er det registrert en av Norges totalt 

to forekomster av den rødlistede og kritisk truede reliktjordbien 

(Lasioglossum quadrinotatulum). For å ta hensyn til forekomstene av 

reliktjordbie har planområdet blitt utvidet for å inkludere en hensynsone 

for reliktjordbien.  

Prosjektet er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 og er vurdert til 

å ikke være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer 

og arter siden all natur av verdi befinner seg utenfor regulert område. 

Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelig. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 31.01.2019) 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med kommuneplanens arealdel. I 

kommunedelplanens er området hovedsakelig avsatt til Landbruk- natur og friluft (LNF). En 

mindre del av planområdet (31 daa) er avsatt til råstoffutvinning.  

 



- 

 

Bilde 2: viser et utklipp fra kommuneplanens arealdel for å vise hvordan planområdet ligger i 

forhold til LNF- området (grønn farge). Planområdets avgrensning er markert med lilla.   

 

Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015) 

Aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:  

 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde.  

 Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning som sikrer ressurser og 

uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og samfunnsbelastning. 

Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 

 

 

Juridiske forhold  

Mineralloven  

Mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på 

mer enn 10 000 m3 masse. Direktoratet for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen 

grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for 

eksisterende uttaksområde, som ligger innenfor område avsatt til råstoffutvinning i 

kommuneplanens arealdel. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete grusuttaket. Det skal 

søkes konsesjon for uttaket i henhold til Minerallovens bestemmelser, etter at 

reguleringsplanen eventuelt er vedtatt. Konsesjonssøknaden skal vedlegges driftsplan hvor 

blant annet minerallovens krav til sikkerhet i drifts og avslutningsfasen blir ivaretatt. 

Konsesjonssøknaden vil bli forelagt Ringerike kommune til uttalelse før konsesjon blir gitt. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
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detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det 

skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat 

I medhold av lov om naturvern av 19.06.1970 ble Lamyra naturreservat fredet 21.03.1975. Det 

fredete arealet er på ca. 340 daa. Lamyra naturreservat grenser helt inntil planområdet mot 

nord og ligger som sammenhengende myr – og tjernområdet øst for planområdet. Området er 

lagt under verneplan for myr og er del av en nesten gjengrodd meander, elvesving på sørsiden 

av Storelva. Verneformålet er å bevare en velutviklet gjengrodd meander med svært interessant 

vegetasjon.  

 

Kulturminnelova 

Arkeologisk registrering iht. kulturminnelovens § 9 ble gjennomført av Buskerud 

fylkeskommune sensommeren 2018. Det ble gjort registreringer av flere kullgroper innenfor og 

utenfor planområdet, se arkeologisk rapport vedlegg 15. Dette er automatisk fredete 

kulturminner som vil bli lagt inn i reguleringsplanen og søkt frigitt.  

 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Kapittel 7.1 i planprogrammet beskriver planer for informasjon og medvirkning i 

planprosessen. Det er avholdt et informasjonsmøte for grunneiere/naboer og andre interesserte 

i forbindelse med utarbeidelse av planprogram. Det vil bli avholdt et nytt informasjonsmøte ved 

offentlig ettersyn av planforslaget med konsekvensutredning. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Forholdet til gjeldene planer 

En regulering til råstoffutvinning i dette området er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Ettersom det er en utvidelse av et eksisterende grusuttak vurderes tiltaket å være i tråd med 

andre overordnede føringer. Det vises til samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, av denne fremgår 

bl.a. følgende; Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.   

 
Konsekvensutredning og ROS- analyse 

Det er gjennomført en vurdering av 16 fagtema for å komme frem til et planforslag som i størst 

mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Det er spesielt 6 forhold som har blitt viet stor 

plass i planarbeidet:  
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 Naturmangfold (nærliggende naturreservat, og rødlista art) 

 Friluftsliv (rekreasjon) 

 Forurensning (støy/støv) 

 Hydrogeologi/grunnforurensning 

 Transport og trafikk  

 Kulturminner 

  

Naturmangfold 

I konsekvensutredningen er naturmangfold et eget utredningstema, og de miljørettslige 

prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være oppfylt. Naturmangfoldrapporten, 

vedlegg XX, fastslår at en utvidelse av masseuttaket vil føre til betydelige videre inngrep i 

Lamoen som er en del av et meandrerende elve-landskap. Videre står det at området i dag er 

sterkt redusert av eksisterende masseuttak, og videre utvidelse av masseuttaket vil derfor i 

mindre grad redusere Lamoens verdi som del av landskapskapsform, og som naturtype 

kompleks «kompleks med meandrerende elveparti, kroksjøer og dammer».  

 

Tett inntil masseuttaket mot nord og øst ligger Lamyra Naturreservat. Området er definert som 

truet og masseuttaket nevnes som en påvirkning slik det i dag ligger. I naturmangfoldrapporten 

er det listet opp anbefalinger for å ivareta naturmangfoldet best mulig. Det anbefales at det 

etableres en forsiktighetssone for naturmangfoldet mellom dagens anleggsvei og Lamyra. 

Forsiktighetssonen ligger utenfor regulert område for dette tiltaket, men er ment som en intern 

bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av masseuttaket. Det er registrert arter av stor 

forvaltningsmessig interesse og trua arter i uttaksområdets nærhet. Planområdet har blitt 

utvidet for å inkludere en hensynsone (H560) for den rødlistede reliktjordbien.  

Friluftsliv (rekreasjon) 

Området har en betydelig rekreasjonsverdi, og det har vært tilrettelagt med stier for turgåing, 

sykkel og ridning. Da størstedelen av planområdet er avskoget grunnet hogstmoden skog er 

området lite benyttet av turgåere. Det er hovedsakelig grenseveien mellom Hole og Ringerike 

kommune som er benyttes til turformål. Denne blir ikke påvirket av tiltaket.  

 

Forurensning (støy/støv) 

Nært planområdet er det flere boliger. Innspill fra nabo viser til bekymring for støvflukt nå som 

skogen er fjernet. I konsekvensutredningen har støv fra jord- og grusproduksjon, samt 

støvflukt fra grushaugene, blitt vurdert til å være innenfor akseptable verdier. Ved behov skal 

støvflukten dempes med vann, jf. reguleringsbestemmelse § 1.3. 

 

Hydrogeologi/grunnforurensning 

Det er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak beskyttes mot forurensning. Rullende 

materiell skal utstyres med absorbent, og det skal foreligge interne beredskapsdokumenter ved 

en eventuell forurensing.  

 

Uttak av sand inntil 0.5 m over grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i 

reguleringsplanforslaget. Sandlaget/tykkelsen på minst 0.5 m, som vil stå urørt igjen over 

grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av grunnvannet. Dette er vurdert fordi:  

1. Det er en midlertidig situasjon. Etter at grusressursene har blitt tatt ut vil det 

fortløpende bli tilbakeført ikke forurensa gravemasser.  
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2. Det er en god barriere rundt uttaket for grunnvannet. Det er plassert 

kontrollbrønner langsmed ytterkanten av uttaket for å ha god kontroll på 

grunnvannsvariasjoner mot naboeiendommer og Lamyra.  

3. Det er tilstrekkelig kvalitet på massene i den umetta sonen.  

 

Transport og trafikk  

Det fremgår fra trafikkvurderingen at tiltaket ikke vil føre til økt trafikk, men at det vil bli 

trafikk i et lengre tidsperspektiv. Transporten er for det meste lagt til Norderhovsveien Fv.158. 

Denne strekningen har god standard, med gang- og sykkeltrase med belysning. Nærhet til E16 

gjør grusforekomsten gunstig lokalisert med hensyn til transport ut til forbruker. Et innspill ved 

oppstartsvarsel fremhever at fv. 158 ofte er tilsmusset som følge av grusuttaket. Ved behov 

skal veien feies, dette er sikret i reguleringsbestemmelsene § 1.6.  

 

Kulturminner 

Det ble under registeringen på Lamoen grustak, september 2018, påvist 7 automatisk fredete 

kulturminner, i form av kullgroper. Fem av disse ligger innenfor planområdet og er fordelt på 

fire lokaliteter (id 243356, 243357, 243358, 243362). I tillegg ble det kontrollregistrert to 

kullgroper. Den ene fikk ny kartfesting i Askeladden (id 45397), mens den andre (id 35376) ble 

registrert som tapt, grunnet sanduttak. Kulturminnene vil bli søkt frigitt, men skal markeres inn 

i plankartet.  

 

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget sikret i plankart 

og reguleringsbestemmelser. Dette omfatter hovedsakelig risikoen for forurensning av 

grunnvann som følge av den planlagte virksomheten. Den hydrogeologiske rapporten fra Cowi 

gir klare føringer for en forsvarlig gjennomføring av både uttak av grus til et anbefalt nivå, og 

kvaliteten på de massene som skal fylles inn. Det er viktig å ha fokus på at massene er 

forhåndsgodkjent som ikke forurensa, og at det føres en aktiv mottakskontroll ved vekta og i 

utplaneringsfasen. Rutiner for oljeskift og annet vedlikehold lokaliseres til et sted som er egnet 

til formålet utenfor uttaksområdet. Støvflukt må reduseres med støvdempende midler eller 

vann. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt 

planprogram.  

 

Det skal foreligge en plan for tilbakeføring og revegetering av uttaksområdet før 2. 

gangsbehandling.  

 

Samla vurdering  

Rådmannen er positiv til regulering av masseuttaket med påfølgende innfyllingen av ikke 

forurensa gravemasser. Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere 

istandsetting, samt konsesjonssøknad etter mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen 

ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, 1 gangsbehandling 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 1 gangsbehandling 

4. Planbeskrivelse, 1 gangsbehandling 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. Samtlige uttalelser til oppstart av planarbeidet 

7. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

8. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

9. Delegert vedtak - Fastsatt planprogram 0605_436 Detaljregulering Lamoen 

10. Fastsatt planprogram 

11. ROS-analyse 

12. Fagrapport: Hydrogeologisk konsekvensvurdering Lamyra 

13. Fagrapport: Naturmangfold 

14. Fagrapport: Støyrapport 

15. Fagrapport: Arkeologi 

16. Støvnedfallsmålinger 

17. Uttalelse - Miljørettet helsevern 12.04.19 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-72  Arkiv: PLN 436  

 

Sak: 59/19 

 

Saksprotokoll - 0605_436 Detaljreguelring for Lamoen - utvidet grusuttak - 1. 

gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_436 Lamoen – utvidet grusuttak sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning, BRU1 og BRU2 kan det tas ut grus til 66 moh., 

eller til minimum 0.5 meter over grunnvannstand. Etter uttaket skal området tilbakefylles 

med dokumentert ikke forurensede gravemasser. 

 

4. Ettersom grunnvannsnivået under uttaksområdet varierer, må grunnvannsnivå i fremtiden 

baseres på dokumentasjon fra observasjonsbrønner og kontrollprogram. Rådmannen får i 

oppgave før 2. gangs behandling å vurdere hvordan det i reguleringsplanen sikres at det 

alltid vil være en umetta sone på minimum 0.5 m over grunnvannsnivå.  

 

5. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det 

totale arealet. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.05.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5636-14   Arkiv: PLN 466  

 

 

466 - Detaljregulering for Pålsrud-grenda – politisk oppstart, Gnr/bnr 21/1 og 

21/4 - Åsa 
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A og B, men ikke C slik det fremgår av bilde 

2 i saksfremlegget.  

 

 

  

Sammendrag 

Hensikten med planen er å utarbeide en reguleringsplan for boligbebyggelse nær 

Montessoriskolen i Åsa. Dette er i tråd med kommuneplanens arealdel. Etter oppstartsmøte har 

forslagstiller lagt frem et forslag om å utvide plangrensen til å gjelde mer enn det arealet som er 

avsatt i kommuneplanens arealdel (felt B28). Dette griper inn i LNF og vil medføre ekstra 

omdisponering av landbruksjord. Uenigheter mellom forslagstiller og administrasjonen om 

planavgrensning gjør at saken sendes til politisk behandling jf. plan- og bygningsloven § 12-8. 

 

 
Bilde 1 - Åsa - Utklipp fra kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019. Det mørkegule feltet er B28. 



- 

 

 
Bilde 2 - I den nye planavgrensningen er hele grusveien tatt med. Det er lagt til et område i vest (B) for å 

kunne planlegge avkjøring fra hovedveien, samt et område i nord (C). 

 

 

Beskrivelse av saken 

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og 

grøntområde. Utviklingen vil legge til rette for ulike boligtyper tilpasset omgivelsene. Området 

er i dag uregulert.  

 

Hele området har jordfaglig arealvurdering klasse B – sterke jordbruksinteresser. I tillegg er 

deler av området dyrkbar jord. Hele området er klassifisert som innmarksbeite. 

 

Plantype og eiendomsforhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Grunneier er forslagstiller.  

 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 21/1 og 21/4 som felt B28 i kommuneplanens 

arealdel er en del av.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til boligformål og LNF.  

Med en utvidelse i nord er planarbeidet delvis i strid med kommuneplanens arealdel.  

 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

A 

B 

C 



- 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken er delvis i strid med overordna plan, og oppstartsaken legges derfor fram for 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. Dette iht. 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.  

 

Jordlova 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering av landbruksjord skal det blant 

annet tas hensyn til godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige 

ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som 

en omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på 

ny brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan 

også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

I reguleringsbestemmelsene skal det settes krav om oppdyrking. Dette vil innebære at 

totalareal for dyrka mark ikke reduseres, samt at bebyggelse trekkes unna fulldyrka jord.  

Avhengig av planavgrensningen kan det kreves en jordvernplan jf. 

Kommuneplanbestemmelsene § 5.14. 

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en privat detaljregulering. 

Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende 

betalingsreglement.  

 

Alternative vedtak 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A, B og C slik det fremgår av bilde 2 i 

saksfremlegget.  

 

Alternativ 3 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A, men ikke B og C slik det fremgår av bilde 

2 i saksfremlegget.  

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har gjort en vurdering av foreslått planavgrensning. Adkomst til boligområdet må i 

hovedsak kunne løses innenfor areal avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. 

Kommunen ser at en omlegging av eksisterende adkomstveg kan være hensiktsmessig, for å få 

en bedre avkjøring fra fylkesvegen. Dette innebærer at planavgrensning mot vest kan være som 

foreslått, men det må reguleres en buffer med formål LNF mellom ny adkomstveg og dagens 

dyrka mark.  

 

Veien og ekstra plass til den er fornuftig å innlemme innenfor planavgrensningen. 

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan og grensene kan være omtrentlige. Veien er 

ikke søkt om og det kan være at det i det videre arbeidet vil være fornuftig å legge den lenger 

østover i planområdet. Videre planlegging vil vise dette. 

 

Statlige føringer og kommunale retningslinjer er svært restriktive når det gjelder omdisponering 

av dyrka jord. Hensynet til den jordfaglige vurderingen og dyrkbar jord gjør at rådmannen 

mener det er viktig med en nøktern planavgrensning. Kommunen vil kreve at det dyrkes opp 

erstatningsareal for areal som omdisponeres.  

 

Rådmannen anbefaler oppstart av reguleringsplan hvor planavgrensingen tar med område A og 

B, men ikke C slik det fremgår av bilde 2. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Konst. avdelingsleder regulering: Katrine Kammerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 

 

 

Vedlegg 

Referat oppstartsmøte 

Planinitiativ 

Oversiktsbilde  

Brev Espen Hval 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVE RSIKTSKART

E i e n d o m :
G n r : 0 B n r : 0 F n r : 0 S n r : 0

A d r e s s e :

H j . h av e r / F e s t e r :

RINGERIKE
KOMMUNE

D at o : 2 7 / 3 - 2 0 2 0 S i g n : M ål e s t o k k
1 : 5 0 0 0 0

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata.



Ringerike kommune – oppstartsmøtereferat
Revidert 16.03.2020

1

Oppstartsmøte for reguleringsplan

466
Detaljregulering for Pålsrud - grenda, Åsa
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Forslag til plannavn Detaljregulering for Pålsrud - grenda , Åsa

Plantype Områderegulering
Detaljregulering
Mindre endring av reguleringsplan

Eiendom (gnr./bnr.) 21/1 og 21/4

Planavgrensning Forslagsstiller oversendte forslag til u tvida planavgrensnin g i
etterkant av oppstartsmøtet:

Utvidelse i vest (ca 230 m2) skal sikre avkjøring og adkomstveg
med grøft, og gjelder areal hvor dagens bruk er veg, grøft og
noe dyrka mark.
Utvidelse i nord ( ca 1200 m2) har samme karakter som res ten
av planområdet. Registrert som innmarksbeite, men er i følge
forslagsstiller ikke egna til dette.
Se kommunens vurdering av planavgrensning i pkt. 11.

Saksnummer 19/5636 Plan - ID 3007_ 466
Saksbehandler Guro Li, referent.

Saksbehandler etter op ptstartsmøtet: Mathilde Høglund
Planinitiativ mottatt 23.12.2019
Møtested Fossveien 9, Hønefoss Møtedato 19.02.2020
Møtedeltakere
Forslagsstiller /grunneier
Fagkyndig

Kommune/planmyndighet

Espen Hval
Ane Killingstad, Cowi AS
Trond Henriksen Krågsrud, Cowi AS
Linda Nethus
Guro Li
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1. Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å
tilrettelegge for boligbygging, ca 10 enheter.
Forslagsstiller ønsker mulighet for ulike
boligtyper, tilpassa omgivelsene.

Merknader:
Ønsker i hov edsak eneboliger, men
vurderer også 4 - mannsboliger. Dette vil
avklares i planprosessen .

2. Planstatus for reguleringsområdet
Plan: Plannavn, vedtaksdato:

Regional plan
Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 Avsatt til boligbebyggelse. Forslagssti ller

ønsker utvidelse av planområdet, for å løse
adkomst. Dette arealet er avsatt til LNF.

Kommunedelplan
Reguleringsplan
Pågående planarbeid i området

Forhold til overordna plan (kommuneplan / kom munedelplan / områderegulering)
Planforslaget vil samsvare delvis med arealformål i overordna plan
Planforslaget vil ikke samsvare med arealformål i overordna plan

Merknader: Forslagsstiller ønsker å ta med et større areal i nord og vest, i forhold til det
som er avsatt til bolig i kommuneplanen. Dette for å sikre adkomst, samt tilpasse
eksisterende terreng. Dette vil berøre LNF - område, og er ikke i tråd med kommuneplanen.

Kommunens arealplaner finnes på følgende plass på vår hjemmeside;
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo - og - areal/arealplan/

Konsekvensutredning (KU)
Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om KU.
Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU § 6 eller 8.
Planen utløser krav om planprogram. Forslag til planprogram sendes på høring

sammen med varsel om oppstart.

3. Aktuelle overordna føringer
Aktuelle p laner, bestemmelser, retningslinjer, forskrifter o.a. som kan ha betydning for
utforming av planforslaget.
Kommunalt Merknader

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030 Link
Bestemmelser og retningslinjer i
kommuneplanens arealdel

Link

Energi og klimaplan vedtatt 02.10.2010 Link
Folkehelsemeldingen 2012 - 2030 Link
Kommunedelplan for gående og syklende

Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2021 Link
Hovedplan avløp og vannmiljø 2017 - 2027
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Retningslinjer for overvannshåndtering i
Ringerike kommune, vedtatt 4.4.2019

Link

Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike
kommune, Buskerud (FOR - 2005 - 04 - 21 - 492)
Parkeringsforskrift for Ringerike kommune Link
Forskrift om renovasjon for innsamling mv.
av husholdningsavfall for Ringerike
kommune tilsluttet Hadeland og Ringerike
avfallsselskap AS, Ringerike kommune,
Buskerud

Link

Bryggeveileder Ringerike kommune

Grønn plakat

Krav til lekeplasser Følger vedlagt
Jordfaglig vurdering Link

Regionalt Merknader
Fylkesmannens forventninger til kommunal
arealplanlegging 2019 - 2020

Link

Regional plan areal og transport i Buskerud
2018 - 2035

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud
2017 - 2027

Regional plan for vannforvaltning i
vannregion Vest - Viken 2016 - 2021

Regional pl an for Ringeriksregionen
(igangsatt)

Nasjonalt Merknader
Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019 - 2023

Link

SPR Samordna bolig - , areal - og
transportplanlegging

Link

SPR Klima - og energiplanlegging Link
RPR Barn og unges interesser i planlegging Link
RPR Vernede vassdrag

Riksantikvarens bystrategi

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid
Forslagsstiller skal varsle og kunngjøre

oppstart av planarbeide t jf. pbl. § 12 - 8 tredje
ledd.

Varselet skal inneholde:
1. Brev til berørte grunneiere, naboer,

offentlige etater og andre berørte
interesser.

2. Oversiktskart som viser
planområdets beliggenhet.

3. Kart med avmerka planavgrensning.

Merknader:
Kommunen overs ender varslingsliste
(excel) sammen med referat fra
oppstartsmøte.

Forslagsstiller utarbeider forslag til
annonse, varslingsbrev og kart med forslag
til planavgrensning (SOSI - format) . Dette
sendes til kommunen for godkj enning før
oppstart kan varsles.
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Forslagsstiller kunngjør varsel om
oppstart i Ringerikes blad, gjerne også på
egen internettside.

Kommunen annonserer på kommunens
hjemmeside, og varsler aktuelle interne
aktører i kommunen.

Forslagsstiller er kjent med rutiner for
kunn gjøring og varslingsbrev samt
varslingsliste/adresseliste.

5. Informasjon og medvirkning

Informasjonsmøte
Merknader:
Forslagsstiller sørger for dialog med skolen
underveis i prosessen.Informasjon og medvirkning på internett

(PlanDialog)

6. Informasjon om internt oppstartsmøte
Møtested Fossveien 9 Møtedato 05.02.2020
Til stede i internt
oppstartsmøte

Ole Anders Moskaug - forurensning
Morten Fagerås - teknisk forvaltning veg/park/idrett
Johan Johnsen - teknisk forvaltning veg/vann/av løp
Hilde Brørby Fivelsdal - teknisk, kultur og idrett
Lisa Grenlund Langebro – miljøvern/landbruk
Eiliv Kornkveen – landbruk
Ane Marie Rydland – byggesak
Areal - og byplan: Ingrid Liseth, Halvard Fiskevold, Tom - Erik
Bakkely Aasheim, Linda Nethus og Guro Li

Innspill fra kommunen i og etter internt oppstartsmøte
Avdeling Kommentar
Areal og byplan Detaljering av plankartet

Plankartet skal ha tilstrekkelig detaljeringsgrad og regulere
følgende:

formålsområder med feltnavn (byggeområder, felles
interne v eier/gangveier, ev. felles parkering,
renovasjon, lekeareal etc.)
hva som er felles og privat
nye eiendomsgrenser
byggegrenser
frisiktsoner og – linjer
etc

Illustrasjonsplan
S kal vi se maksimal utnyttelse (% BYA), hvordan byggene kan
plasseres innenfor b yggegrensene, eiendomsgrensene
(mulige seksjoneringslinjer), og avstandskravene i loven.

Eksisterende og naturgitte forhold
God tilpasning av bebyggelse til eksisterende terreng, og til
omkringliggende bebyggelses skala, er viktig. Hensynet til
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fjernvirk ning vil vektlegges. Terreng og stedstypisk
vegetasjon skal søkes bevart.

Atkomst, veistandard
Boligområdet skal ha tilfredsstillende tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy. Interne veier og parkering skal
organiseres slik at trafikkfarlige situasjoner b egrenses.

M inste uteoppholdsareal (MUA)
Det skal reguleres MUA per boenhet (jf. KP § 6.1.5), og
illustrasjonsplanen skal vise at arealkravet tilfredsstilles.

Lekeareal
Kommuneplanens § 6.1.7 (se også kommunens Krav til
lekeplasser ) stiller krav til leke areal. Det må redegjøres for i
hvilken grad behovet for lek dekkes i de oppgitte
avstandskravene. Det vil i det minste stilles krav om
sandlekeplass, arealet må tilfredsstille krav til sandlekeplass
gjerne kombinert med felles oppholdsareal for boenhetene for
å tilrettelegge for samvær mellom voksne og barn. Lekeareal
skal være skjermet for trafikk og miljøulemper, ha en
hensiktsmessig form og opparbeidelse. Møblering bør
illustreres i illustrasjonsplan. Rekkefølgebestemmelse skal
sikre at lekearealet er op parbei det før boliger kan tas i bruk.

Fellesarealer
Interne felles veier og lekeareal bør fradeles og eies av
boenhetene i fellesskap eller deres velforening. Det vil stilles
krav til rekkefølgebestemmelse om at vilkår for tillatelse til
tiltak vil være a t fellesarealet erverves, sikres og opparbeides
i samsvar med planen (jf. pbl. § 20 - 2).

Byggesak v/ Ane Marie
Rydland

Ønsker at planområdet inkluderer et større område.
Kommunen har fått henvendelse fra hytteeiendom gnr/bnr
21/12 sørvest for planområdet. Her er det ønske om en
bruksendring fra hytte til bolig, men vegvesenet har avslått
søknad om endret bruk av avkjørselen fra fylkesvegen.

Oppmåling v/ Elin Green - Eigedomen består av 2 bruksnummer, gnr./bnr. 21/1
og 21/4. Må enten slåast saman eller avkla re dei
interne grensene for desse to bruksnumra. Det er kun
gnr./bnr. 21/1 som er omtalt i Planinitiativ og
Forespørsel om oppstartmøte. Dette må rettast i
desse dokumenta. Det er usikre grenser mot gnr./bnr.
21/8, 21/2 og Åsaveien. Må haldast
oppmålingsfo rretning.

- Adressering: Det kan bli aktuelt å tildele eige
adressenamn til vei i feltet. Vert avklart når omfanget
av utbygginga er avklart, og korleis vei inn i feltet vert
liggjande.
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Landbruk og miljø v/ Eiliv
Kornkveen og Lisa
Grenlund Langebro

- Ingen registrerte naturverdier, men dette er et
innmarksbeite på kalkrik grunn, og potensielt flere
rødlista karplanter. Bør undersøkes.

- Området er et godt innslag i kulturlandskapet, og
nedbygging med boliger vil nok ha en særlig stor
innvirkning på opplevelse n av landskapet.

- Arealet fikk tilskudd gjennom SMIL i 2014. Tiltaket
gikk ut på å rydde og gjerde inn gammel kulturmark.
Ferdigstilt i mars 2018, var der på befaring. Det er et
vilkår for tilskuddet at arealet skal skjøttes i minimum
10 år etter at tilsku ddet er utbetalt.

- Deler av arealet er definert som dyrkbart (kan altså
dyrkes til overflatedyrka/fulldyrka).

- Må defineres en buffer mot fulldyrka areal i nordvest.
Denne bør ligge på innsida av planavgrensninga.
Viser til fylkesmannens innsigelse ifm.
ko mmuneplanen i Hole kommune, hvor 15 m buffer
ble ansett som for lite. Størrelsen på buffersone må
vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, her må det tas
hensyn til husdyrdrift og beiting i området.

- Tilgang til bakenforliggende landbruksareal må sikres.
- Ved masseforflytning må det sikres at eventuelle

fremmede arter ikke spres.

Friluftsliv v/ Tom - Erik
Bakkely Aasheim

- Mulighetene for turveier/snarveier gjennom området
bør vurderes.

- Skogkrull ved skolen bør opprettholdes.
Forurensning
v/ Ole Anders Mos kaug

- Det vil bli krav om påkobling til kommunal ledning.
- Se aktsomhetskart for radon. Dette er en del av

Oslofeltet, og potensial for forurensa grunn bør
vurderes.

- Planen bør ha en bestemmelse om masseforflytning.
F.eks. rekkefølgebestemmelse med krav om plan for
håndtering av overskuddsmasser. Når masser flyttes
ut fra en eiendom, er det å anse som næringsavfall.
Det er en ny forskrift på gang på dette området, men
per nå bør dette ivaretas i reguleringsbestemmelser.

Teknisk, kultur og idrett v/
Hild e Brørby Fivelsdal

Reguleringsbestemmelsene må ha klare krav til lekearealer.
Dette bør være felles for området.

Teknisk v/ Morten
Fagerås

- Berører ingen kommunal veg.
- Internveg i boligfelt anses ikke som kommunal.
- Vegstandard bør være BK10 (10 tonn) og må

tilfredsstille krav til adkomst for renovasjon, herunder
snuplass. Renovasjon må løses på egen eiendom.

- Belysning kan være aktuelt.
- Det er bussholdeplass i begge retninger ved skolen.

Det må sikres sikker adkomst til holdeplass.
- Det bør gjennomføres en trafikksikkerhetsvurdering av

området langs fylkesvegen. Dersom holdeplasser for
buss trenger utvidelser og eventuelle forbedringer i
form av opphøyd plattform med kantstein, bør dette
settes som rekkefølgekrav. Kanskje det burde settes
opp leskur på h oldeplassen også. Jeg mener det bør
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være et rekkefølgekrav om intensivbelysning av
krysningspunktet hvor fotgjengere/skolebarn krysser
fylkesveien. Kanskje det bør være på et opphøyd
gangfelt, med en liten gangveistrekning i tilknytning til
holdeplassen. U sikker på fartsgrensen på stedet.
Disse forhold må ses nærmere på.

Teknisk v/ Johan Johnsen - Boliger må kobles på kommunalt V/A - nett. Det er
eksisterende vannledning i nærheten, motsatt side av
fylkesveg. Avløpsledning kommer, er i siste fase nå.

Br ann og redning
v/ Bodil Margrethe
Østland Lafton

- Det er viktig at vannforsyning til slokkevann blir
ivaretatt også i reguleringen.

- Adkomst for brannvesenets biler, mannskap og
materiell er også viktig å ivareta. Da spesielt for
stigebil dersom det er be hov for dette med marktrykk
ved oppstillingsplasser.

Folkehelse - koordinator v/
Lina Marie Brathaug
Frantzen

- Viktig å beholde noe av skogsområdene
- Trygg og sikker skolevei, ved opparbeiding av

sti/stikkvei vil det være viktig at den er lyssatt for at
de n også skal være tilgjengelig til bruk på høst - og
vinterhalvåret.

- Prioritere fortau og sikkerhet til kollektivt busstopp.
- Innendørs sykkelparkering til alle boenhetene på

bakkeplan
Dersom området benyttes av nærmiljøets skoler og
barnehager må disse invol veres i god tid før
beslutningen om utbygging tillates. Ser at det er
tiltenkt en medvirkningsprosess. Nærliggende skog -
og friluftsområder som skoler og barnehager benytter
bør ikke bli prioritert til utbygg. Dette kan få negative
innvirkninger på barn og unges helse på kort og lang
sikt. Området kan også være viktig for
lokalsamfunnets helse og trivsel noe som bør
undersøkes.

Utbygging Ingen innspill
Boligtjenesten Ingen innspill
Miljøretta helsevern Ingen innspill
Barnerepresentanten Ingen innspi ll

7. Aktuelle te ma for utredning i planarbeidet

7 .1 Utvikling av by og lokalsamfunn Kommentar
Rett lokalisering
ABC - modellen skal bru kes for
handel/næring/industri
Konsekvenser for sentrum

Estetikk
Utforming, gatebilde, volum, høyder,
mm.

Se kommuneplanen § 5.8.



Ringerike kommune – oppstartsmøtereferat
Revidert 16.03.2020

9

Møteplasser og byrom

Konsekvenser for naboer Skolen
7 .2 L andskap, natur og kulturmiljø Kommentar

Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) Se kommuneplanen § 5.8.

Naturmangfold. H erunder vurdering
etter naturmangfoldloven §§ 8 - 12

Skal registreres i felt.

Landbruk, jord og skog Planbeskrivelsen må inklude re et
arealregnskap, som viser omdisponering av
dyrkbart areal, innmarksbeite og ev.
fulldyrka areal. Arealregnskapet må også
vise hvilke arealformål de ulike arealtypene
omdisponeres til.
Når det gjelder SMIL - midler omtalt i internt
oppstartsmøte, sier forslagsstiller at han har
prøvd å ha beitedyr i planområdet i to
sesonger (med strømgjerde). Forslagsstiller
mener området ikke er egna for beiting.

Strandsone, vann og vassdrag

Grønnstruktur Eksisterende, bevare,
fjerne, tilpasse, etablere ny

Kulturminner og kulturmiljø

Masseforvaltning
Behov for å beregne massebalanse/
plan for massehåndtering?

Planen bør ha en bestemmelse om
m asseforflytning. F.eks. krav om plan for
håndtering av overskuddsmasser.

7 .3 Miljø og samfunnssikkerhet Kommentar
Risiko - og sårbarhetsanalyse
Skal alltid utarbeides
Miljøulemper
Forurensing, støv, støy og lukt

Se kommuneplanen § 5.2.

For urensning i grunnen
Eiendommens historikk og ev. behov
for undersøkelse
Radon Radon og grunnforhold må omtales.
Skred Se kommuneplanen § 5.12.

Flom Se kommuneplanen § 5.12.

Annet Det går en høgspent i kanten av
planområdet. Forslagss tiller ønsker å
undersøke mulighetene for å legge denne i
bakken. Se Statens strålevern for
informasjon elektromagnetiske felt rundt
høgspentanlegg og krav til utredning.

7 .4 Barn og unge Kommentar
Barn og unges interesser
Skolevei
Lekea real Se kommuneplanen § 6.1.7.

Forslagsstiller vil forsøke å etablere et
samarbeid med skolen om lekearealer. Det
må i tillegg reguleres og opparbeide s
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lekearealer internt i området
( sandlekeplass).

7 .5 Sosial infrastruktur Kommentar
Skole Redegjør e for skolekretser og avstander.

- I umiddelbar nærhet til St einsfjorden
Montesorriskole (1 - 10 ).

- 9 km til Benterud skole (1 - 7).
- 10 km til Haugsbygd ungdomsskole.

Barnehage Redegjøre for avstander.
Åsatua naturbarnehage SA nærmest.

7 .6 Teknisk infrast ruktur Kommentar
Energiløsning Omtale løsninger
Bredbånd/fiber Omtale løsninger
Vann og avløp S e kommuneplanen § 5.7.
Overvannshåndtering Se kommuneplanen § 5.6 og kommunens

retningslinjer for overvannshåndtering.
Renovasjon Se k ommuneplanen § 5.5.
Brannvann, tilgjengelighet for brann -
og redningstjenesten

7 .7 Samferdsel Kommentar
Veg og trafikk
Adkomst (avkjørsel/kryss) Adkomstveg vil nyttes både til boligområdet

og som driftsveg for bakenforliggende
landbruksa realer.

Kollektivforbindelse Se kommuneplanen § 5.15.
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet Se kommuneplanen § 5.10.
Parkering, herunder sykkelparkering Se kommuneplanen § 5.3.

7 .8 Aktivitet for alle Kommentar
Universell utforming Se kommuneplanen § 5.9.
Friluftsliv
Sammenhengende gang - og
sykkelnett

Se kommuneplanen § 5.10.
Mulighet for trygge gangforbindelser til
skole, barnehage og holdeplass.

7 .9 Bokvalitet Kommentar
Antall og type boliger Området er i hovedsak b ilbasert. Utnyttelse/

boligtyper må vurderes i lys av dette.
Ute oppholds areal Se kommuneplanen § 5.4 og § 6.1.5.
Sol/skyggeanalyse

8 . Krav til planforslaget – innhold og materiale
Merknader

1 Plankart (målsatt pdf og SOSI - fil) Veiskjæ ringer/fyllinger/frisiktsone skal vises
i plankartet .

2 Reguleringsbestemmelser (pdf og
word)

Kommunens mal for bestemmelser skal
brukes.

3 Planbeskrivelse, inkl. ROS - analyse Jf. pkt 7 Aktuelle tema for utredning.
Kommunens mal for planbeskrivelse skal
brukes.
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4 Illustrasjonsplan i målestokk 1:500
eller 1:1000

Skal vise maksimal utnyttelse, og utforming
av ubebygde arealer.

5 Kopi av varslingsdokumenter:
- Kunngjøringsannonse og dato i

avisa
- Varslingsbrev
- Varslingsliste
- Innkomne merknader

6 Oppsumm ering av og kommentarer til
innkomne merknader

Kommunens veiledning om
reguleringsprosess

9 . Kart
Grunnkart Merknader

Kommunen kan levere dig italt
g runnkart

Grunnkart bestilles via Infoland.

Det er behov for tilleggsoppmålinger Det kreves oppmåling der det ikke er
koordinatsatte grenser. Se innspill fra
oppmåling i punkt 6. Dersom det skal
fradeles, måles opp og etableres en ny
eiendom, så får vi ikke ført ny eiendom i
matrikkelen og tinglyst den før det er klart
hvilket gnr/bnr eiendommen skal skilles ut
fra. Enten må forslagsstiller dokumentere
grensene mellom bnr. 1 og 4, eller slå de
sammen. Tidspunkt er opp til forslagsstiller,
men det er en fordel å få avklart dette tidlig.
Ting vil stoppe opp i det en skal fradele og
etablere en eller flere nye eiendommer
dersom dette ikke er avklart.
Matrikkelbrev for gnr/bnr 21/1 ble oversendt
til grunneier 9.3.2020.

Plankart Merknader
Digital framstilling i SOSI skal
godkjennes av kommunen før
planforslaget kan regnes som komplett

Nasjonale produktspesifikasjoner finnes her:
www.regjeringen.no/kartforskriften

Kommunen ov ersender sosi - fil for
gjeldende og tilgrensende planer.

Ingen gjeldende reguleringsplaner i
området.

10 . Gjennomføring
Merknader

Aktuelle rekkefølgebestemmelser Se kommuneplanen § 4
Teknisk infrastruktur, herunder vei,
vann - og avløpsanlegg, br annvann,
energiforsyning, renovasjon og
overvannshåndtering
Trafikksikker adkomst for gående,
syklende og kjørende
Skolekapasitet og trafikksikker skolevei Skolevei
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Uteoppholdsareal, lekeareal,
idrettsområder og kulturelle funksjoner

Ute opphold - og lekearealer

Samfunnssikkerhet, herunder flomfare,
skredfare, radon og grunnforurensning

Utbyggingsavtale S e kommuneplanen § 3
Forslagsstiller ønsker å inngå
utbyggingsavtale

Forslagsstiller vurderer å be om at
kommunen overtar infra struktur for vann - og
avløp, og ønsker i så fall en
utbyggingsavtale knytta til dette.
K ommunen må avklare om dette er aktuelt,
etter eventuelt initiativ fra forslagsstiller.

Det skal forhandles utbyggingsavtale
med kommunen parallelt med
planproses sen

1 1 . K ommunens foreløpige vurderinger
Anbefaler oppstart av planarbeid

Anbefaler politisk oppstart av planarbeid (prinsippavklaring) jf. pbl. § 12 - 8
Det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter pbl. § 12 - 8 andre ledd.

Merknader :
I etterkant av oppstartmøtet har forslagsstiller oversendt forslag til utvida planavgrensning.

Utvidelse mot vest berører fulldyrka jord , registrert med svært god jordkvalitet. I
tillegg innebærer planinitiativet omdisponering av dyrkbar jord.
Området er i jordfaglig arealvurdering klassifisert som B - område - sterke
landbruksinteresser . Vedtatte retningslinjer for B - områder: I viktige
landbruksområder bør landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal foreligge
særlig tungtveiende årsaker for at disse skal kunne vike ved spørsmål om endret
arealbruk. Som hovedregel bør det foreligge en arealplan med utredning av
konsekvenser og alternative lokaliseringer.
I foreslått utvidelse mot vest har forslagsstiller grovopparbeida ny adkomst fra
fylkesvegen. Komm unen kan ikke se at det er søkt kommunen eller
fylkeskommunen om dette. Byggesaksavdelingen hos kommunen er gjort
oppmerksom på dette, og vil vurdere h vordan dette følges opp videre. Det
presiseres at kommunen ikke kan forskuttere hvilke tillatelser som vi l bli gitt knytta
til adkomst.

Kommunen har gjort en vurdering av foreslåtte planavgrensning. Statlige føringer og
kommunale retningslinjer er svært restriktive når det gjelder omdisponering av dyrka jord.
Kommunen vil kreve at det dyrkes opp erstatning sareal for arael som omdisponeres.

Adkomst til boligområdet må i hovedsak kunne løses innenfor areal avsatt til boligformål i
kommuneplanens araldel. Kommunen ønsker ikke at planavgrensningen utvides nordover.
Kommunen ser at en omlegging av eksisterend e adkomstveg kan være hensiktsmessig,
for å få en bedre avkjøring fra fylkesvegen. Kommunen ber forslagsstiller trekke
adkomstvegen videre inn i området i sørøstlig retning , se illustrasjon på flyfoto nedenfor .

Dette innebærer at p lanavgrensning mot vest kan være som foreslå tt. Men det må
reguleres en buffer med formål LNF mellom ny adkomstveg og dagens dyrka mark. I
reguleringsbestemmelsene skal det settes krav om oppdyrking. Dette vil innebære at
totalareal for dyrka mark ikke reduseres, samt at bebygge lse trekkes unna fulldyrka jord.
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Kommentarer fra forslagsstiller v/Ane Killingstad mottatt på e - post 6.3.2020:
Adkomstveg: Ser det er foreslått å trekke adkomstvegen i sørøstlige retning av
planområdet. Dette vil medføre store inngrep, og føre til at dagens rygg som skiller
planområdet og dyrket mark og dens naturlige funksjon som skjerming fra
Åsaveien endres betydelig og ikke vil kunne ha samme funksjon. Løsningen tar lite
hensyn til eksisterende terreng og vil føre til betydelig endring av landskaps bildet i
området. Vi antar at dette ikke er ønskelig og at det er en bedre løsning å benytte
eksisterende vegtrase som adkomstveg til planområdet. Vedlagt ligger bilde som
viser landskapet og høyden som i stor grad vil bli påvirka ved foreslåtte vegtrase i
sørøstlig retning av planområdet.
Utvidelse i vest - erstatningsareal: vedlagt ligger skisse som viser område for
erstatningsareal. Dette arealet har omtrent samme størrelse som forslag til
utvidelse av planområdet. Erstatningsarealet er i dag innmarksbe ite, men anses
som egnet for fulldyrka jord.
Planavgrensning nord: Arealet er definert som innmarksbeite, men grunneier har
prøvd å ha beitedyr der uten å lykkes. Arealet i nord har samme karakter som
resten av planområdet og er naturlig avgrenset av en h øyere rygg i terrenget mot
nordvest. Vi foreslår derfor et erstatningsareal som inngår i areal nevnt i forrige
punkt. Området har per i dag liten verdi i landbrukssammenheng, og en slik løsning
vil innebære at en får økt dyrkingsareal i forhold til hva som er tilfellet per i dag.
Dersom administrasjonen ikke støtter vurderingen er det ønskelig at dere legger
problemstillingen frem for politisk behandling, hvor vi kan komme med utdypende
informasjon. Det er ønskelig å gjennomføre varslingen av planområdet so m
skissert, så kan vi redusere arealet dersom det ikke er politisk ønskelig, eller
overordnede myndigheter ikke ønsker en justering av planområdet der det mulig
dyrkingsjord erstattes med dyrbar jord.
Varsel: varslingsdokumentene er oppdatert i henhold til kravene. Angående
avgrensning for varsel, ønsker vi å varsle et større området for å belyse aktuelle
problemstillinger. Etter mottatte merknader ser vi på om det er hensiktsmessig med
justeringer av planområdet.
SMIL - midlene: Midlene ble i utgangspunktet søkt til areal innenfor planområdet,
men ble brukt til gjerding for andre områder av eiendommen. Dette har i ettertid blitt
befart av kommunen.

Oppfylles kravet til fagkyndighet jf. pbl. § 12 - 3 fjerde ledd?
Ja Nei

Er det aktuelt å drøfte planforslaget i regionalt planforum?
Ja Nei

Tilbakemelding på foreslått navn:
Ok med Pålsrud - grenda, men forslagsstiller kan gjerne vurdere om det er aktuelt med et
anne t ledd enn «grend» til Pålsrud. Det blir etter hvert mange grender, er det noe som er
mer egenarta for utbyggingsområdet? Skal det bygges ut som et «tun» f.eks.? Rygg, ås,
høyde?
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1 2 . Framdrift
Det er informert om saksgangen etter plan - og bygningslo ven. Saksbehandlingstid
fra komplett planforslag er mottatt til 1. gangsbehandling er 12 uker.
Kommunen ønsker dialog om et konkret planutkast før det sendes inn for formell 1.
gangsbehandling. Etter at komplett planforslag er mottatt, avsluttes dialogen m ellom
forslagsstiller og kommunen.
Forslagsstiller oversender forslag til framdriftsplan i etterkant av oppstartsmøtet.

1 3 . Gebyr
Behandling av planforslaget vil bli ilagt
gebyr etter kommunens
betalingsreglement for saksbehandling
etter plan - og bygningsloven.

Betalingsreglementet finnes på kommunens
hjemmeside, og forslagsstiller er gjort kjent
med dette :
www.ringerike.kommune.no/prisliste

Fakturaadresse
Navn
Adresse
Postnr. og – st ed
Organisasjonsnummer

Espen Hval
Pålsrudveien 77
3512 Hønefoss

1 4 . Bekreftelser
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på
det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte ut redningsbehov
for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige
opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer.

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i
den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i
kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige
vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offe ntlige
myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av
fremdriften for prosjektet.

Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er
avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommune n anse saken som uaktuell og etter en
periode avslutte saken.

Sted, dato : [Klikk her for å skrive inn tekst.]

Guro Li

Referent

Espen Hval
________________________________________

Forslagstiller
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15. Framdriftsplan
Måned/
Aktivitet

<MND
>

<ÅR>

<M ND
>

<ÅR>

<MND
>

<ÅR>

<MND
>

<ÅR>

<MND
>

<ÅR>

<MND
>

<ÅR>

<MND
>

<ÅR>

<MND
>

<ÅR>
Annonsert
planstart
Frist for
innspill
Utarbeiding
av plan
Førstegangs
- behandling
Offentlig
ettersyn
Merknads -
behandling
And regangs
- behandling
Planvedtak

Fremdriftsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle
tilleggsutredninger, forlengelse av høringsfrister, innsigelser eller lignende.

Vedlegg:

- Krav til lekeplasser
- Varslingsl iste
- Mal for reguleringsbestemm e lser
- Mal for planbeskrivelse

Oversendt i egen e - post: SOSI - fil med avgrensning av boligformål i kommuneplanens
arealdel



ADRESSE COWI AS

Hvervenmoveien 45

3 511 Hønefoss

TLF +47 02694

WWW cowi.no

OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR.

A129597 0.1

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT

20 .12.2019 Planinitiativ AEKD SHG AEKD

1 Formålet med planen 2

2 Planområdet og om planarbeidet v il få virkninger utenfor
planområdet 2

3 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 3

4 Utbyggingsvolum og byggehøyder 4

5 Funksjonell og miljømessig kvalitet 4

6 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
4

7 Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende
reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid 4

8 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 5

9 Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom
å forebygge risiko og sårbarhet 5

10 Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som
skal varsles om planoppstart 5

11 Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte
fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte

5

12 Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om
konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne
bli ivaretatt 5

13 Redegjørelse for andre punkter: 6

P LAN I N I TI ATI V OM RÅD E B28 I
KOM M U N E P LAN E N S ARE AL D E L
ÅS A G N R/B N R. 21 /1
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1 Formålet med planen

Formålet med plane n er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og

grøntområde i område B28 i kommunedelens arealdel. Utviklingen vil legge til rette for bygging av

boliger og det er ønskelig å regulere området for ca. 10 boenheter. Endelig antall boenheter og

boligtyper vil bli vurdert i planprosessen.

2 Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor
planområdet

Planområdet:

Planområdet utgjør ca. 10,5 daa av eiendommen gnr/bnr 21/1 Pålsrud i bygda Åsa, Ringerike

kommune. Eiendommen ligge r like nord for Steinsfjorden og Åsaveien (Fv. 156) og like vest for

Steinsfjorden Montessoriskole. Avkjøring vil naturlig være fra Åsaveien ved oppgradering av

eksisterende driftsveg tilhørende eiendommen med gnr/bnr. 21/1. Planområdet er ifølge Går dskart

bestående av innmarksbeite . Området har ikke vært i bruk til dette arealformåle t da området

består av en del fjell og dermed vurderes å være lite egnet til beite .

F igur 1 : Planområdets beliggenhet i Åsa er vist med rød stiplet strek (Kilde: Ringerike kommune geoinnsyn)

Arealet strekker seg fra eiendomsgrense for eiendom men med gnr/bnr. 21/1 i sørøst mot

Steinsfjorden Montessoriskole og følger eiendomsgrens a i sør. I vest f ølger grensa for planområdet

eksisterende driftsveg og i nord avgrenses området naturlig ved høydedrag. Området er nokså flatt

med noe svak helling mot Steinsfjorden i sør. I øst og i vest blir planområdet naturlig avgrenset

med høyere rygg i terrenget.
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F igur 2 : Planområdet skissert på flyfoto med eiendomsgrense for deler av eiendommen med gnr/bnr. 21/1

(Kilde: gardskart.nibio.no). I forbindelse med varslingen blir det tatt med et litt større areal i nord og vest for å

sikre adkomst.

Virkninger utenfor planom rådet:

Planforslaget vil medføre en økning av areal til boligbebyggelse i et område med etablert

bebyggelse. Området ha r ligget brakk de s iste årene . Endring av arealbruk vil medføre positive

virkninge r utenfor planområdet, særlig i form av utvikling i lokalsamfunnet. Området ligger i

gåavstand med mulighet for trygg og trafikksikker vei til skole og barnehage. Ved skolen er det

også bibliotek med regelmessig bygdekaf é . I tillegg har DN T friluft s hus med utleie av kano og

kajakk på naboeiendommen. Planområdet ligger nær innsjøen Steinsfjorden noe som er positivt for

folkehelse, bomiljø og friluftsliv. Det er flere flotte turområdet i nærområdet og umiddelbar nærhet

t il lysløype. Innsjøen vil ikke påvirkes av tiltak i planområdet. Tiltak i planområdet forventes ikke å

påvirke landskapsbildet vesentlig. Bebyggelse lengst vest vil kunne bli godt synlig fra Åsaveien og

Steinsfjorden. Eksisterende driftsveg som avg renser området i vest er tiltenkt funksjon som

adkomstveg til området. Like utenfor planområdet i sør ved Åsaveien er det mulig å koble til

teknisk infrastruktur.

3 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

Området ønskes regulert til boligbebyggelse med mulighet for ulike boligtyper, nødvendig teknisk

infrastruktur og felles grøntområde. Det ønskes en fleksibel plan med mulighet til å utnytte

området med ulike typer boligbebyggelse, samtidig som en utvikler et område som er godt

tilpasset området. Det er foreløpig ikke laget illustrasjoner eller skisser av løsning for planområdet

for ikke å låse løsningene for tidlig i prosessen. Dette vil være en del av planprosessen.
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4 Utbyggingsvolum og byggehøyder

Bebyggelsen skal ha plassering, volum og høyder som er tilpasset omkringliggende omgivelser.

Omgivelsene er i dag preget av småhusbebyggelse (eneboliger) og gårdsbruk, samt jordbruk,

kulturlandskap og LN FR - områder. Utforming, høyde, utnyttelse og materialb ruk skal tilpasses

landskapet og terrenget og sikre en god og helhetlig løsning.

5 Funksjonell og miljømessig kvalitet

Tiltaket vil føre til utvikling av lokalsamfunnet, bidra til befolkningsvekst, tilby ulike typer boliger

tilpasset forskjellige aldersgru pper. Det er g åavstand til skole og barnehage, og mulig å lage

sti/stikkvei til skole uten å gå via hovedvei. Videre er det g åavstand til kollektiv, busstopp.

Bebyggelse vil oppføres iht. gjeldende regelverk. Planområdet grenser også til en mindre ball -

l økke.

6 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

Bebyggelse og anlegg skal plasseres slik at landskap og omgivelser ivaretas i størst mulig grad. For

øvrig vises til pkt. 4 . over.

7 Forholdet til kommuneplan, eventuell e gjeldende reguleringsplaner
og retningslinjer, og pågående planarbeid

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, foruten en mindre tilpasning i vest for å

sikre adkomst. Vi foreslår også en liten utvidelse i nord slik at planområdet bedre blir tilpasset

eksisterende terreng. Avvikene fra kommuneplanens arealdel vil bli omtalt i planprosessen. Arealet

er avsatt til formål et boligbebyggelse i gjeldende kommuneplanens arealdel 2019 - 2030.

F igur 3 : Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 (Kilde: Ringer ike kommune)
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Området er per i dag uregulert. Det foreligger heller ingen reguleringsplaner eller kommunedelplan

i tilgrensede områder. Det er ingen gjeldende rekkefølgebestemmelser for området. Det er heller

ikke andre bestemmelse for området utover komm uneplanens generelle bestemmelser.

8 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

I forbindelse med planinitiativet er kommunens kartdatabaser, Gårdskart og Naturbase blitt tatt i

bruk for å avdekke berørte interesser. Planforslaget berører ikke ve rnede naturområder,

naturtyper, nasjonale arter eller andre miljøregistreringer. Planområdet berører heller ikke kjente

kulturlandskap, automatisk fredete kulturminner eller viktige friluftsområder.

9 Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gj ennom å
forebygge risiko og sårbarhet

Det skal utarbeides en ROS - analyse i forbindelse med planarbeidet. I ROS - analysen vil alle

relevante tema behandles. I forbindelse med planinitiativet er kommunens, N GUs og N VEs

kartdatabase blitt tatt i bruk. Området innehar ikke grus - eller pukkressurser. Området er under

marin grense og består av marine avsetninger /løsmasser . Området er ifølge N GUs kartdatabaser

ikke utsatt for skred eller rasfare. Området er heller ikke flomutsatt eller utsatt for kvikkleire.

Radon aktsomhetsgrad er vurdert til moderat til lav. Området ligger utenfor støysone ifølge Statens

vegvesens støykart.

10 Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal
varsles om planoppstart

Det vurderes at Fylkeskommunen, fylkesmannen , Sta tens vegvesen og N VE er av offentlig organer

som skal varsles. Andre interesserte er naboer, deriblant Steinsfjorden Montessoriskole , samt

aktuelle lag og foreninger

11 Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte
fagmyndigheter, grunneiere, festere, nabo er og andre berørte

Det legges opp til standard medvirkningsprosess i tråd med føringer gitt i plan - og bygningsloven.

Naboer og andre berørte vil bli varslet om planarbeidet. Det vil bli vurdert et tettere samarbeid

med Steinsfjorden Montessoriskole. Beho v for åpne møter vurderes som en del av planprosessen.

12 Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om
konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli
ivaretatt

Planforslaget innebærer regulering i tråd med kommuneplanens arealdel, med mindre tilpasninger.

I arbeidet med kommuneplanens arealdel ble det gjennomført konsekvensutredning av nye

utbyggingsområder, deriblant B 28. Den samla vurderingen av området sier at forslaget

tilrettelegger for boligutbygging i et område med etablert bebyggelse. Det er ingen kjente natur og

kulturverdier. Det beslaglegges noe dyrkbar mark/beite, men ellers få negative konsekvenser.
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Konsekve nsutredningen påpeker også at det er avstand til sentrumsfunksjon/offentlig tjeneste

tilbud, men at det er privat skole på naboeiendommen.

Forslagstiller vurder at tiltaket ikke kommer inn under krav om i forskriften om

kon sekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Endelig avklaring av behovet for

konsekvensutredning blir tatt i samråd med Ringerike kommune.

1 3 Redegjørelse for andre punkter:

Mulige virkninger av planinitiativet

Positive virkninger:

› Boligutvikling i et område med etablert bebyggelse, tettstedsutvikling

› Mulighet for nye/gamle innbyggere å flytte nær skole og barnehage

› Ulike type boliger som muliggjør at personer i ulike livsfaser kan bli boende i området.

Negative virkninger:

› Beslaglegger noe dyrkbar mark/beite

Aktuelle utredningstemaer

› VA - løsning og tilkobling til strømnett

› Natur

› Støy

Eksisterende kunnskap: hva finnes av utredninger og kartlegginger i området?

› Støy

› Skred og rasfare

› Flom

› Radon



 

 

Areal som kan disponeres til fulldyrkning som erstatning for 

liten utvidelse av vei og boligområdet B28. Pålsrud-grenda 

 
 

Etter telefonsamtale med Eilev Kornkven 12.03.2020 ved Ringerike landbruksavdeling sendes 

dette.  

 

B 28 (g nr 21 b nr 1) Pålsrud-grenda er godkjent som fremtidig boligfelt, og det er ønskelig å 

varsle et noe større planområde for å få en mer hensiktsmessig utnyttelse. En mindre justering 

gjør gir fordeler i forbindelse med planleggingen og felles nytte for dagens drift.   

 

Eksisterende adkomst 

Eksisterende vei vil ha formål både som adkomst til fremtidig boliger og som driftsvei. Veien 

har en fin bjørkealé og kantsone mot jordene som vil bli ivaretatt i ny plan. Bruken av veien er 

dessuten avklart i gjeldende avtaler.  

 

Det meste av denne veien har vært her i uminnelige tider, og den ble utbedret som driftsvei 

etter muntlig avtale med vegvesenet og telefonsamtale med landbruksavdelingen sommeren 

2019. Før gikk veien rett ned i Åsaveien, noe som var uforsvarlig og usikkert. Jeg fikk 

beskjed om at jeg kunne utbedre og legge om så lenge dette var sikrere og fornuftig 

trafikksikkerhetstiltak, og veien ble lagt langsmed Åsaveien noen meter mot vest. Endringen 

påvirket den dyrkede marken i svært begrenset grad. 

 

Mindre utvidelse av planområdet i nord 

For at det ikke skal bli store inngrep i naturen og fjellrabben som ligger i vest, ønsker jeg også 

å utvide planområdet litt nordover. Arealet henger naturlig sammen med det arealet som er 

satt av til fremtidig boligområdet. Arealet har vært og er til dels tornekratt og tistel samt 

fjellgrunn. Jeg prøvde å ha dyr her for noen år siden, men de satte seg fast i tornerøtter og to 

stykk døde. Arealet er i dag ikke i bruk og ikke egnet som dyrbar mark. Området henger 

sammen med boligområdet og jeg burde tatt med dette som innspill til kommuneplanen, men 

på det tidspunktet hadde jeg ikke tatt med grundige vurderinger. Jeg antok at kommuneplanen 

var en overordnet plan og at det var muligheter for å gjøre mindre forbedringer når jeg gikk 

videre i planleggingen. Dette arealet har lik arrondering som boligarealet. 

 

 

 



 
 

For meg er det viktig å holde jorden i hevd. Det aktuelle arealet er lite egnet og jeg har derfor 

sett på alternativer som er bedre egnet. Ved en slik løsning vil areal med lav kvalitet bli 

erstattet av et tilsvarende areal med høyere kvalitet. Noe som er i tråd med nasjonale hensyn 

og mine interesser. 

 

Alternativ 1 areal som kan fulldyrkes: 

Bilde 1: Nord vestre hjørne av g nr 21 b nr 1. Dette arealet er benyttet til fulldyrket tidligere 

og er på 1132 m2, det er per nå definert som beite etter omgjøring fra de som styrer kart. I dag 

benyttes dette arealet til grasproduksjon men har potensial til å bli fylldyrket.  

 

 
 

 

Alternativ 2 som kan fulldyrkes:  

Jeg har et areal som heter Knatten g nr 18 b nr 50. Dette er en egen selvstendig eiendom. 

Dette arealet er benyttet som beite før, men jeg har ryddet arealet og gjort det lettere å beite. 

Noe av dette kan pløyes opp og defineres som fulldyrket. Det arealet som kan dyrkes kan 

justeres, men det jeg har merket ut er på 1206 m2. Totalarealet her er på ca 6,5 da som ønskes 

beitet etter avtale med Ringerike kommune og Fylkesmannen, men kan også dyrkes. 

Bilde av arealet og kart med gnr og bnr (strekene på kartet er ikke viktig, kun de utvendige 

røde) 

 



 
 

 

Mitt innspill til løsning viser at det er mulig å erstatte et areal med lav kvalitet med arealer av 

bedre kvalitet. Jeg håper dere ser på dette som gode tanker, og som legger til rette for 

fornuftig fremtidsutvikling. Jeg prøver å ta vare på de viktige verdiene både i landbruksdrift 

og utviklingsøyemed. 

 

 

 

Håper på positiv uttalelse. 

 

Åsa 25.03.2020 

 

Mvh Espen Hval 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/476-15   Arkiv: GNR 134/125  

 

 

Oppheving av avslagsvedtak Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 
 

Forslag til vedtak: 

1. Vedtaket fattet i delegert vedtak nr. 155/19 oppheves, jf. fvl. § 35 første ledd bokstav 

c. 

2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for behandling som førsteinstans. 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning anbefaler Fylkesmannen i Oslo og Viken å 

godkjenne søknaden om dispensasjon. 

 

 

  

Sammendrag 

Fossen friluft søkte 31.01.2019 om dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5. Saken ble 

sendt over til Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) ved klima- og miljøvernavdelingen, som 

uttalte seg negativt til dispensasjonssøknaden. Etter markaloven kan ikke kommunen gi 

dispensasjon når fylkesmannen har uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon. Kommunen 

avslo derfor dispensasjonssøknaden. FMOV juridisk avdeling har sendt en presisering av 

regelverket knyttet til klagebehandling i markasaker og har bedt kommunen om tilbakemelding 

på om kommunen vil endre vedtaket eller om saken skal behandles av FMOV som 

andreinstans. På bakgrunn av FMOV juridisk avdeling sitt brev anbefaler rådmannen at 

kommunens vedtak oppheves, og at saken sendes over til FMOV for behandling som 

førsteinstans. Dette vil sikre søker en reell toinstansvurdering ved en eventuell klage på 

fylkesmannens vedtak. 

 

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen mottok søknad om etablering av aktivitetspark 31.01.2019. Fossen 

Friluft søkte om å etablere et tilrettelagt campområde i området mellom Ringkollstua og 

hoppbakken. De ønsket å opparbeide tre campområder med sittegrupper, bålplass og gapahuk. 

Campene skulle lages av hogstavfall i området. I tilknytning til campene skal det kunne leies ut 

overnatting i svevetelt. I tillegg søkte de om å etablere et aktivitetsområde. I aktivitetsområdet 

var det planlagt å lage hinder av stokker, steiner og annet materiale som finnes i området. 

Søknaden inneholder også en nærmere redegjørelse for de ulike hindrene i aktivitetsløypa. 

 

Kommunen sendte saken over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for uttalelse 14.02.2019. 

Dette er et krav for alle dispensasjonssøknader i Marka.  
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Fylkesmannen ga svar 29.03.2019, hvor de uttalte seg negativt til å gi dispensasjon. 

Begrunnelsen var i hovedsak at tiltaket vil tilsidesette hensynet i lovens formålsbestemmelse 

fordi det er en del av et forretningskonsept hvor bruken av området vil virke privatiserende i 

den tiden det er aktivitet. Fylkesmannen mente også at ulempene for friluftslivet og allmenne 

interesser i Marka var vesentlig større enn eventuelle samfunnsmessige fordeler en dispensasjon 

ville gi. Videre vektla Fylkesmannen faren for uheldig presedensvirkning ved en eventuell 

innvilgelse av søknaden. 

 

På bakgrunn av fylkesmannens vurderinger, avslo kommunen søknaden om dispensasjon i 

delegert vedtak datert 05.04.2019. Etter markaloven § 15 har ikke kommunen lov til å gi 

dispensasjon dersom fylkesmannen har motsatt seg at det gis dispensasjon. Avslaget ble fattet 

etter veiledning fra FMOV ved klima- og miljøvernavdelingen om fremgangsmåten for 

kommunen i saker hvor fylkesmannen uttaler seg negativt. 

 

Saken ble tatt opp til forberedende klagebehandling i HMA i sak 50/19 den 03.06.2019, før 

saken ble oversendt til FMOV for behandling av klagen. Både saksframlegget til behandlingen i 

HMA og vedtaket fattet av HMA, viser at både rådmannen og HMA mener at dispensasjon bør 

innvilges i dette tilfellet. Kommunen pekte også på at FMOV ved klima- og 

miljøvernavdelingen ikke har foretatt noen tydelig vurdering av om deler av prosjektet kan 

utføres uten at det er i strid med byggeforbudet etter markaloven § 5.  

 

I brev fra FMOV 19.03.2020 i forbindelse med klagebehandlingen, skriver juridisk avdeling 

blant annet følgende: «Samlet kan det dermed fremstå som kommunen i realiteten ønsket å 

innvilge søknaden om dispensasjon. Årsaken til at de avslo kan synes å bygge på en 

rettsforståelse som sannsynligvis ikke er korrekt. I en slik situasjon finner Fylkesmannen det 

rimelig å gjøre kommunen oppmerksom på muligheten for å oversende saken til Fylkesmannen 

som førsteinstans, fremfor selv å avslå søknaden.» 

 

Juridiske forhold  

Etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c kan kommunen omgjøre sitt eget vedtak 

dersom vedtaket må anses ugyldig. 

 

På bakgrunn av fylkesmannens uttalelse om at kommunens avslag bygger på en rettsforståelse 

som sannsynligvis ikke er korrekt, legger rådmannen til grunn at vedtaket må anses ugyldig. 

Kommunen kan derfor omgjøre vedtaket sitt. 

 

Rådmannens vurdering 

Bakgrunn for oppheving av vedtak 

Rådmannen mener at det på bakgrunn av uttalelsen fra FMOV juridisk avdeling, vil være riktig 

å oppheve vedtaket. Vedtaket bygger mest sannsynlig på feil lovforståelse, og kan derfor anses 

ugyldig. Ved at kommunen sender over saken til fylkesmannen for behandling i førsteinstans, 

vil søker få en reell og uavhengig overprøving av fylkesmannens vedtak i en klagesak. 

Departementet er klageinstans for vedtak fattet av fylkesmannen som førsteinstans. 

 

Kommunens anbefalinger til fylkesmannens saksbehandling av søknaden 

Rådmannen ber om at fylkesmannen tar stilling til om deler av tiltaket kan gjennomføres uten 

behov for dispensasjon, det vil si om deler av prosjektet er så lite at det ikke rammes av 

forbudet mot byggetiltak i Marka. Kommunen ba fylkesmannen om å foreta en slik vurdering 
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da saken ble sendt over for uttalelse i februar 2019, men fylkesmannen gjorde ikke noen slik 

vurdering.  

 

I fylkesmannens uttalelse datert 12.02.2019, kan det virke som at fylkesmannen i stor grad har 

begrunnet uttalelsen med at Fossen friluft driver næringsvirksomhet. Vurderingen av om 

aktivitetsparken er under den nedre grensen for tiltak, må etter kommunens vurdering gjøres ut 

fra de konkrete planene for området, uavhengig av om søker er en næringsaktør eller ikke. Det 

er først der prosjektet er over den nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter markaloven 

at det kan være relevant å ta med i vurderingen at søker er næringsdrivende. 

 

Rådmannen mener primært at Fylkesmannen som førsteinstans bør innvilge dispensasjonen 

etter en ny vurdering av saken. Subsidiært mener rådmannen at Fylkesmannen må gi veiledning 

på om deler av prosjektet ikke omfattes av tiltaksbegrepet i markaloven og derfor kan gjøres 

uten dispensasjon. Eksempelvis mener rådmannen at det å lage en leirplass med en enkel 

bålplass av steiner og stokker man finner i området ikke bør regnes som et tiltak etter 

markaloven. 

 

Rådmannen viser også til byggesaksavdelingens vurdering ved forespørsel om uttalelse sendt 

31.01.2019, og slutter seg til denne: 

«Kommunen ser det som positivt at et område som tidligere har vært lite i bruk som 

friluftsområde tilrettelegges for allmennheten. I aktivitetsområdet er det registrert 

svartringfluesopp. Funnet er ikke verifisert, og arten er registrert som livskraftig. Det er ingen 

rød- eller blåmerkede løyper/stier i området, og kommunens oppfatning er at dette er et 

område som tradisjonelt har vært lite i bruk av turgåere. I de senere årene har det vært hogst i 

området, og det ligger igjen en del rester etter disse hogstarbeidene. Dette minsker 

fremkommeligheten i området, og kommunen ser det som svært positivt at Fossen Friluft sine 

planer vil bidra til å rydde opp i området, slik at det kan brukes til turaktivitet og friluftsliv. 

Campene vil ligge i utmark og dermed være tilgjengelige for allmennheten. Deler av selve 

aktivitetsløypa vil stå permanent ute, og kan dermed fritt brukes av allmennheten.  

I tillegg skal Fossen Friluft organisere aktivitet i aktivitetsløypa, og leie ut svevetelt. Denne 

organiserte aktiviteten vil dermed være kommersiell, men da den ikke stenger for 

allmennhetens bruk av området, mener Ringerike kommune at det ikke er problematisk for 

bevaringen av Marka. For at private aktører skal tilrettelegge for allmennhetens aktivitet i 

området, er de avhengige av at campene og aktivitetsløypa samtidig kan brukes til 

utleievirksomhet. Kommunen viser også til at friluftsloven ikke legger noen særlige 

begrensninger på allemannsretten for kommersiell virksomhet.  

Ringerike kommune ser det som viktig for utviklingen av Marka og mulighetene for 

friluftsopplevelser at det tilrettelegges for opplevelser og aktivitet i nær tilknytning til 

Ringkollstua. Ringkollen er et stort utfartssted vinterstid, med stort skiløypenett og mye 

aktivitet. På sommeren er området mindre brukt. Kommunen mener at enkel tilrettelegging, 

slik Fossen Friluft har søkt om, kan bidra til å øke aktiviteten også på sommeren, også blant 

folk som ønsker å utøve gratis og enkelt friluftsliv. Videre mener Ringerike kommune at økt 

aktivitet kan gi grunnlag for at Ringkollstua kan holdes åpen også på sommeren, noe som vil 

være en viktig merverdi for brukere av Marka og Ringkollenområdet.» 

 

Vedlegg 
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Ringerike Aktivitetspark.pdf 
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Fylkesmannen ber om uttalelse - Ringerike kommune - gbnr 1 34/1 25 -
Ringkollen - klage dispensasjon markaloven - aktivitetspark

Vi viser til kommunens oversendelse av 06.06.201 9 i ovennevnte sak. Saken synes å gjelde klage over
avslag på søknad om dispensasjon fra markaloven (ml.) § 5.

Søknader om dispensasjon etter ml. § 1 5 skal i utgangspunktet behandles av kommunen i
førsteinstans, jf. § 1 5 første ledd. Kommunen har likevel ikke adgang til å gi dispensasjon dersom en
direkte berørt myndighet har uttalt seg mot det, jf. ml. § 1 5 tredje ledd.

I disse tilfellene har det vært noe omdiskutert om kommunen i det hele tatt har kompetanse til å
fatte vedtak i saken, eller om saken i stedet skal oversendes Fylkesmannen som første instans.
Miljøverndepartementet la i brev av 1 8.03.201 0 til grunn at kommunen ikke har vedtakskompetanse
i dispensasjonssaken der berørt organ uttaler seg mot dispensasjon. I e-post til Fylkesmannen den
26.05.201 1 ble dette standpunktet presisert. Det ble her uttalt at kun der kommunen ønsker å si ja
til dispensasjon skal Fylkesmannen ha saken, der hvor kommunen ønsker å si nei til dispensasjon
har de fortsatt sin vedtaksmyndighet i behold. I vedtak av 31 .01 .201 2 uttalte departementet at
kommunen «kan» fortsatt treffe vedtak om avslag på søknad om dispensasjon der berørt organ har
motsatt seg det, og at Fylkesmannen i så fall må behandle klagen som klageinstans.

Det kan fremstå som noe uklart om departementet i vedtaket av 31 .01 .201 2 mener at kommunen
alltid skal fatte vedtak om avslag der berørt organ har uttalt seg negativt til dispensasjon, eller om de
har anledning til å oversende saken til Fylkesmannen som førsteinstans dersom kommunen ønsker
at dispensasjon gis. Sett hen til uttalelsene i e-posten av 26.05.201 1 finner Fylkesmannen det mest
sannsynlig at departementet har ment at kommunen i disse tilfellene kan velge om de vil treffe
vedtak om avslag, eller oversende saken til Fylkesmannen som førsteinstans. Denne forståelsen
synes også å være den løsningen som best ivaretar rettssikkerhetshensyn. Dette fordi behandlingen
av saken hos kommunen neppe har særlig realitet dersom de ønsker å gi dispensasjon, men fatter
et avslag utelukkende på grunn av uttalelser fra berørt organ. Å gi kommunen anledning til å velge å
sende saken over til Fylkesmannen som førsteinstans vil derfor bidra til å sikre en reell to-
instansbehandling.
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Fylkesmannen legger derfor til grunn at kommunen i disse sakene har en valgfrihet med tanke på å
behandle søknaden som førsteinstans selv, eller oversende saken til Fylkesmannen. Hvorvidt dette
får betydning i vår sak fremstår imidlertid i utgangspunktet som tvilsomt da kommunen
tilsynelatende har avslått søknaden, noe de ifølge vedtaket av 31 .01 .201 2 har adgang til.

Kommunens oversendelse i denne saken kan imidlertid gi grunnlag for tvil om kommunen egentlig
har avslått søknaden om dispensasjon etter en reell vurdering. Det synes nemlig nokså klart at
kommunen mener at dispensasjon bør gis. Vi viser her oversendelsesbrevet av 06.06.2019 der
Fylkesmannen anmodes om å ta klagen til følge. Videre synes kommunen i avslaget av 05.04.201 9 å
utelukkende begrunne dette med at Fylkesmannen har motsatt seg dispensasjon, og at kommunen
da ikke kan gi dispensasjon.

Samlet kan det dermed fremstå om kommunen i realiteten ønsket å innvilge søknaden om
dispensasjon. Årsaken til at de avslo kan synes å bygge på en rettsforståelse som sannsynligvis ikke
er korrekt. I en slik situasjon finner Fylkesmannen det rimelig å gjøre kommunen oppmerksom på
muligheten for å oversende saken til Fylkesmannen som førsteinstans, fremfor selv å avslå
søknaden. Vi ber om at kommunen gir oss tilbakemelding på om de ønsker å endre sitt vedtak, eller
om de fremdeles vil at vi skal behandle saken som anneninstans.

Dersom dere har spørsmål om innholdet i dette brevet kan dere sende meg en e-post på
fmoaeot@fylkesmannen.no.

Med hilsen

Marius Vamnes
seniorrådgiver

Erland Ottersen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Fossen Friluft AS Ringkollveien 351 4 HØNEFOSS
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Melding om politisk vedtak - Aktivitetspark 

Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  behandlet  i møte 03.06.2019 sak 50/19. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. «Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

2. Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen om å ta klagers anførsler til følge 

og innvilge dispensasjon, etter ny vurdering av saken, jamfør markalovens § 

15. 

Fylkesmannen bes særlig vurdere klagers anførsler, hvorvidt hele eller deler 

av tiltaket som Fossen friluft ønsker å iverksette, faller utenom tiltaksbegrepet 

i markaloven og derfor kan gjøres uten dispensasjon. 

Ringerike kommune mener denne vurderingen må gjøres ut fra de konkrete 

planene for område, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. 

Det er først der prosjektet er over nedre grensen for hva som regnes for tiltak 

etter markaloven at det kan være relevant å ta med i vurderingen at søker er 

næringsdrivende». 

 

 

Dette til orientering. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/476-10  Arkiv: GNR 134/125  

 

Sak: 50/19 

 

Saksprotokoll - Klage på avslag Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. «Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

2. Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen om å ta klagers anførsler til følge og 

innvilge dispensasjon, etter ny vurdering av saken, jamfør markalovens § 15. 

Fylkesmannen bes særlig vurdere klagers anførsler, hvorvidt hele eller deler av tiltaket 

som Fossen friluft ønsker å iverksette, faller utenom tiltaksbegrepet i markaloven og 

derfor kan gjøres uten dispensasjon. 

Ringerike kommune mener denne vurderingen må gjøres ut fra de konkrete planene for 

område, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. 

Det er først der prosjektet er over nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter 

markaloven at det kan være relevant å ta med i vurderingen at søker er 

næringsdrivende». 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2: 

1. «Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

2. Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen om å ta klagers anførsler til følge og 

innvilge dispensasjon, etter ny vurdering av saken, jamfør markalovens § 15. 

Fylkesmannen bes særlig vurdere klagers anførsler, hvorvidt hele eller deler av tiltaket 

som Fossen friluft ønsker å iverksette, faller utenom tiltaksbegrepet i markaloven og 

derfor kan gjøres uten dispensasjon. 

Ringerike kommune mener denne vurderingen må gjøres ut fra de konkrete planene for 

område, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. 

Det er først der prosjektet er over nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter 

markaloven at det kan være relevant å ta med i vurderingen at søker er 

næringsdrivende». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag pkt.1 ble enstemmig vedtatt. 

Alternativ avstemming pkt. 2: 

Eriksens (Ap) forslag til tillegg i  pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/476-8   Arkiv: GNR 134/125  

 

 

Klage på avslag Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 
 

Forslag til vedtak: 

1. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

2. Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen om å vurdere klagers anførsler, og særlig 

hvorvidt hele eller deler av tiltaket som Fossen friluft ønsker å iverksette faller utenom 

tiltaksbegrepet i markaloven, og derfor kan gjøres uten dispensasjon. Ringerike 

kommune mener at denne vurderingen må gjøres ut fra de konkrete planene for 

området, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. Det er først der prosjektet 

er over den nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter markaloven at det kan 

være relevant å ta med i vurderingen at søker er næringsdrivende. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Fossen Friluft har klaget på kommunens avslag på dispensasjon etter markaloven. 

Fylkesmannen har uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon, og kommunen har derfor ikke 

hjemmel til å innvilge dispensasjonen. Saken må dermed oversendes Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen mottok søknad om etablering av aktivitetspark 31.01.2019. Fossen 

Friluft søkte om å etablere et tilrettelagt campområde i området mellom Ringkollstua og 

hoppbakken. De ønsket å opparbeide tre campområder med sittegrupper, bålplass og gapahuk. 

Campene skulle lages av hogstavfall i området. I tilknytning til campene skulle det leies ut 

overnatting i svevetelt. I tillegg søkte de om å etablere et aktivitetsområde. I aktivitetsområdet 

var det planlagt å lage hinder av stokker, steiner og annet materiale som finnes i området. 

Søknaden inneholder også en nærmere redegjørelse for de ulike hindrene i aktivitetsløpya.  

 

Kommunen sendte saken over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for uttalelse. Dette er et krav 

for alle dispensasjonssøknader i Marka. Fylkesmannen uttalte seg negativt til at det gis 

dispensasjon. Begrunnelsen var i hovedsak at tiltaket vil tilsidesette hensynet i lovens 

formålsbestemmelse fordi det er en del av et forretningskonsept hvor bruken av området vil 

virke privatiserende i den tiden det er aktivitet. Fylkesmannen mente også at ulempene for 

friluftslivet og allmenne interesser i Marka var vesentlig større enn eventuelle samfunnsmessige 



- 

fordeler en dispensasjon ville gi. Videre vektla Fylkesmannen faren for uheldig 

presedensvirkning ved en eventuell innvilgelse av søknaden. 

 

Fossen Friluft har klaget på vedtaket 25.04.2019 og sendt utdypende merknader til klagen 

09.05.2019. Klagen går i hovedsak ut på følgende: 

- Tiltaket er en sak kommunen selv kunne avgjort. 

- Tiltaket vil bidra til at det er mulig å drive Ringkollstua på en bærekraftig og 

økonomisk regningssvarende måte. 

- Området benyttes ikke av allmenheten i dag. Fylkesmannen bør komme på befaring. 

- Tiltakene kan reverseres. Det blir ryddet opp i et hogstfelt, og det som bygges kan 

fjernes i løpet av kort tid. 

- Fylkesmannen burde sagt noe om hvor den nedre grensen for tiltak går. 

- Det virker som at Fylkesmannen ikke har forstått hva slags tiltak som er planlagt. 

- Tiltaket vil ikke virke privatiserende, da området ikke er i bruk i dag. Tiltaket vil føre til 

at området tilrettelegges for allmennheten. Det er kun teltene som leies ut. 

- Ringkollstua drives som markastue, og tiltaket er et bidrag for å sikre driften av 

Ringkollstua. 

- Tiltaket vil være et folkehelsebidrag som får nye grupper ut på tur. 

- Det bør kunne gis dispensasjon, alternativt midlertidig dispensasjon, i påvente av 

revideringen av forvaltningsplanen for området. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger innenfor markagrensen, og markaloven gjelder. 

 

Juridiske forhold  

Markaloven § 5 første ledd omhandler forbud mot bygge- og anleggstiltak: 

«Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak 

som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, 

herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, 

konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av 

eiendom.» 

 

Det er mulig å søke dispensasjon fra byggeforbudet, dette er regulert av markaloven § 15: 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, 

§ 7 første ledd nr. 1-3 og § 10. Departementet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene 

i § 4, § 5, § 7 første ledd nr. 1-4 og § 10. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

(73) 

 

Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering 

anses for å være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne 

interesser. (74) Det kan ikke dispenseres fra kravet om utarbeidelse av 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven eller andre saksbehandlingsregler. 

Bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven gjelder ikke. 

 

Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller 

forbudet i § 5 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot 

at det blir gitt dispensasjon.» 

 



- 

Av § 15 fremgår det altså at kommunen ikke har lov til å gi dispensasjon fra markaloven § 5 i 

tilfeller der statlig myndighet, som Fylkesmannen, har uttalt seg mot at det blir gitt 

dispensasjon. 

 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klager er part i saken. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er sendt innen utløpet av klagefristen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknad om dispensasjon for å lage aktivitetspark ble avslått på delegert myndighet 05.04.2019, 

delegasjonsaksnummer 155/19. Avslaget på dispensasjonssøknaden ble begrunnet med at 

kommunen ikke har hjemmel til å gi dispensasjon når Fylkesmannen har uttalt seg negativt til at 

dispensasjon gis. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha direkte økonomiske betydninger for kommunen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Fylkesmannen har uttalt seg til dispensasjonssøknaden. For øvrig kan ikke rådmannen se at det 

er behov for ytterligere informasjon eller høringer i denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Siden kommunen ikke har hjemmel til å gi dispensasjon i denne saken, kan ikke rådmannen se 

at det er andre aktuelle alternativer til løsning. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Avgjørelsen av saken er lovbundet, og rådmannen kan ikke se at saken er av prinsipiell 

karakter.  

 

Rådmannens vurdering 

Klager har vist til at de mener dette er en sak kommunen kunne avgjort selv. Unntaket klager 

viser til gjelder bare for mindre løyper og stier. Her er det snakk om aktivitetscamp og 

leirplasser, og dette omfattes ikke av unntaket. Dersom prosjektet regnes som tiltak etter 

markaloven, er det derfor avhengig av dispensasjon og at Fylkesmannen ikke går imot tiltaket. 

Søknaden kan derfor ikke avgjøres av kommunen på egenhånd. 

 

Rådmannen viser til at kommunen ikke har hjemmel til å innvilge dispensasjonen i denne saken, 

og klagen må derfor oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Rådmannen anmoder Fylkesmannen om å vurdere klagers påstander, og påpeker særlig at i 

oversendelsen for uttalelse ba byggesaksavdelingen om Fylkesmannens vurdering av om hele 

eller deler av prosjektet som var beskrevet i søknaden, er så små at det ikke omfattes av 

tiltaksbegrepet i markaloven. Fylkesmannen gjorde ingen slik vurdering i uttalelsen, og 

rådmannen ber på nytt om at Fylkesmannen foretar en slik vurdering. Det kan virke som at 

Fylkesmannen i stor grad har begrunnet uttalelsen i at det er næringsvirksomhet. Rådmannen 

mener at vurderingen av om prosjektet er under den nedre grensen for tiltak, må gjøres ut fra 

de konkrete planene for området, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. Det er 
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først der prosjektet er over den nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter markaloven at 

det kan være relevant å ta med i vurderingen at søker er næringsdrivende. 

 

Rådmannen mener primært at Fylkesmannen som klageinstans bør innvilge dispensasjonen etter 

en ny vurdering av saken, og subsidiært at Fylkesmannen må gi veiledning på om deler av 

prosjektet ikke omfattes av tiltaksbegrepet i markaloven og derfor kan gjøres uten 

dispensasjon. Eksempelvis mener rådmannen at det å lage en leirplass med en enkel bålplass av 

steiner og stokker man finner i området ikke bør regnes som et tiltak etter markaloven. 

 

Rådmannen anbefaler at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 

avgjørelse. 
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Utskrift sendes: 

Fossen Friluft AS, Ringkollveien, 3514 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konstituert kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Viser til brev av 28.03.2019 fra Fylkesmannen i Oslo og Viken sendt Ringerike kommune. Ref
2019/15210 og brev fra Ringerike kommune til Fossen Friluft datert 05.04.2019 med saksnr. 19/476 -
4

Klage på vedtak

Fossen Friluft ønsker med dette å klage på vedtaket gjort av Fylkes mannen . Vi er uenig i
Fylkesmannens begrunnelser .

Ringerike kommune ber Fylkesmannen gi en uttales om hva som kan sees på som et tiltak etter
markaloven § 5. Vi kan ikke se at Fylkes mannen har kommentert dette. Vi tror derfor at
Fylkes mannen ik ke har forstått hva slags tiltak som er planlagt . Etter vår mening omfattes ikke de
planlagte tiltakene etter markaloven § 5 jf. Plan og bygningsloven § 1 - 6. Vi ber Fylkesmannen gjøre
en ny vurdering på det. I tillegg ber vi om at fylkesmannen gir en uttal else på hva som kan regnes
som nedre grense for tiltak.

For å skissere et bilde av de planlagte tiltakene : Dersom vi finner en stubbe blant hogstrester i et
skogholt uten stier og uten folk, tar den med og bruker den som en stol så blir ikke den en fast
installasjon som virker privatiserende og ekskluderende. Vi lager ikke benker, men skal bruke stokker
og stubber til å sitte på. Det skal ikke spikres. Det er på et slikt nivå de planlagte tiltakene ligger.

Det fremstår også slik at Fylkesmannen ikke kjenner til området og hvordan de t brukes i dag. I
området som tiltaket er planlagt ferdes det ikke folk. Når allmennheten ikke er i området er det
derfor vanskel ig å se for seg at dette tiltaket virker privatiserende og ekskluderende. Tiltaket vil
snarere tilrettelegging for at allmenheten kan bruke området. Det er som nevnt i søknaden kun
teltene som leies ut. Tilrettelegging av friluftsliv slik vi forsøker, sett er ikke formålsparagrafen i loven
til side. Fylkesmannens avgjørelse oppfattes av oss som lite legitim, all den tid det er tydelig at de
ikke kjenner området.

Ringkollen og Ringkollstua befinner seg he l t i ytterkant av marka grensa . Vår nærmeste nabo er en
alpinbakke , med tilhørende skitrekk, garasje , brakker og andre bygg. Rett utenfor vårt planlagte
område finner vi et stort skihoppanlegg. Skiforeningen har bygget grillhytter, tråkkemaskinstall,
gapahuker og anne t. Det er ikke et område , som på noe måte fremstår , som uberørt. T re små
s veveteltcamper på en hogstflate med enk le camper laget av stubber og stokker er lite merkbart i
den sammenhengen. Det er i «lekelandområdet» og skistadionområdet hvor folk ferdes. Vi legger
som nevnt, derfor ikke lokk på et område som blir benyttet i dag.

Fylkesmannen skriver også at de vurderer aktiviteten opp mot markalovens § 1 siste setning om
bærekraftig bruk til andre formål. De viser også til forarbeidene til loven Ot.prp 23, kap 3.3.1. Der
fremkommer det at: «Med « a ndre formål» siktes til etablert næringsvirksomhet i Marka, i første
rekke landbruk og enklere servering og lignende i tilknytning til friluftslivet». Ringkollstua tilbyr enkel
servering i marka. Vi driver Ringollstua som en markastue i tråd med det som er lovens formål,
nemlig å «fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett» . Samtidig påpeker
Ot.prp23, kap 3.3.1 første avsnitt s jette setning at loven skal ta hensyn til bærekraftig bruk til andre
formål. Fylkesmannens avgjørelse tar etter vårt syn ikke hensyn til driften av Ringkollstua, som for
øvrig ikke er en ny virksomhet, men en allerede etablert næring saktør i marka.

Som Fylkesmannen sikkert er kjent med har det vært mange ulike drivere av Ringkollstua. Ingen har
klart å drive Ringkollstua økonomisk rasjonelt kun som en kafe og et selskapslokale . For å få det til ,
må det tenkes nytt. At private bedrifter med unge innovative grundere forsøker å utvikle og samtidig



sikre tilbudet på Ringkollstua burde vært bra og blitt applaudert. Igjen er dette helt i tråd med
markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv.

Vi opplever Fylkesmannnen som lite fremtidsrettet. Det er innovative ideer og utvikling som er
fremtiden og gjør at drift av markastuene er mulig på sikt . Fylkesmannen er redd for at en slik
dispensasjon skal danne presedens. Det burde vært bra, dersom det hadde vært slik at flere drivere
av markastuer klarte å utvide friluftstilbudet sitt til lokale og tilreisende og på den måten bidr o til
mer bruk av marka og mer friluftsliv. Vi ber derfor igjen Fylkeskommunen om å se på fordelene ved
tiltaket.

Det er også andre positive effekter som Fylkesmannen ikke tar hensyn til. Vi vet at stillesitting ikke
bare kommer til å bli, men allerede er et stort folkehelseprob lem. For å få folk generelt ut i naturen
og ut på tur må de ha gode tilbud. Kunder av tilrettelagte camper og tilrettelagt friluftsliv er de som
selv ikke er flinke til å komme seg ut. Fossen Friluft vil gjennom vårt tiltak bidra til å få flere folk ut og
fremme naturen som et bra sted å være. Derfor må fordelene med tiltakene anses som større enn
ulempene . Vi ber igjen Fylkeskommunen se på fordelene ved tiltaket.

Vår drift er basert på naturopplevelser. Vi er opptatt av stimulerer til økt og bærekraftig bruk av
naturen. Etter vår mening finnes det ikke mange andre næringer i marka som driver med mer
miljøvennlig og bærekraftig aktivitet enn oss. Vi lever rett og slett av å ferdes i marka så sporløst som
mulig. På bena, i kano og sykkel. Vi har Frilufts SFO fast hver uke og har en rammeavtale med
Ringerike kommune om avlastning for psykisk utviklingshemmede , for sjette året på rad . Der er
friluftsliv og opplevelser i naturen nøkkelordet . Ringkollen og Ringkollstua er hovedbasen. Dette er
begge tilbud vi gjerne vil fortsette med.

Fylkesmanne n skriver at nye tiltak først blir vurdert som en del av revideringen av forvaltningsplanen
for området. Vi er for øvrig positive til en forvaltingsplan for området , men for en liten bedrift er det
umulig å vente på. Her mener vi at en dispensasjon, eventuelt en midlertidig dispensasjon kunne
tjent sitt formål.

Konklusjon

Tiltakene som er planlagt er minimale og kan ikke sees på som tiltaket etter markaloven § 5.
Fordelene med tiltaket for allmennheten er he lt klart større enn ulempene. Ringerike kommune
stiller seg positiv til tiltaket. At Fylkesmannen ikke gjør det , forstår vi ikke . Dersom Fylkesmannen
mener at tiltaket omfattes av markaloven § 5, mener vi at det fortsatt ful lt ut er adgang til å gi
dispens asjon etter markaloven § 15 . V i ber om en ny vurdering av saken.

Ringkollen 15.05.2019

E ndre S o lhjem Knutsen E spen Sparstad

Fossen Friluft Fossen Friluft

Kontakt: Endre Solhjem Knutsen. endre@fossenfriluft.no . Tlf 95795973.

Kopi: Ringerike kommune v/

Ringerike kommune v/styret i Ringkollstua AS



 Ringkollstua AS 

 

 

Ringerike kommune 

Byggesakskontoret 

 

Sendt: postmottak@ringerike.kommune  

 
  

Delegasjonssak nr: 155/19  

Gnr/bnr 134/125 – Ringkollen  

 

På vegne av Fossen Friluft vil Ringkollstua AS klage på avslaget på ovennevnte sak.  

Vi mener at det tiltaket Fossen Friluft ønsker er en sak kommunen selv kunne avgjort. 

I følge markaloven § 7 første ledd nummer 2 kan det gjennom kommunal planlegging også åpnes for 
«stier og løyper etter § 9» uten hensyn til markaloven §§ 4 og 5. 

Ordlyden i § 7 første ledd nummer 2 kan isolert sett leses som at kommunen kan sette i gang 
planlegging til alle typer stier og løyper. Imidlertid vil det ligge en begrensning i formålsbestemmelsen 
i markaloven § 1. Bestemmelsen i § 7 første ledd nummer 2 kan ikke brukes som en hjemmel for å 
planlegge løyper tenkt til bruk i strid med markalovens formål, noe som for eksempel ville vært 
tilfellet dersom en kommune hadde ønsket å utarbeide plan for en løype til motorsportaktiviteter. 46 
Det må vurderes hvilke stier og løyper som i det hele tatt krever reguleringsplan. Av markaloven § 9 
første ledd andre setning fremgår det at «Anlegging av større løyper krever tillatelse fra kommunen 
og reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kapittel 12.» Dersom det ikke kreves reguleringsplan 
følger det av § 9 første ledd første setning at stier og løyper anlegges etter tillatelse gitt etter reglene 
i § 14. 

Så til selve avslaget. Fylkesmannen viser til i sin konklusjon at tiltaket er en del av et 

forretningskonsept hvor bruken av området vil virke privatiserende i den tiden det er aktivitet og de 

mener tiltaket vil tilsidesette hensynet i lovens formålsbestemmelse  

Det har vært mange som har forsøkt det å drive Ringkollstua opp gjennom årene men ingen har klart 

å gjøre det økonomisk regningssvarende. Styret og eier av Ringkollstua AS har derfor ivret for at 

Fossen Friluft med sitt opplegg skulle gjøre Ringkollstua bærekraftig for Ringerike kommune. 

I tillegg anser Fylkesmannen at ulempene for friluftslivet og allmenne interesser i Marka som 

vesentlig større enn eventuelle samfunnsmessige fordeler. Her mener vi Fylkesmannen tar feil. 

Området det her er snakk om blir ikke benyttes av allmenheten. Før endelig avslag bør saksbehandler 

komme å befare området og ikke bare se på lovens paragrafer som det er gitt mange dispensasjoner 

fra opp gjennom årene selv til brede skiløyper.  



Det som planlegges her kan reverseres.  Det blir ryddet i et hogstfelt og det som bygges kan fjernes i 

løpet av kort tid og naturen selv vil slette de spor som er laget. Vi forstår heller ikke konklusjonen 

med at tiltaket har klart større ulempe for friluftslivet naturmiljøet eller allmenne interesser enn 

eventuelle samfunnsmessige fordeler da vi ikke ser noen ulemper men bare samfunnsmessige 

fordeler og en mer bærekraftig Ringkollstue. 

 

 

Hønefoss 22.04.2019 

 

 

Bjørn Marseth 

   Styreleder 

 

 

 

Kopi: Eier v/Ordfører 

          Fossen Friluft 
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Delegasjonssak nr: 155/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/476-4 16465/19 GNR 134/125  05.04.2019 

 

Søknad om dispensasjon - Aktivitetspark - Avslag 

Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

Vedtak: 
Søknaden om dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5 avslås, jf. 

markaloven § 15 tredje ledd. 

 
Kommunikasjon: 

Vi mottok søknad om dispensasjon fra markaloven § 5 31.01.2019. Søknaden ble 

sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.02.2019 for uttalelse. Vi mottok uttalelse 

fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 29.03.2019. 

 

Tiltaket: 

Det er søkt om å etablere et campområde på Ringkollen, i området mellom 

Ringkollstua og hoppbakken.  

 

Ringerike kommune var usikre på om planene til søker var omfattende nok til at de i 

det hele tatt utgjorde «tiltak» etter markaloven § 5. I samtale med Fylkesmannen i 

Buskerud fikk vi beskjed om at de ønsket en søknad på prosjektet, slik at de kunne 

vurdere om campene ville være et tiltak etter markaloven, og komme med en 

uttalelse til dette.  

 

Ringerike kommune var positive til prosjektet, fordi det ville føre til at et område som 

har vært lite i bruk som friluftsområde, tilrettelegges for allmennheten, blant annet 

gjennom at det ryddes opp etter hogst. Kommunen vurderte også at økt 

tilrettelegging av området rundt Ringkollstua kunne føre til økt aktivitet i området som 

kan gi grunnlag for at Ringkollstua kunne vært åpen også på sommeren. Kommunen 

vurderte at det vil være en viktig merverdi for brukerne av Marka og 

Ringkollenområdet at Ringkollstua styrkes som inngangsport til Marka.  

 

Plangrunnlag: 
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Området ligger innenfor markagrensen, og er omfattet av byggeforbudet i 

markaloven § 5.  

 

Dispensasjon:  

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5. 

 

Fylkesmannen ga uttalelse datert 28.03.2019 til dispensasjonssøknaden. 

Fylkesmannen vurderte at tiltaket var næringsformål, og har vist til at eksisterende 

næring i Marka skal kunne videreføres, men at det ikke er åpnet opp for etablering av 

ny virksomhet. Fylkesmannen mener at tiltaket isolert sett er positivt, men når det er 

en del av et forretningskonsept vil området fremstå som privat når Fossen friluft har 

sine kunder i området.  

 

Fylkesmannen viser også til at når det gjelder Ringkollen som statlig sikret 

friluftsområde, er det viktig at nye tiltak som ønskes gjennomført, vil fremme dette 

som friluftsområde. Slike tiltak bør først bli vurdert som en del av revideringen av 

forvaltningsplanen for området. Nye tiltak må være allment tilgjengelig. 

 

Fylkesmannens konklusjon er at tiltaket vil tilsidesette hensynet i lovens 

formålsbestemmelse, og vektlegger faren for uheldig presedensvirkning ved en 

eventuell innvilgelse av søknaden. Fylkesmannen motsetter seg derfor at det gis 

permanent og midlertidig dispensasjon. 

 

Det følger av markaloven § 15 tredje ledd at kommunen ikke kan gi dispensasjon når 

direkte berørt statlig myndighet har uttalt seg mot at det gis dispensasjon. 

 

Konklusjon  

Søknaden om dispensasjon avslås, jf. markaloven § 15 tredje ledd.  

 

 
 

Orientering om klage: 
 

Klagefristen er 3 uker: 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen 

innen 3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 

www.ringerike.kommune.no. 

 

Søksmålsadgang: 

Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 

kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av 

den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har 

gått 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er 

avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b. 

 

 

Med hilsen 
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Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Fylkesmannen I Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Vedlegg: 

Orientering om klageadgang 

Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra markaloven for 

tilrettelegging for en aktivitetspark ved Ringkollen 

 



       
       
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: 

  28.03.2019  2019/15210 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  12.02.2019  19/476 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra markaloven 
for tilrettelegging for en aktivitetspark på Ringkollen 

Vi viser til brev fra Ringerike kommune av 12. februar 2019. Det er søkt om å etablere en permanent 
aktivitetspark knyttet til Ringkollstua, gnr. 134/125. Det er Fossen Friluft som søker om dispensasjon 
for å muliggjøre dette, sekundært er det ønske om en midlertidig dispensasjon. Det aktuelle 
området ligger innenfor det statlige sikrede friluftsområdet på Ringkollen. 
 

Forholdet til markaloven 

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) trådte i kraft 1. september 
2009. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø. I 
henhold til markalovens formålsparagraf skal loven fremme og tilrettelegge for friluftsliv, 
naturopplevelse og idrett. Dette innebærer blant annet at tiltak innenfor et av formålene med loven 
må vurderes opp mot virkningen for de to andre formålene. 
 
I henhold til § 5 i markaloven er bygge- og anleggstiltak forbudt i Marka. Med bygge- og 
anleggstiltak menes tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6, for eksempel oppføring, 
riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, 
konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom. Det kan bare 
gis dispensasjon fra markaloven dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses å være klart større 
enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser, jf. markaloven § 15. 
 
Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 5 når 
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt 
dispensasjon. 
 

Fylkesmannens vurdering 

Først vil vi beklage at det har tatt lang tid før vi har fått svart på søknaden. Vi har kontaktet Ringerike 
kommune og har fått aksept for en noe lenger frist. 
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Når det gjelder den konkrete søknaden går det frem av oversendelsen at Fossen Friluft ønsker å 
tilrettelegge for flere tiltak for å bygge opp området nord for Ringkollstua som et aktivitetsområde 
med ulike campområder. I vedlagt illustrasjon er det tre campområder hvor det skal tilrettelegges 
med sittegrupper, bålplass og gapahuk. I tilknytning til campområdene skal Fossen Friluft tilby utleie 
av svevetelt for overnatting. Videre er det et eget område for lavo og et aktivitetsområde hvor det 
skal opparbeides en løype med ulike stasjoner. Aktivitetsløypa skal blant annet inneholde 
øksekasteblinker laget av tømmer, balansestokker som henges opp mellom trærne, naturstiposter 
og balansestubber. 
 
Fossen Friluft skal bruke søppelhåndtering og toalettfasiliteter på Ringkollstua for gjestene på 
campen og de skal sørge for at området tas vare på. 
 
Fossen Friluft leier i dag Ringkollstua av Ringerike kommune og arrangerer i dag aktiviteter for ulike 
grupper. Blant annet teambuilding for bedrifter og det står at de lager morsomme opplegg for 
vennegjenger og organiserer turer for opplevelsessøkere. 
 
Slik vi vurderer denne saken er tiltaket å anse som næringsformål. Tiltakene det søkes om er ment 
som et tilbud som Fossen Friluft kan selge til sine kunder.  
 
Fylkesmannen har derfor vurdert aktiviteten opp mot Markalovens § 1 siste setning om bærekraftig 
bruk til andre formål. I forarbeidene til loven, Ot.prp. 23, kap. 3.3.1 første avsnitt, tredje setning om 
bærekraftig bruk til andre formål, fremkommer det at eksisterende næring i Marka, med 
eksemplene landbruk, skogbruk, enkel betjening, skal kunne videreføres. Det er ikke åpnet opp for 
etablering av ny næringsvirksomhet. 
 
Det går frem av oversendelsen at det er ønske om å legge til rette for friluftsopplevelser for 
allmennheten, det mener vi isolert sett er positivt, men når dette er en del av et forretningskonsept 
vil området fremstå som privat når Fossen Friluft har sine kunder i området. Hvor stor aktivitet dette 
medfører går ikke frem av oversendelsen og er derfor vanskelig å vurdere. 
 
Når det gjelder Ringkollen som statlig sikret friluftsområde er det viktig at nye tiltak som ønskes 
gjennomført, for å fremme dette som friluftsområde, først blir vurdert som en del av revideringen av 
forvaltningsplanen for området. Et vilkår for nye tiltak må være at det skal være allment tilgjengelig. 
 
Når det gjelder telting så er dette hjemlet i friluftsloven § 9. Så lenge dette holder seg innenfor 
gjeldende regler har vi ingen spesielle merknader til teltutleie. 
 

Konklusjon 

Med utgangspunkt i at tiltakene som ønskes gjennomført er en del av et forretningskonsept hvor 
bruken av området vil virke privatiserende i den tiden det er aktivitet, mener vi tiltaket vil tilsidesette 
hensynet i lovens formålsbestemmelse. I tillegg anser vi ulempene for friluftslivet og allmenne 
interesser i Marka som vesentlig større enn eventuelle samfunnsmessige fordeler ved å gi 
dispensasjon. Vi vektlegger også faren for uheldig presedensvirkning ved en eventuell innvilgelse av 
søknaden. Fylkesmannen motsetter seg derfor at det gis permanent og midlertidig dispensasjon. 
 
 
 
 
Med hilsen   
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Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
seksjonssjef 

 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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Fylkesmannen i Oslo og Viken       
Postboks 325 
 
1502 MOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/476-2 6934/19 GNR 134/125  12.02.2019 

 

Uttalelse etter markaloven - Aktivitetspark 

Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

Ringerike kommune har mottatt søknad fra Fossen Friluft om etablering av 
aktivitetspark på Ringkollen. Ringerike kommune har vurdert at selv om 
enkeltelementene i prosjektet kan ligge under den nedre grensen for tiltak etter 
markaloven, krever det samlede prosjektet dispensasjon fra markaloven § 5. 
Ringerike kommune er positive til tiltaket, og oversender dermed søknaden til 
uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

 

Om prosjektet: 

Det er søkt om å etablere et campområde på Ringkollen. Fossen Friluft ønsker 
primært en permanent dispensasjon, dersom dette ikke er mulig søker de om 
midlertidig dispensasjon. 

Kommunen viser til vedlagte kart for plassering av tiltaket. Det skal etableres tre 
campområder i skogområdet nord for Ringkollstua. Disse campområdene vil være 
åpne for allmennheten. I tilknytning til campene vil Fossen Friluft leie ut svevetelt for 
overnatting. Sveveteltene skal ikke henge oppe permanent, men vil henges opp ved 
bestilling. Fossen Friluft skriver at det er sjelden teltene vil henge oppe i mer enn to 
dager, jf. friluftsloven § 9. 

I campene skal det etableres sittegrupper av tømmerstokker og gapahuk laget av 
stokker og trevirke som finnes i området. Det planlegges å bruke rester etter hogst. I 
tillegg lages det til en bålplass i hver camp. Campene kan i sin helhet ryddes bort ved 
at telt tas ned, tømmerstokker og gapahuk tas bort, og steiner rundt bålplass legges 
tilbake i naturen. Fossen Friluft har lagt ved bilder som illustrerer hva slags type 
gapahuk de planlegger å bygge. 

I tillegg ønsker de å lage en enkel aktivitetsløype i området. Hindre i løypa skal lages 
av ting de finner i området, og medfører ingen varige endringer av naturen. Fossen 
Friluft har beskrevet nærmere hva en slik aktivitetsløype skal inneholde. Av ting som 
skal plasseres permanent i terrenget nevner de: to øksekasteblinker laget av tømmer 
og stubber, balansestokker hengt opp med tau mellom trær, naturstiposter og 
balansestubber. Aktivitetsløypa skal utarbeides på en slik måte at brukerne får 
følelsen av å være ute i villmarka.  
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I området skal det også etableres stier. Dette skal gjøres ved å rydde eksisterende 
traséer etter hogstmaskiner, det skal ikke gjøres inngrep som hogging, grusing eller 
lignende, og stiene skal ikke merkes. 

Fossen Friluft skriver at de skal bruke søppelhåndtering og toalettfasiliteter på 
Ringkollstua for gjestene i campen, og at de skal følge opp at området tas vare på. 

For øvrig viser vi til Fossen Friluft sin beskrivelse av prosjektet, se vedlegg. 

 

Grunneiertillatelse: 

Området Fossen Friluft ønsker å etablere campen og aktivitetsløypa i er et statlig 
sikret friluftsområde. Miljødirektoratet er grunneier, og Fossen Friluft ber om at 
Fylkesmannen som grunneierrepresentant gir tillatelse til tiltaket som grunneier 
samtidig som de kommer med uttalelse etter markaloven. 

 

Kommunens vurdering: 

Ringerike kommune har vært usikre på om campene og aktivitetsløypa Fossen Friluft 
ønsker å opparbeide omfattes av tiltaksbegrepet etter markaloven, og dermed om det 
var behov for dispensasjon i saken. Vi kontaktet Fylkesmannen i Buskerud ved Rune 
Groven, som ga tilbakemelding på at det var ønskelig med en 
dispensasjonsbehandling i saken. Vi ber om at Fylkesmannen i Oslo og Viken 
vurderer om hele eller deler av prosjektet kan utføres uten dispensasjon fra 
markaloven, og at Fylkesmannen gir en positiv uttalelse til dispensasjonssøknaden 
for øvrig. 

Kommunen ser det som positivt at et område som tidligere har vært lite i bruk som 
friluftsområde tilrettelegges for allmennheten. I aktivitetsområdet er det registrert 
svartringfluesopp. Funnet er ikke verifisert, og arten er registrert som livskraftig. Det 
er ingen rød- eller blåmerkede løyper/stier i området, og kommunens oppfatning er at 
dette er et område som tradisjonelt har vært lite i bruk av turgåere. I de senere årene 
har det vært hogst i området, og det ligger igjen en del rester etter disse 
hogstarbeidene. Dette minsker fremkommeligheten i området, og kommunen ser det 
som svært positivt at Fossen Friluft sine planer vil bidra til å rydde opp i området, slik 
at det kan brukes til turaktivitet og friluftsliv. 

Campene vil ligge i utmark og dermed være tilgjengelige for allmennheten. Deler av 
selve aktivitetsløypa vil stå permanent ute, og kan dermed fritt brukes av 
allmennheten.  

I tillegg skal Fossen Friluft organisere aktivitet i aktivitetsløypa, og leie ut svevetelt. 
Denne organiserte aktiviteten vil dermed være kommersiell, men da den ikke stenger 
for allmennhetens bruk av området, mener Ringerike kommune at det ikke er 
problematisk for bevaringen av Marka. For at private aktører skal tilrettelegge for 
allmennhetens aktivitet i området, er de avhengige av at campene og aktivitetsløypa 
samtidig kan brukes til utleievirksomhet. Kommunen viser også til at friluftsloven ikke 
legger noen særlige begrensninger på allemannsretten for kommersiell virksomhet.  

Ringerike kommune ser det som viktig for utviklingen av Marka og mulighetene for 
friluftsopplevelser at det tilrettelegges for opplevelser og aktivitet i nær tilknytning til 
Ringkollstua. Ringkollen er et stort utfartssted vinterstid, med stort skiløypenett og 
mye aktivitet. På sommeren er området mindre brukt. Kommunen mener at enkel 
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tilrettelegging, slik Fossen Friluft har søkt om, kan bidra til å øke aktiviteten også på 
sommeren, også blant folk som ønsker å utøve gratis og enkelt friluftsliv. Videre 
mener Ringerike kommune at økt aktivitet kan gi grunnlag for at Ringkollstua kan 
holdes åpen også på sommeren, noe som vil være en viktig merverdi for brukere av 
Marka og Ringkollenområdet.  

Dersom Fylkesmannen i Oslo og Viken vurderer at det er behov for dispensasjon fra 
markaloven § 5 for dette prosjektet, er Ringerike Kommune positive til at det gis 
permanent dispensasjon for tiltaket, subsidiært midlertidig dispensasjon. Ringerike 
kommune ber om at Fylkesmannen i Oslo og Viken gir en uttalelse som ikke går imot 
tiltaket.  

Tiltakene er ikke nabovarslet.  Vi har kommet til at det ikke er nødvendig med 
nabovarsling. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 
Fossen Friluft AS, Ringkollveien, 3514 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Søknad om etablering av aktivitetspark 
vedlegg 3.pdf 
Mail fra Mette Stenersen 
Kart 1.png 
kart2.png 
Bilder 
 



 

 

Hvem er vi? 

Fossen Friluft brenner for å formidle gode naturopplevelser, friluftsglede og mestring i naturen. 

Gjennom å tilrettelegge for spennende og morsomme aktiviteter ute i marka vil vi skape 

engasjement for naturen, motivere folk til å utfordre seg selv og rett og slett ha det gøy ute. Vi er 

opptatt av å formidle kunnskap om naturen og ikke minst hvor viktig det er at vi tar vare på den. 

Samtidig har vi fokus på at alt vi leverer skal være gjennomført og av høy kvalitet.  

I dag arrangerer aktiviteter for grupper, vi har teambuliding og selskaper for bedrifter, vi lager 

morsomme opplegg for vennegjenger og organiserer turer for opplevelsesøkere. I tillegg driver vi en 

Frilufts SFO og vi avtale om avlastningstjenster med Ringerike kommune. Da tar vi med psykisk 

utviklingshemmede ut på tur. Hver sommer arrangerer vi fire uker med «Aktiv sommer»- en 

sommerskole for skoleelever.  

Vi er en av de største aktørene i distriktet på friluftsopplevelser. Vi leier og drifter også Ringkollstua 

som er eid av Ringerike kommune.  

Hva ønsker vi? 

Fossen Friluft søker om dispensasjon fra markaloven § 5 med tillatelse etter markaloven § 14.for å 

lage et tilrettelagt camp-området på Ringkollen. Vi søker om permanent dispensasjon. Dersom dette 

ikke er mulig søker vi om midlertidig dispensasjon.  

Vi ønsker å opparbeide tre campområder i skogsområdet nord for Ringkollstua (se vedlagt kart) hvor 

vi skal leie ut overnatting i svevetelt til gjester som vil benytte seg av naturen og oppleve friluftslivet 

Ringerike har å by på.   Campene vil være tilgjengelig for alle. På den måten bidrar vi til å legge til 

rette for gode friluftsopplevelser for allmennheten.  

Fossen Friluft ønsker også å opparbeide aktivitetsløyper på et lite område (se vedlagte kart). 

Aktivitetsløypene er ment som et tilbud til gjester som overnatter i telt og som opplevelse til lokale 

og besøkende på Ringkollen. Aktivtetsløypen skal passe til barnefamilier, grupper og andre som er 

ute etter morsomme og annerledes opplevelser i marka.  

Tiltaket skal være et positivt tilbud til turister og lokale. Tiltaket vil være av uten skade for natur og 

miljø i området og samtidig tilrettelegge for mer bruk av friluftsområdet Ringkollen og bærekraftig og 

miljøvennlig turisme. 

Vi samarbeider tett med Visit innlandet som er svært positive til vår virksomhet og våre planer 

fremover. Visit innlandet er opptatt av at turister og besøkende i regionen skal ha et godt tilbud og 

jobber nettopp for å fremme bærekraftig friluftsopplevelser som dette. (Se vedlegg 1, utdrag fra 

epost fra Mette Stenersen).  

Vi er sikre på at fordelene med tiltaket kan sees som store for friluftslivet, naturmiljø og de allmenne 

interesser for øvrig.  



   

Ringkollstua 

 

Ringkollstua er eid av Ringerike kommune og Fossen friluft leier bygget av kommunen.  

I dag drifter vi Ringkollstua som en markastue i vinterhalvåret og bruker ellers lokalene til 

arrangementer. Vi leier også ut kanoer, kajakker og sykler fra Ringkollstua.  

Det er utfordrende å drive kafe på Ringkollen. Derfor har det vært mange ulike driver på Ringkollstua 

oppgjennom. For å få til en god og fornuftig drift av stua, er vi helt avhengig av å utvide tilbudet vårt. 

Vi må ha flere ben å stå på for for å klare og drive. Da må vi utvikle et godt tilbud.  

I Ringkollstua AS sine eiervedtekter står det at Ringkollen skal være en inngangsportal til Nordmarka 

og at Ringkollstua skal fungere som et friluftsenter. (se vedlegg 2 uttales fra Ringkollstua AS) Nettopp 

dette ønsker vi å bygge opp under ved å lage et godt, spennende, sunt og morsomt tilbud for alle.  

Bruk av området i dag og fremtidig bruk:  

Området vi ønsker å bruke er et lite skogsområde som befinner seg mellom Ringkollstua, 

hoppanlegget på Ringkollen og vei og parkeringsplassen på Ringkollen. I Utkanten av skogsområdet 

er det hytter. I merket området (se vedlagte kart) er det sti til hyttene som brukes av hytteeieren i 

dag. Området har i dag ingen bruk utover dette utover hytteeieren som går til og fra hyttene sine. 

Det er liten ferdsel der. Det er ingen merkede stier og ingen registreringer av rødlistede arter.  

Området er regulert som statlig sikra friluftsområdet og eid av Miljødirektoratet, som igjen forvaltes 

av Fylkesmannen. I denne søknaden ønsker vi at Fylkesmannen gir tillatelse som grunneier samtidig 

som dere utaler dere etter markaloven.   

Som nærmeste nabo til området der campene er planlagt finner man i dag et område som er 

utarbeidet til «lekeland» med gapahuk og bålplasser. Rett ved siden er det skibakke med heistrekk. 

Skistadion ligger på andre side av veien i øst (se kart) 

Vi opplever at det er stor interesse for tilbudet vi ha lyst til å sette i gang.  I dag leier vi ut telt som 

kan settes opp av kunden selv. Men for å få de med mindre friluftserfaring, familier og nye grupper 

ut på tur, trengs tilrettelegging. Vi ønsker å bidra til å skape et godt aktivitetstilbud. Campene og 

teltene kommer i all hovedsak til å leies ut til familier, turister og andre privatpersoner som er ute 

etter naturopplevelser. Samtidig kan det tenkes at bedrifter og andre grupper vi har besøk av kan 

benytte seg av campene. Vi kommer også til å bruke campene når vi arrangerer Aktiv Sommer  

Det er vanskelig å anslå hvor mange som vil benytte seg av tilbudet. Det vil i hovedsak være snakk om 

helger om sommeren. Selv om salget går bra, vil trykket være relativt lavt. Fra 6 – 15 personer vil 

kunne benytte seg av tilbudet samtidig. Vi har i dag 7 telt som vi skal leie ut.  



           

 

Ved å opparbeide stier og camper vil vi gjøre området mer tilgjengelig for allmenheten enn det er i 

dag. Sveveteltene vil være et utleietilbud fra oss.  

Vi har pratet med flere hytteeiere i området som stiller seg positive til tiltaket. 

Vi rydder og holder området i orden, når det gjelder søppel og rot. Vi sørger for at leietagerne bruker 

toaletter på Ringkollstua og ikke går i skogen. Fossen Friluft vil generelt følge opp bruken av området 

på en god måte.  

Vi mener at etableringen av camper er et positivt tiltak i forhold til hva området er regulert for. Vi vil 

bidra til å skape et godt 

 

Tiltaket er tenkt løst som følger:   

 

Camper 

 Varig camper satt opp med minimal påvirkning på naturen. Kan sammenlignes med en 

vanlig teltcamp med telt, bålplass og eventuelt sittegrupper av tømmerstokker og 

gapahuk. Slike camper finner vi flere steder i marka i dag.  

 Sittegrupper og gapahuk lager vi av stokker og trevirke som vi finner på plassen eller i 

umiddelbar nærhet. (se vedlagt bilde av gapahuk) I dag er området et hogstfelt, som ikke 

er ryddet for stokker/kvist. Vi bruker det vi finner og rydder samtidig områdene der 

campene skal ligge. 

 Ved å rydde blir området gjort mer tilgjengelig for allmennheten.  

 Vi lager en bålplass ved hver camp, som kan brukes når det er tillat å brenne bål. Disse 

lages ved å samle steiner som vi finner rundt campen. Eventuelt bruker vi også bålpanner 

som vi har liggende. 

 Tiltaket kan ryddes bort i sin helhet ved at teltene fjernes, tømmerstokker og gapahuk 

tas bort. Stener rundt bålet tas bort og alt går tilbake til naturen. 

 Teltene fjernes alltid ved endt overnatting. De kommer ikke til å henge oppe når de ikke 

er i bruk. Det er sjelden de vil henge opp i mer enn to dager (iht friluftsloven § 9.  

 Vi vil opparbeide sti til campene, slik at gjestene bruker en vei inn og en vei ut. Dette for 

å sikre varsom ferdsel i naturen. Stiene anlegges der det i dag er veier etter 

skogsmaskiner (se vedlagt kart). Veien ryddes for kvist og kvast. Utover det, skal vi ikke 

fjerne noe og eller ikke legge ut noe. Vi skal ikke merke stiene.  

 Det skal ikke gjøres inngrep som hogging, grusing eller lignende. Naturen skal være 

uberørt 



 Vi har pratet med hytteeier i området som stiller seg positivt til tiltaket.  

 Toaletter og søppelhåndtering på Ringkollstua. Vi sikrer og følger opp «skikkelig bruk» av 

området. 

 Tiltaket representerer ingen endringer på naturen. Vi er opptatt av å bruke naturen slik 

den er. Poenget er at de som besøker oss skal få følelsen av å være i villmarka. Da må det 

også se slik ut.  

 tilbud for personer og familier som ønsker å komme seg ut på tur.  

Aktivitetsløyper:  

 Enkel aktivitetsløype som skal passe for familien, vennegjengen eller andre grupper. 

 Tiltaket representerer ingen varige endringer på naturen. 

 Hinder skal lages av stokker, steiner og annet materiale vi kan finne på området. 

 Ingen inngrep i naturen  

Vi ser for oss følgende poster i aktivitetesløypa:  

Melkespannkasting: Ingen utstyr skal utplasseres. Økserkasting: To øksekasteblinker laget av 

tømmer og stubber står fast ute i skogen. Stokkhindre: Ved hjelp av tau henger vi opp balansstokker 

mellom trær. Ingen spiker, skruer el. brukes. Naturstiposter: plasseres ut i terrenget på en skånsom 

måte. Balansestubber: Stubber som plasseres ut som gjestene balanserer på. Stubbene ligger i dag 

rundt i terrenget etter hogstdrift.  

Det samme gjelder for aktivitetsløypene som med campene. Poenget er at gjestene skal få følelsen 

av å være ute i villmarka. Det er ikke snakk om en klatrepark - tiltaket er reversibelt og vil ikke 

etterlate seg spor i naturen når det fjernes.  

 

 

         

 

 

 



Fra: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 31.01.2019 14:52:37 

Emne: VS: SV: Utkast til søknad om oppretting av Aktivitetspark på Ringkollen 

Vedlegg: image002.jpg; image003.png; image004.jpg; vedlegg 3.pdf; Søknad aktivitetscamp final.docx; Mail fra Mette Stenersen.pdf; Kart 

1.png; kart2.png; Bilder.pdf 

Kan dere opprette en ny sak på dette? 
 
Tusen takk! 
 
Med hilsen 
 
Kristine Grønlund 
------------------------- 
Rådgiver, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 475 19 116 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 

 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten 
og eventuelle vedlegg 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 vedlegg er ikke tillatt. 
 
Fra: Endre <endre@fossenfriluft.no>  
Sendt: torsdag 31. januar 2019 14:47 



Til: Kristine Grønlund <Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no> 
Emne: Re: SV: Utkast til søknad om oppretting av Aktivitetspark på Ringkollen 

 

Hei Kristine. 

 

Her kommer søknaden vår. Jeg har lagt ved noen bilder av området og noen bilder av hvordan teltene ser ut når de er hengt opp i naturen.  

 

Vi jobber for øvrig med å starte et samarbeid med utstyrsprodusenten. Linker til nettsiden deres 

her https://www.tentsilecamps.com/en/frontpage . Der fremkommer det hvordan slike camper ser ut i andre land.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Endre Solhjem Knutsen 

 
Fossen Friluft AS 
Ringkollveien 
3514 Hønefoss 
Telefon:+47 95 79 59 73 
www.fossenfriluft.no 
Besøk Fossen friluft på Facebook 
 

 
 

 

Den 18. januar 2019 kl. 14.25.40 +01.00 skrev Kristine Grønlund <Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no>: 

Hei, 

  



Se vedlegg for noen kommentarer fra oss om ting vi tenker det kan være lurt å få med i søknaden. I uttalelsen fra Ringkollstua AS er det 
nevnt en uttalelse eller noe sånt fra Rian i fylkeskommunen. Vet ikke hva som står i den eller om den er relevant for denne søknaden, men 
den kan dere eventuelt legge ved dersom det er naturlig. 

  

Med hilsen 

  

Kristine Grønlund 

------------------------- 

Rådgiver, byggesaksavdelingen 

Ringerike kommune 

Mobil (+47) 475 19 116 

Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 

 

  

Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett 
denne e-posten og eventuelle vedlegg 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 vedlegg er ikke tillatt. 



  

Fra: Ane Marie Rydland  
Sendt: mandag 14. januar 2019 14:01 
Til: Kristine Grønlund <Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no> 
Emne: VS: Utkast til søknad om oppretting av Aktivitetspark på Ringkollen 

  

  

  

Med hilsen 

  

Ane Marie Rydland 

---------------------------- 

Rådgiver, byggesaksavdelingen 

Ringerike kommune 

Mobil (+47) 40 80 42 41 

Sentralbord (+47) 32 11 74 00 

Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 

  



 

  

Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett 

denne e-posten og eventuelle vedlegg 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. 

  

  

Fra: Endre [mailto:endre@fossenfriluft.no]  
Sendt: 11. januar 2019 14:04 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: Utkast til søknad om oppretting av Aktivitetspark på Ringkollen 

  

Hei Ane Marie og takk for mølet på mandag  

  

Her følger utkast til søknaden vår. Det mangler et vedlegg som kommer med neste gang (det fra Mette Stenersen) 

  

Si fra hvis du har spørsmål eller kommentarer.  

  



Hører fra deg. Riktig god helg!   

  

Hilsen Endre  

  

Med vennlig hilsen 

Endre Solhjem Knutsen 

  

Fossen Friluft AS 

Ringkollveien 

3514 Hønefoss 

Telefon:+47 95 79 59 73 

www.fossenfriluft.no 

Besøk Fossen friluft på Facebook 

  



 

 



RI N G KOLLSTU A AS

Ringerike kommune

v/ Eiliv Kornkveen

Styret i Ringkollstua AS har fått kopi av mail sendt Fossen Friluft fra BFK datert 10. sept. Som du også
har fått kopi av.

Styret er selvfølgelig enig i at Ringkollen skal tjene allmennheten til friluftformål og noe av det Fossen
Friluft forsøker å sette i gang her er et forsøk på å tiltrekke nye grupper av mennesker til Ringkollen.

Kommunen som eier av Ringkollstua er avhengi g av at entusiaster som Espen Sparstad lykkes. Det er
ikke liv laga for dette flotte stedet bare å drive kafedrift. Det må til noe mer!

Vi vet ikke hvor godt Lise - Berith Lian i fylkeskommunen kjenner området men det er vel ikke området
mellom Ringkollstua og hoppanlegget det ferdes flest mennesker.

Tiltakene med telt camp, lavvo og aktivitetsløyper vil være meget bra tiltak for Ringkollstua. I og med
at ingen av disse tiltakene vil sette spor etter seg i terrenget hvis det tas vekk, kanskje med unntak av
ak tivitetsløyper men det vi jo bare være et pluss for turgåere.

Styret håper du vil se positivt på forespørselen fra Fossen Friluft.

Hønefoss 13.09.2018

Asle Aker Anne Helene Søhol Bjørn Marseth

Styremedlem Styremedlem leder











Svetelt sa opp i skogen



Gapahuk, slik den er tenkt løst
Gapahuk og bål blass slik det er tenkt løst

Området slik det fremstår i dag
Området slik det fremstår i dag



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3974-9   Arkiv: GNR 255/102  

 
 

Søknad om dispensasjon for garasje og dukkestue - Gnr/bnr 255/102 
 
Forslag til vedtak: 

1. HMA godkjenner dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meterssonen mot 
vann og vassdrag etter kommuneplanbestemmelsene § 11.1 og 
byggeforbudet i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 for garasje og 
dukkestue. 
 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen.  
 
 
  
Sammendrag 
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meterssonen mot 
vann og vassdrag og fra byggeforbudet i LNF-områder for å beholde garasje og 
dukkestue. Bygging av hytten ble godkjent i 1969 og det ble gitt godkjenning til 
bygging av tilbygg inneholdende uthusfunksjoner i 1979.  
 
Eier har gjort rede for at dukkestuen ble satt opp samtidig med hytten av rester fra 
hyttebyggingen. Garasjen stod opprinnelig der tilbygget til hytten ble bygget og ble 
dratt lenger opp på tomten i forbindelse med bygging av tilbygget. Dukkestue og 
garasje mangler godkjenning og det søkes om dispensasjon for å beholde disse. 
 
Ifølge retningslinjene til kommuneplanen § 11.1 åpnes det for at fritidseiendommer 
samlet kan ha et BRA (bruksareal) på 60 m², hvor det tillates en hytte på inntil 50 m² 
BRA og ett uthus på inntil 10 m² BRA. Totalt BRA for eiendommen, med hytte, 
garasje og dukkestue er 96,5. 
 
Bakgrunn 
HMA vedtok i sak 51/19, i møte 03.06.2019, at byggesaksavdelingen skulle 
gjennomføre områdetilsyn innenfor 100-metersbeltet mot vann i området Haga 
Bru/Hollerudhagen ved Tyrifjorden. Tilsynet ble gjennomført 3. og 4. juli 2019. 
 
Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen sendte brev med oppsummering etter befaring til eier av 
eiendommen 16.10.2019. I brevet oppsummerte vi de forholdene vi fant på 
eiendommen og sammenholdt de med opplysningene vi hadde i arkiver og opp mot 



- 

gamle flyfoto over området. Vi ba om tilbakemelding på byggeår og funksjon for 
bygningene markert som 1 og 2 for å kunne ta stilling til om bygningene kunne være 
lovlige. 
 

 
Utsnitt av kart vedlagt brev 16.10.2019. Dukkestue er markert som 1 og garasje 2 

 
Vi fikk tilbakemelding i brev 06.12.2019. I brevet ble det opplyst at dukkestue på ca. 4 
m² ble satt opp sammen med hytta for 50 år siden av rester fra byggingen. For 
garasje ble det opplyst at denne først sto inntil hytta. Når det senere ble bygget 
tilbygg ble garasjen dratt lengre opp på tomten. Garasjen brukes til oppbevaring av 
gressklipper, hageredskaper og sommerutstyr som brukes på fjorden. 
 
Ut fra tilbakemeldingen redegjorde vi i brev datert 13.12.2019 for at dukkestue og 
garasje krever dispensasjon for å være lovlig. Vi viste til at eier hadde to muligheter 
for å gjøre situasjon med dukkestue og garasje lovlig: 

1. Rive dukkestue og garasje 
2. Søke dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i 

kommuneplanbestemmelsene § 10.1 og forbudet mot tiltak i 100-meterssonen 
mot vann i kommuneplanbestemmelsene § 11.1. Dersom dispensasjonen blir 
godkjent, blir tiltakene lovlige og kan beholdes. 

 
Vi mottok søknad om dispensasjon fra de aktuelle bestemmelsene 26.02.2020, med 
supplering 28.02.2020 og 13.03.2020. Som begrunnelse for dispensasjonssøknaden 
vises det til at dukkestue og garasje har stått oppført siden 1970 og at garasjen i 
begynnelsen fungerte som lager i forbindelse med oppføring av hytta. Det vises til at 
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garasjen nå er lager for hage- og fritidsutstyr og at det i et hytteområde er viktig med 
tilstrekkelig lagringsplass slik at området får et ryddig preg. Det vises også til at tyveri 
har vært et økende problem i senere tid og at det derfor er viktig å ha en låsbar 
lagringsplass. I tilleggs      dokumentasjon, mottatt 13.03.2020, ble det opplyst om 
arealer, dukkestue er 4,5 m² BRA og garasje er 14 m² BRA. 
 
Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som er uregulert og i kommuneplanens arealdel er 
avsatt til LNF-område. Eiendommen ligger også mindre enn 100 m fra vannet. 
 
I kommuneplanen § 10.1 er det gitt bestemmelser om arealbruken i LNF-områder, 
hvor det kun er tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for 
LNF-formålet, samt gårdstilknyttet næring. Oppføring, eller utvidelse, av ny bolig- 
eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt.  
 
Kommuneplanen § 11.1 gir bestemmelser om arealbruken innenfor 100-meterssonen 
mot vann og bestemmer at det ikke tillates tiltak innenfor 100-meterssonen og angitt 
byggegrense mot vann. 
 
Retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene gir føringer for behandling av 
dispensasjonssaker. Innenfor 100-meterssonen er det i retningslinjene vist til at det 
ved utvidelse av fritidsboliger er en forutsetning at bygget ikke overstiger 50 m² BRA 
og uthus maksimalt 10 m² BRA. Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men legger 
sterke føringer for håndtering av dispensasjonssaker. 
  
Juridiske forhold  
Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i kommuneplanen § 
10.1 og forbudet mot tiltak i 100-meterssonen i kommuneplanen § 11.1.  
Adgangen til å gi dispensasjon følger av plan- og bygningsloven § 19-2. For å gi 
dispensasjon er det to vilkår som begge må være oppfylt.  
Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke må bli vesentlig tilsidesatt. 
Det andre vilkåret er at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Det er ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 
 
Økonomiske forhold 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyret kommer som inntekt 
til kommunen. Saken vurderes ikke å ha andre økonomiske konsekvenser for 
kommunen.  
 
Behov for informasjon og høringer 
Kommunen har tidligere bedt om uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken i 
forbindelse med oppfølging av strandsonetilsyn i sak 12/20, behandlet av HMA i 
møte 03.02.2020, hvor det ble gitt tillatelse til å beholde to takoverbygg og bod til 
hytte. Fylkesmannen hadde ingen merknader til den aktuelle saken og viste blant 
annet til at eiendommen lå i et etablert hyttefelt og at de ikke kjente til spesielle natur-
, landbruks- eller friluftsinteresser som ble direkte berørt av tiltaket. Fylkesmannen 
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hadde heller ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller regionalt viktige 
interesser. 
 
Fylkesmannen viste likevel til at det skal føres en restriktiv dispensasjonspraksis 
langs vassdrag og viktige natur- og friluftsområder. Det ble vist til at flere tiltak over 
tid bidrar til en bit-for-bit-nedbygging som samlet virker negativt for de allmenne 
interessene som planmyndigheten skal ivareta. Fylkesmannen viste også til at det 
må legges avgjørende vekt på å unngå vedtak som skaper uheldig presedens, og at 
dispensasjon må kunne begrunnes nøye ut fra konkrete forhold i den aktuelle saken. 
 
Det er ikke vurdert at søknad om dispensasjon for dukkestue og garasje reiser slike 
prinsipielle spørsmål at det er behov for høringer fra andre myndigheter og det vises 
til Fylkesmannens uttalelse i forbindelse med oppfølging av strandsonetilsyn i sak 
12/20. 
 
Alternative løsninger 
Alternativ 1:  

1. Saken utsettes for befaring. 
 
Saksbehandlingsfrist for behandling av dispensasjonssøknader er 12 uker, 
saksbehandlingsfristen regnes fra saken er komplett. Saken var komplett fra 
13.03.2020 og saksbehandlingsfristen på 12 uker går derfor ut 05.06.2020. Dersom 
HMA velger å utsette saken for befaring, må saken behandles i møte 11.05.2020 for 
at saksbehandlingsfristen på 12 uker skal overholdes. 
 
Alternativ 2: 

1. HMA avslår søknad om dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meterssonen 
mot vann og vassdrag etter kommuneplanbestemmelsene § 11.1 og 
byggeforbudet i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 for garasje og 
dukkestue. 

 
HMA kan mene at vilkårene for å gi dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-
meterssonen mot vann og vassdrag og byggeforbudet i LNF-områder ikke er oppfylt. 
HMA vurderer at dukkestue og garasje klart vil sette til side hensynene bak forbudet i 
kommuneplanbestemmelsene i § 11.1 og § 10.1, og at fordelene ikke er klart større 
enn ulempene. Tiltakene vil medføre økt privatisering av eiendommen og området, 
og er en klar overskridelse av retningslinjene for arealstørrelse i 100-meterssonen. 
 
Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen mener at saken har prinsipiell betydning fordi den handler om hvilke 
tiltak som kan tillates i 100-meterssonen og fordi størrelsen på bebyggelsen 
overskrider retningslinjene i kommuneplanen.  
 
Rådmannens vurdering 
Vilkår for dispensasjon: 
Vilkårene for å gi dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd. For det første må 
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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Ifølge forarbeidene til pbl. (Ot.prp. nr. 32 (2007-2008), side 242) skal det ikke være 
en kurant sak å gi dispensasjon fra planer. De ulike planene har blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunestyret som er kommunens 
øverste folkevalgte organ. Dispensasjoner skal ikke undergrave planen som 
informasjons- og beslutningsgrunnlag. Endringer av planer bør ut fra hensynet til 
offentlighet, samråd og medvirkning skje gjennom planprosess og ikke gjennom 
dispensasjoner. Det åpnes likevel for at det kan gis dispensasjon fra eldre planer 
som ikke er fullt utbygget, og dersom reguleringsbestemmelsene er til hinder, eller 
direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av gjenstående eiendommer. 
 
Forarbeidene understreker videre at det kreves en klar overvekt av hensyn som taler 
for dispensasjon. Normalt vil det derfor ikke kunne gis dispensasjon dersom 
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende 
med styrke. 
 
Dispensasjon fra byggeforbud i LNF-områder i kommuneplanen § 10.1 og forbudet 
mot tiltak i 100-meterssonen mot vann i kommuneplanen § 11.1 
Det er søkt dispensasjon for å beholde dukkestue og garasje. 
 
Søknaden begrunnes med at bygningene har vært oppført siden 1970. Garasjen 
fungerer som lager for hage og fritidsutstyr og det er viktig med tilstrekkelig 
lagringsplass slik at området får et ryddig preg. Videre har det i senere tid vært 
problemer med tyverier og det er derfor viktig at lagringsplass kan låses. 
 
Vilkår 1 - hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Hensynene bak lovens formålsbestemmelse fremgår av pbl. § 1-1 hvor loven blant 
annet skal «fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
fremtidige generasjoner». 
 
Hovedhensynet bak byggeforbudet i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å 
sikre allmennheten tilgang til natur- og friluftsområder. Hensynet bak forbud mot tiltak 
i 100-meterssonen er å sikre allmennhetens tilgang til vannet, samtidig som en skal 
ivareta det unike naturmiljøet som finnes i denne sonen.  
 
I denne saken ligger eiendommen i et etablert hytteområde hvor det har vært en 
gradvis utbygging av hytter fra slutten av 1940-tallet og frem til ca. 1970-tallet. 
Fylkesmannen skrev i sin uttalelse til sak 12/20 at de ikke kjente til spesielle natur-, 
landskaps- eller friluftsinteresser i området. I artsdatabankens artskart er det gjort 
registrering av den rødlistete planten, elvebunke, som omfatter eiendommen. 
Elvebunke er en flerårig gressplante som vokser langs store vassdrag på Østlandet. 
Registreringen vurderes likevel ikke å påvirke situasjonen for dukkestue og garasje 
siden disse tiltakene er plassert på motsatt side av eiendommen. Den delen av 
eiendommen hvor tiltakene befinner seg er også en del som holdes ved like og har 
ikke utmarkspreg. 
 
Eiendommen ligger i andre rekke fra vannet og tiltakene det søkes dispensasjon for 
ligger lengre vekk fra vannet enn hytta. Utklipp fra kommunens kart nedenfor, viser at 
det er ca. 71 m fra vannet til dukkestue og ca. 76 m fra vannet til garasjen. 
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Eiendommen ligger på et platå, ca. 12-15 m. høyere enn stranden nedenfor, 
dukkestue og garasje er trukket langt bak på tomten slik at de vil være lite synlige fra 
vannet. 
 

 
Skjermbilde fra kommunens kart som viser avstand fra vannet til tiltakene. Det er ca. 71 m 

fra vannet til dukkestue og ca. 76 m fra vannet til garasje. 

 
Rådmannen mener at hensynene bak lovens formålsbestemmelse, eller hensynet 
bak byggeforbudet i LNF-områder og forbudet mot tiltak i 100-meterssonen ikke blir 
vesentlig tilsidesatt av tiltakene. 

 

Vilkår 2 - fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter 
en samlet vurdering. 
 
Forarbeidene til pbl. viser til at det i første rekke er offentlige hensyn som kan 
begrunne en dispensasjon. Personlige og økonomiske fordeler vil normalt ha liten 
vekt i dispensasjonsvurderingen. 
 
Generelt vil det være en ulempe å gi dispensasjon for tiltak i LNF-områder og i 100-
meterssonen mot vann ved at dispensasjoner vil kunne gi en bit-for-bit-nedbygging 
av områder som er viktig for landbruk, friluftsliv og naturmiljø. Videre kan 
dispensasjon gi økt privatisering av eiendommen og området. 
 
Eiendommen ligger i et etablert hyttefelt. Selv om tiltakene skal vurderes som at de 
ikke er oppført når de søkes om i ettertid, er det ingen naboer som har reagert på 
tiltakene. Det vurderes heller ikke at tiltakene medfører vesentlig økt privatisering av 
eiendommen eller av området.  
På kommunens kart vises at det går vei over eiendommen til Hagavika hvor det er 
strand og badeplass. Tiltakshaver har i telefon opplyst at veien til stranden som går 
på eiendommen er lite brukt. Det opplyses at hytteeiere i området har andre veier til 
vannet og at andre besøkende til stranden ved Hagavika benytter en vei som går 
over naboeiendom gnr/bnr 255/70 som ikke ligger i hytteområdet. Søker har videre 
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vist til at garasje er oppbevaringsplass for hageutstyr og fritidsutstyr og bidrar til å 
holde det ryddig på eiendommen. Dispensasjon for tiltakene vil heller ikke øke 
boarealet til hytten. 
 
Rådmannen vurderer at dukkestue og garasje i utgangspunktet har flest private 
fordeler. De offentlige fordelene er likevel klare blant annet ved at eiendommen har 
tilstrekkelig lagringsplass, det er ikke vesentlige landbruks-, friluftlivs- eller 
miljøforhold som påvirkes av tiltaket. Samlet vurderes det at fordelene ved å gi 
dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder og forbudet mot tiltak i 100-
meterssonen mot vann er klart større enn ulempene. 
 
Konklusjon 
Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at HMA 
godkjenner dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder og forbudet mot tiltak i 
100-meterssonen mot vann. 
 
Oppsummering 
Rådmannen viser til at relevante momenter er tatt med i dispensasjonsvurderingen 
og mener at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Eiendommen liger i et etablert 
hytteområde hvor det er flere hytter med bygninger som totalt overstiger 
retningslinjene for arealstørrelser i kommuneplanbestemmelsene § 11.1. 
Eiendommen ligger videre i andre rekke fra vannet og tiltakene vil være lite synlige 
fra vannet. Rådmannen anbefaler etter dette at HMA innvilger søknad om 
dispensasjon og at viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 
 
Utskrift sendes 
Oddvar Hagen, Lommedalsveien 332 D, 1350 LOMMEDALEN 
Gjermund Rønning, Haugerud Krøderveien 250, 3370 VIKERSUND  
 
Vedlegg 
Oversiktskart  
19/3974-8 Meldingstekst.html 
19/3974-6 E-post vedrørende tillegg til dispensasjonssøknad og bekreftelse om  
                  nabovarsel 
                 Tillegg til dispensasjonssøknad 
19/3974-5 Søknad om dispensasjon 
                 E-post 
                 Situasjonskart 
                 Nabovarsel 
19/3974-3 Svar - uttalelse 
19/3974-2 Uttalelse 
19/3974-1 Tilsyn med eiendom 
                  Kart 
 
 
 Ringerike kommune, 16.03.2020 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
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Assisterende rådmann: Terje Dahlen 
Enhetsleder: Heidi Skagnæs 
Avdelingsleder: Arne Hellum 
Saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Fra: Gjermund Rønning [Gjermund.Ronning@midtkraft.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.03.2020 10:53:47 

Emne: SV: Gnr/bnr 255/102 - tilleggsinformasjon 

Vedlegg: image005.png 

Hei. Viser til e-post av 13.03.2020, hvor bruksareal på bygningene og avstand til nabo blir etterspurt.  
 
Dukkestue har et bruksareal på 4,5 kvm og garasje har et bruksareal på 14 kvm. Avstand til nabogrenser er 2 meter.  
 
Mvh 
Gjermund Rønning 
 
  
 

Fra: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>  
Sendt: torsdag 12. mars 2020 13.06 
Til: Gjermund Rønning <Gjermund.Ronning@midtkraft.no> 
Emne: Gnr/bnr 255/102 - tilleggsinformasjon 
 
Hei, 
 
Viser til telefonsamtale i dag, 12.03.2020. For å kunne behandle søknaden om dispensasjon trenger vi informasjon om størrelsen på bygningene. Du kan gi 
oss informasjon om bruksarealet (BRA), dette er arealet av bygningen innenfor ytterveggene (innvendige vegger og annet som er innenfor ytterveggene 
regnes med i BRA). Videre trenger vi informasjon om avstand til nabogrenser.  
 
Totalt areal på eiendommen er i dag større enn det som tillates i retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene § 11.1 om 100-meterssonen. 
Retningslinjene legger opp til at det ved utvidelse av fritidsboliger kan tillates hytter inntil 50 m² og ett uthus inntil 10 m², samlet 60 m². Siden samlet areal 
på eiendommen overstiger retningslinjene til kommuneplanen, har vi foreløpig vurdert at vi vil legge saken frem til politisk behandling når vi har mottatt 
den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden.  
 
Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller 



mangler, eller bli behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og dokumentasjon for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Ane Marie Rydland 

---------------------------- 

rådgiver, byggesaksavdelingen 

Ringerike kommune 
Mobil (+47) 40 80 42 41  

Sentralbord (+47) 32 11 74 00 

Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 
 

 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og 

eventuelle vedlegg 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. 

 



Fra: Ane Marie Rydland [] 

Til: Ann Kristin Steinbakken [Ann.Kristin.Steinbakken@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 28.02.2020 14:03:27 

Emne: VS: Tillegg nabovarsel 

Vedlegg: 1951_001.pdf 

 
 

Fra: Gjermund Rønning <Gjermund.Ronning@midtkraft.no>  
Sendt: fredag 28. februar 2020 12:42 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: VS:Tillegg nabovarsel 
 
Hei. Vedlagt følger tillegg til dispensasjonssøknad, og bekreftelse fra Jan Morten Hagen om nabovarsel. 
 
Mvh 
Gjermund Rønning 
 
  
 

Fra: Marit Helene Hagen <mh-ha@online.no>  
Sendt: fredag 28. februar 2020 12.38 
Til: Gjermund Rønning <Gjermund.Ronning@midtkraft.no> 
Emne: Re: Tillegg nabovarsel 
 
Jeg bekrefter at min underskrift på nabovarsel fremdeles er gjeldene. 

Eier av eiendom 255/21. 

  

Jan Morten Hagen 

Hagebru 78. 

Telf 90048002 
--- 

Marit og Jan Hagen 

  



Den 28.02.2020 12:16, skrev Gjermund Rønning: 

Hei. Viser til nabovarsel innhentet ifm dispensasjonssøknad på Gnr 255, Bnr 102 tidligere i februar. 

  

Vedlagt følger et tillegg til dispensasjonssøknaden.  

  

Jeg ber om en bekreftelse fra dere om tidligere bekreftet nabovarsel fortsatt gjelder. 

  

Mvh 

Gjermund 
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Ann Kristin Steinbakken

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Vedlegg:

Ane Marie Rydland

onsdag 26. februar 2020 08:1B

Ann Kristin Steinbakken

VS: Søknad om dispensasjon Gnrlbnr 255/102
Dispensasjonssøknad du kkestue og ga rasje. PDF

Tilsak t9/3974

Fra: Gjermund Rønning <Gjermund.Ronning@midtkraft .no>
Sendt: tirsdag 18. februar 2020 08:00
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland @ringerike.kommune.no>
Emne: Søknad om dispensasjon Gnr/bnr 255/LO2

Hei. Det vises til brev fra dere av 73.12.2Ot9 som bl.a. tar opp behov for å søke om dispensasjon vedrørende
dukkestue og garasje.

På vegne av og i avtale med min svigerfar, sendes med dette sØknad om dispensasjon for dukkestue og garasje
Vedlegg med situasjonskart og nabovarsel følger vedlagt søknaden.

Ser frem til en rask og positiv behandling.

Ta gjerne kontakt hvis behov.

Mvh
Gjermund Rønning

95 86 4670
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Oddvar Hagen      Ofl § 24 

Lommedalsveien 332 D 

 

1350 LOMMEDALEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/3974-3 56385/19 GNR Gnr/bnr 

255/102 
 13.12.2019 

 
Svar - uttalelse 

Gnr/bnr 255/102 

 

Vi viser til vårt brev, datert 16.10.2019 og til ditt svar, mottatt 06.12.2019. 

 

Midlertidig brukstillatelse for hytte 

Når det gjelder ferdigstilling av bygg, følger det av bygningsloven fra 1965, § 99, at 

det skulle gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Vi kan ikke anbefale et 

ansvarlig firma da dette ville være konkurransevridende i markedet. Vi vil derfor 

anbefale at du tar kontakt med en takstmann, tømrermester eller lignende. Disse vil 

kunne gi en slik tilstandsrapport som gir grunnlag for at kommunen kan gi midlertidig 

brukstillatelse. En midlertidig brukstillatelse har ingen tidsbegrensning. 

 

Dukkestue 

På bakgrunn av din tilbakemelding, vurderer vi at dukkestue krever dispensasjon for 

å være lovlig. 

 

Det er ellers ikke søknadsplikt for å oppføre frittliggende bygninger på inntil 50 m² 

BRA/BYA så lenge bygningen ikke skal brukes til beboelse. Bygningen kan 

plasseres 1 m. fra nabogrense og må ikke plasseres over ledninger i grunnen. Men 

det kreves altså godkjent søknad om dispensasjon.  

 

Garasje 

Etter din tilbakemelding ser vi at det i byggetillatelse for uthus i 1979, står at garasjen 

vil bli revet i forbindelse med oppføring av tilbygg. Det er ikke stilt vilkår om riving i 

tillatelsen til tilbygg. Vår vurdering er likevel at garasjen krever dispensasjon for å 

være lovlig. 

 

Vi ser at garasjen ellers ikke er søknadspliktig etter de samme reglene som for 

dukkestuen. 

 

Du har to muligheter for å gjøre situasjonen med dukkestue og garasje lovlig: 

1. Rive dukkestue og garasje 

2. Du kan søke om dispensasjon fra byggeforbud i LNF-områder i 

kommuneplanbestemmelsene § 10.1, og forbudet mot tiltak i 100-meterssonen 
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mot vann i kommuneplanbestemmelsene § 11.1. Dersom dispensasjonen blir 

godkjent, blir tiltakene lovlige og du kan beholde dem. 

 

Hvis du velger å rive dukkestue og garasje, ber vi om at du sender oss 

dokumentasjon på rivingen. 

 

Dersom du ønsker å søke om dispensasjon, må du sende inn en begrunnet 

dispensasjonssøknad. Søknaden skal inneholde hvilke bestemmelser du søker 

dispensasjon fra, og du må vise plasseringen av tiltakene på et situasjonskart. Du må 

også sende tegning, eller foto, som viser tiltakene og mål på disse. For mer 

informasjon om hvordan du søker dispensasjon, kan du lese skjemaet vi har lagt ved. 

Vi har vurdert at du kun trenger å varsle nabo mot vest ettersom tiltakene ikke 

berører andre naboer, vi har derfor ikke lagt ved naboliste.  Vedlagt finner du skjema 

for nabovarsling, opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel. Du kan 

finne mer informasjon om nabovarsling og hvordan dette kan gjennomføres på 

www.dibk.no/nabovarsel. 

 

Innlagt vann 

I din tilbakemelding skriver du at du har hatt innlagt vann til en oppvaskkum og liten 

håndvask siden hytta var ny og at gråvann samles i en tett slamkum som tømmes av 

Ringerike Septikservice ved behov. Dere hadde kontakt med vannverket og fikk 

muntlig beskjed fra kommunen om at dette var greit.  

 

I kommunens lokale forskrift er alle utslipp som er eldre enn fra 1972 gjort ulovlig 

med hjemmel i forurensningsloven § 12-16. Dersom du fortsatt ønsker å ha innlagt 

vann, må du søke om utslippstillatelse. 

 

I kommunen er det forurensningsmyndigheten som behandler søknader om 

utslippstillatelse. For informasjon om hvordan du søker om utslippstillatelse, kan du 

kontakte Ingrid Strømme, telefonnummer 40 91 97 77, eller på e-post: 

ingrid.stromme@ringerike.kommune.no.  

 

Du finner også mer informasjon på våre hjemmesider, se 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/miljo-og-areal/skal-du-

bygge/avlop/private-avlopsanlegg/.  

 

Hva menes med innlagt vann?  

Med innlagt vann menes vann som føres inn i bygningen fra brønn, cisterne, e.l. 

Innvendig røropplegg som forsynes fra utvendig eller innvendig tank defineres også 

som innlagt vann. Denne definisjonen gjelder uavhengig av om vannet stenges av 

om vinteren. Én innvendig fastmontert tank på inntil 25 liter går ikke under begrepet 

innlagt vann, forutsatt at vannet bæres inn.» 

 

Det er et strengt byggeforbud i strandsonen 

Vi informerer om at det etter dagens kommuneplan § 11.1 og pbl. § 1-6 er et strengt 

byggeforbud i strandsonen. Det vil si at de aller fleste tiltak i 100-metersbeltet fra 

vannet, vil kreve dispensasjon. Eksempler på tiltak som krever dispensasjon vil være 

bruksendringer, fasadeendringer, tilbygg, plattinger, brygger og gjerder. Dersom du i 

fremtiden skulle ønske å bygge noe på eiendommen din, anbefaler vi deg å ta 
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kontakt med oss for veiledning. Du kan ringe kommunens sentralbord på 32 11 74 00 

for å få snakke med byggesak. 

 

Frist for tilbakemelding 

Vi ber om at du enten sender dokumentasjon på riving, eller søker om dispensasjon 

for å beholde dukkestue og garasje innen 20.02.2020. 

 

Har du spørsmål? 

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med saksbehandler (se under). Det er fint 

om du da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen, eller 

saksnummer som står opplyst øverst i dette brevet. 

 

Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt, eller sende e-post til 

postmottak@ringerike.kommune.no. 

 

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no.  

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: 

Dispensasjonssøknad 

Situasjonskart 

Skjema for nabovarsling 

Skjema opplysninger gitt i nabovarsel 

Skjema kvittering for nabovarsel 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Oddvar Hagen       

Lommedalsveien 332 D 

 

1350 LOMMEDALEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/3974-1 40038/19 GNR Gnr/bnr 

255/102 
 16.10.2019 

 
Tilsyn med eiendom 

Gnr/bnr 255/102 

 

Vi viser til vårt brev med informasjon om områdetilsyn i strandsonen, datert 14.06.19. 

Vi var på tilsyn på din eiendom 03.07.19.  

 

Oppsummering etter befaring 

Under befaringen tok vi bilder og registrerte hva vi så på eiendommen din. I ettertid 

har vi sjekket funnene våre opp mot våre arkiver og mot gamle flyfoto over området. 

 

Hytte 

Under gjennomgang av våre arkiver har vi funnet to registrerte byggesaker for 

eiendommen, byggesøknad for hytte i 1969 og byggesøknad for tilbygg i 1979. Det 

er ikke gitt ferdigattest, eller midlertidig brukstillatelse i noen av byggesakene. Ved 

endring av plan- og bygningsloven i 2014 ble det bestemt at det ikke skulle gis 

ferdigattest for byggverk som er behandlet før 01.01.98. Dersom du skal kunne bruke 

hytten på lovlig vis, er det nødvendig at du søker om midlertidig brukstillatelse. En 

midlertidig brukstillatelse har ikke tidsbegrenset varighet. 

 

For å få midlertidig brukstillatelse, må det utarbeides en tilstandsrapport for bygget 

som vedlegges søknaden om midlertidig brukstillatelse. Slik vi forstår reglene, skal 

tilstandsrapporten utarbeides av et ansvarlig firma. Det er blant annet to forhold som 

tilstandsrapporten bør inneholde: 

 

- Vurdering om hytten er bygget slik den ble søkt om. 

- Vurdering om det er forhold/avvik som er til fare for liv og helse. 

 

Dersom det viser seg at det er avvik mellom det som ble godkjent og hytten som er 

bygget, kan det være behov for å søke om tillatelse for eventuelle endringer som er 

gjort. Hvis det avdekkes forhold som er til fare for liv og helse, må dette rettes opp 

før det kan gis midlertidig brukstillatelse. 

 

Uthus 

Vi har også funnet at det er oppført to bygninger på eiendommen som vi ikke kan se 

at det er gitt tillatelse for, se vedlagte kart med bygninger markert som nr. 1 og nr. 2.  
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I dag ligger eiendommen din i LNF-område og innenfor 100-meterssonen mot vann 

og vassdrag. Innenfor områdene er det i dag et generelt byggeforbud og de fleste 

bygge- og anleggstiltak krever dispensasjon for å være lovlige. 

 

For at vi skal kunne ta stilling til om bygning markert som nr. 1 og nr. 2 i vedlagte kart 

likevel kan være lovlige, ut fra tidligere regelverk i området, ber vi deg om 

tilbakemelding om bygningenes funksjon og når bygningene er oppført. 

 

Annet 

Videre observerte vi at det ligger noe som kan se ut som en kum utenfor hytta, vi ber 

om tilbakemelding om dette og om hytta har innlagt vann. 

 

Frist for tilbakemelding 

Vi ber om at du sender relevant tilbakemelding innen 16.12.19. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

   
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: 

Kart 
 



Dette dokumentet mangler



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1114-5   Arkiv: GNR 262/168  

 

 

Dispensasjon for oppføring av bolig med bileilighet og garasje, gnr/bnr 262/168 - 

Haugstangen 28 

 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud mot 

tiltak i LNF-områder ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene med dispensasjonen er 

klart større enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. Dispensasjonssøknaden 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 

for oppføring av bolig og garasje på eiendom gnr/bnr 262/168. Rådmannen mener vilkårene for 

å innvilge dispensasjonen er oppfylt, og anbefaler at søknaden godkjennes. 

 

Beskrivelse av saken 

Vi mottok 03.03.2020 søknad om oppføring av bolig med bileilighet og garasje på eiendom 

gnr/bnr 262/168. Det ble også søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1. Totalt areal for ny bebyggelse vil bli 154 m² BYA (bebygd areal), og 

utnyttelsesgrad vil bli 14,95 % BYA. 

 

I dispensasjonssøknaden argumenterer søker for at eiendommen er tidligere fradelt som 

boligtomt, og at tomta ligger i tilknytning til andre boliger langs veien Haugstangen på 

Nakkerud. Søker viser også til at det ble gitt dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder 

etter tidligere kommuneplan i 2012. Videre skriver søker at kommuneplanen har blitt revidert 

etter innvilget dispensasjon i 2012, men at de ikke kan se at ny plan har endringer som er til 

hinder for at det kan gis fornyet dispensasjon etter gjeldende kommuneplan. 

 

Det ble sendt foreløpig svar fra byggesaksavdelingen 06.03.2020, hvor det ble vist til forbud 

mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen. Det ble forklart at søknaden måtte legges 

fram til politisk behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, og bedt om en 
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tilbakemelding på om man ønsket videre behandling. Det ble også bedt om 

tilleggsdokumentasjon i forbindelse med byggesøknad. 

 

17.03.2020 mottok kommunen tilbakemelding om at søker ønsket videre behandling av saken. 

 

Saken som nå legges fram til politisk behandling, gjelder dispensasjon fra forbud mot tiltak i 

LNF-områder, og ikke selve byggesøknaden. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger ikke innenfor noen reguleringsplan og er avsatt til LNF (landbruks-, natur- 

og friluftsområde) i kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019 og sist revidert 13.09.2019. Det er 

kun tillatt å gjenomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for landbruks-, natur- og 

friluftsformål, samt gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og 

stedbunden næring, jf. kommuneplanen § 10.1. Det står også at oppføring av ny bolig- eller 

fritidsbebyggelse ikke er tillatt. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 

for å oppføre bolig og garasje på eiendom gnr/bnr 262/168. 

 

For å gi dispensasjon er det, i følge plan- og bygningsloven § 19-2 (pbl.), to vilkår som må 

være oppfylt. Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon 

må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble gitt tillatelse til fradeling av eiendom i 1997. Saken ble behandlet politisk i hovedstyret 

for fysisk miljø. 

 

Det ble i 2012 gitt dispensasjon for oppføring av bolig i LNF-område etter tidligere 

kommuneplan. Arbeidet ble ikke igangsatt innen 3 år og tillatelsen er ikke lenger gyldig. 

 

Økonomiske forhold 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken. Gebyr kommer som inntekt til 

kommunen. For øvrig kan ikke rådmannen se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser 

for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

I forbindelse med søknad om fradeling i 1997 ble det innhentet uttalelse fra Fylkesmannen i 

Buskerud og Buskerud fylkeskommune. Begge instanser mente eiendommen lå nærme vei og 

jernbane, og at det ikke foreslå særlige grunner til å innvilge søknad om fradeling. 

 

Rådmannen vurderer at det ikke er behov for å innhente uttalelse på nytt i saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2: 



- 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud mot 

tiltak i LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med dispensasjonen ikke 

er klart større enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. Dispensasjonssøknaden avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 

ikke er oppfylt. HMA vurderer at boligen og garasjen vil vesentlig tilsidesette hensynene bak 

kommuneplanen § 10.1, og at fordelene ikke er klart større enn ulempene. Tiltaket vil medføre 

en økt privatisering av eiendommen og området. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få presedensvirkning for andre saker som gjelder 

dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for oppføring av bolig på eiendommer som 

er fradelt etter annet plangrunnlag. Det vil bli kunne vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd. For det første må 

hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av 

«myndighetsmisbrukslæren», som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en 

avgjørelse på utenforliggende hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak 

skal gjennomføres innenfor rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge 

dispensasjoner. En utstrakt bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og 

dispensasjon bør bare gis i særlige tilfeller. 

 

Dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1. 

Det fremgår av retningslinjene til kommuneplanen § 10.1 at dersom det gis dispensasjon for 

utvidelse og ombygging av eksisterende boliger i LNF-områder, er det en forutsetning at 

samlet areal ikke overstiger 200 m², og at utnyttingsgraden til boligeiendommen ikke 

overstiger 15 %. Det er her søkt om å oppføre en bolig og garasje på 154 m² BYA, og 

utnyttelsesgraden på eiendommen blir 14,95 % BYA. 

 

- Vilkår 1 



- 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli vesentlig 

tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål,  og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. 

 

Eiendommen ble skilt ut fra en landbrukseiendom i 1997, og det fremgår av tillatelsen til 

fradeling at omsøkte areal arronderingsmessig ligger slik til at man kan dispensere fra LNF- 

området, og dermed gi tillatelse til fradeling. Omsøkte tiltak vil dermed ikke forringe 

landbruksformålet, da eiendommen ikke lenger er en del av en landbrukseiendom. Det er 

boliger på flere sider av omsøkte eiendom, og eiendommen ligger rett ved et etablert boligfelt 

på Nakkerud. Omsøkte bolig og garasje vil ikke i nevneverdig grad berøre allmennhetens 

tilgang til natur- og friluftsområder, da eiendommen og området rett i nærheten allerede kan 

anses som et boligområde. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjonen må 

være klart større enn ulempene. 

 

Rådmannen viser til at dispensasjonen kan medføre økt privatisering av eiendommen og 

området, noe som vil kunne være en ulempe. Det er imidlertid etablerte boliger på flere sider 

av eiendommen, og tiltaket vil være innenfor retningslinjene angitt i kommuneplanen § 10.1 

hva gjelder utnyttelse av eiendommen. Eiendommen er relativt flat, så det vil ikke bli store 

terrenginngrep i forbindelse med oppføring av bolig og garasje. Det vil heller ikke bli store 

inngrep i forbindelse med etablering av adkomst til omsøkte eiendom, da det allerede ligger en 

skogsbilvei opp til eiendommen som benyttes av skogeiendommen på nabotomta. Det ble gitt 

tillatelse til fradeling i 1997, og det fremgår av tillatelsen til fradeling at omsøkte areal 

arronderingsmessig ligger slik til at man kan dispensere fra LNF-området, og dermed gi 

tillatelse til fradeling. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder  er 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at dispensasjonen fra 

forbud mot tiltak i LNF-områder godkjennes. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 for oppføring av bolig og garasje, er oppfylt. 

 

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å godkjenne søknaden om dispensasjon. 



- 
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Jorun Sand Torgersbråten, Haugstangen 135, 3533 TYRISTRAND 
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 Ringerike kommune, 25.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Ringerike kommune 
 
Jeg viser til vår søknad av 03.03.20 og deres brev av 06.03.20 – deres referanse 20/1114-3. 
 
Vedlagt følger revidert tegning S0.1 SITUASJONSPLAN-VEDLEGG D.1-20203017 med dokumentasjon av bekken. Bildene er tatt 17.03.20 i sol og 5-10 
varmegrader. Det renner smeltevann i bekken. Bekken har for det meste ett løp - som på bilde 1. Ut fra vegetasjonen i området å dømme, er denne bekken 
tørr i deler av året. I denne sammenhengen blir det spørsmål om vannføringen i denne bekken er tilstrekkelig til at den kan vurderes som vassdrag med 
helårsvannføring, og at saken dermed kommer inn under kommuneplanens bestemmelse §11.1.  
 
01 Vi viser til vår dispensasjonssøknad av 05.02.20 – VEDLEGG B.1.  
02 Vannføringen i bekken er svært liten, og vi mener at den dermed ikke kommer inn under §11.1 i KPL. 
03 Minste avstand fra planlagt bebyggelse til bekken er 30 meter, og den ligger ca 6 meter lavere enn planlagt 1. etasje gulv.  
04 Ny bebyggelse skal tilknyttes kommunalt avløpsanlegg. Det vil dermed ikke være fare for at avløpsvann kan nå bekken. 
 
På vegne av tiltakshaver ber jeg om at dispensasjonssøknaden behandles på dette grunnlaget, og at vi kommer tilbake med etterlyst tilleggsdokumentasjon 
når dispensasjonen foreligger. 
 
 
Sverre Moe 
Sivilarkitekt Sverre Moe as 
Osloveien 10 
PB 3140 
3501 HØNEFOSS 
9096 0926 
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GNR 
262/168 

 06.03.2020 

 

BER OM TILLEGGSDOKUMENTASJON VEDRØRENDE SØKNAD OM 

BYGGING AV BOLIG MED BI-LEILIGHET OG GARASJE 

 GNR/BNR 262/168 - HAUGSTANGEN 28 

 
 
Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 

Vi bekrefter at vi 04.03.2020 har registrert søknaden din. 
 

Dispensasjon: 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 10.1 byggeforbud i LNF- område.  
Det ble vedtatt ny kommuneplan 31.01.2019. Siden bestemmelsen er ny har vi vi kommet frem 
til at saken bør legges frem for de folkevalgte slik at de kan vurdere om dispensasjonen skal 
kunne gis. 
Det er i våre kartet vist en bekk som ligger mindre enn 100 meter fra boligen. I søknaden er det 
ikke nevnt noe om denne bekken. Dersom denne bekken har vannføring hele året, vil det også 
kreves at det søkes om og gis dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 11.1 
byggeforbud i 100 metersbeltet langs vann og vassdrag. Vi ber om en tilbakemelding om bekken 
om den har helårsvannføring eller ikke. Har den helårsvannføring må det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen §11.1, dispensasjonssøknaden må begrunnes og 
nabovarsles. 
 

Vi ber om en tilbakemelding om vi skal behandle søknaden politisk eller om dere 

velger å trekke søknaden. 

  
Dersom dere velger å opprettholde søknaden, så kan dere velge om hele søknaden skal 
behandles politisk eller om kun søknad om dispensasjon skal behandles i første omgang. 
Velger dere kun at dispensasjonen skal behandles, vil det bli et mindre gebyr dersom 
søknaden avslås, men det vil kunne ta ytterligere typisk en uke eller to før endelig tillatelse 

blir gitt (dersom søknaden er fullstendig). 

  
Gebyr: 
Det tas gebyr både for behandling av byggesøknaden og dispensasjons søknaden. 
Gebyr for dispensasjon er for tiden pr. dispensasjon kr 9 300,-. 
Byggesaksgebyret ser så langt ut til å bli kr 38 250,-. 
Det tas også gebyr dersom saken avslås. 
Som beskrevet tidligere så har vi på byggesak kommet frem til at søknad om dispensasjon 
må legges frem til politisk behandling.  Dersom søknaden bli avslått så tas det et gebyr 
som er 90 % av fullt gebyr. 
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Vi ber om at tilbakemelding om hvor mye av søknaden som skal tas med til politisk 

behandling.  

Etter at tilbakemeldinger mottatt vil søknaden bli videresendt til en av våre jurister 

for videre behandling. 

                                                                                                                                                            

Tilleggsdokumentasjon i byggesaken: 
Etter en foreløpig gjennomgang av søknaden, har vi funnet ut at vi trenger mer opplysninger for 
å kunne behandle saken. 
Følgende må ettersendes før søknaden kan behandles: 
 

Utomhusplan 
Før det gis tillatelse til tiltak må det foreligge en utomhusplan som viser blant annet: 
Minste utomhusareal (MUA), jf. kommuneplanbestemmelsen § 5.4, 
Plass for avfallshåndtering skal settes av i situasjonskart/utomhusplan jf. 
kommuneplanbestemmelsen § 5.5. Vi ber om at kart/utomhusplan som viser dette sendes inn. 

 

Estetisk redegjørelse 
Det skal sendes inn estetisk redegjørelse ved ny bebyggelse, jf. kommuneplanbestemmelsen § 
5.8. Vi ber om at dette sendes inn. 
 

Sikring av vann og avløp.  
Etter plan- og bygningsloven § 27-1 kan ikke bygning som skal benyttes til bolig føres opp før 
vann til eiendommen er sikret. Etter plan- og bygningsloven § 27-2 kan ikke bygning som skal 
benyttes til bolig føres opp før bortføring av avløpsvann er sikret. 
I vårt saksbehandlingssystem kan vi se at Ringerike kommunens tekniske avdeling 02.02.2020, i 
sak 20/941, godkjente søknad om vann- og avløpsanlegg. 
Slik vi forstår det gjelder dette ikke for vann da det er Tyristrand vannverk som er eiere av 
vannledningene i området. Byggesaksavdelingen har i senere tid blitt gjort oppmerksom på at 
Tyristrand vannverk i noen områder ikke har kapasitet til at det etableres flere boliger, derfor er 
det spesielt viktig at det innhentes tillatelse til at boligen kan koblers til vannverket. 
Vi ber om at det innhentes nødvendige tillatelser fra Tyristrand vannverk og at dette sendes inn 
til byggesaksavdelingen slik at vi kan se at § 27-1 i plan- og bygningsloven er oppfylt og 
byggetillatelse kan gis.  Vi forutsetter at dere ser det som relevant å få avklart dette med 
Tyristrand vannverk også før det eventuelt bes om kun dispensasjonsbehandling.  
 

Atkomstvei: 
Det søkes om å etablere ny atkomstvei fra Haugstangen som er en kommunalvei. Vi kan ikke se 
at det er sendt inn snitt-tegninger som veiens profil/oppbygging og eventuelle skjæringer og 
fyllinger. Vi ber om at profiltegninger innsendes. 
 
Siden veien blir liggende på en landbrukseiendom, tok byggesaksavdelingen kontakt med 
landbrukskontoret. Landbrukskontoret var positive til at veien etableres med forutsetning om at 
veien ble lagt så nær inntil boligeiendommen som mulig slik at minst mulig areal går med til 
veien. De presiserte at veien også skulle benyttes som atkomst til landbruk- skogarealene nord 
for gnr/bnr 262/268. Siden veien også skal være en landbruksvei, så mener landbrukskontoret at 
veien må bygges i veg klasse 3, etter landbruksdirektoratets veinormer, helårsvei – med 10 tonn 
akseltrykk.  
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Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller 
mangler, eller bli behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og 
dokumentasjon for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 
Tilleggsdokumentasjon i saken kan sendes til Ringerike kommune, Postboks 123, 3502 
Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.  
 
Tiltak må ikke settes i verk før svar/tillatelse fra kommunen foreligger. 
 

Saksbehandlingstid 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges på vent inntil vi har mottatt tilleggsdokumentasjonen vi har bedt om. 
 

Gebyr 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Faktura sendes ut etter at 
vedtak er fattet. 
Størrelsen på gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det 
tas også gebyr dersom saken avslås. Det tas ekstra gebyr dersom det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov 
med tilhørende forskrifter, eller andre aktuelle lover.  
Betalingsreglementet finner du på kommunens hjemmesider. 
 

Har du spørsmål? 
Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler (se under). Det er fint om 
du da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen, eller saksnummer som 
står opplyst øverst i dette brevet. 
 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt, eller sende e-post til 
postmottak@ringerike.kommune.no. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

 
Med hilsen 

 
Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
Saksbehandler: Hans Otto Larsson  
E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no  
Telefon: 40804508  

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1138-1   Arkiv: 231  

 

 

Mindre justering av betalingsreglement 2020 - for kapittel 10.6 Planbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. I kapittel 10.6 Planbehandling, under pkt. 3 Gebyrpliktige plansaker, arealgebyr for 

bebyggelse og anlegg, inntas følgende bestemmelse: «I hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø, inngår bare bruksarealer for ny bebyggelse (ikke eksisterende, som 

reguleres til bevaring)». 

 

2. I kapittel 10.6 Planbehandling, under pkt. 6. Justering av gebyr, inntas nytt kulepunkt: 

«Der kommunen krever arealformål medtatt i reguleringsplanen beregnes ikke gebyr 

for slikt reguleringsformål». 

 

3. Gebyr for ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA som beregnes for hver m² 

BRA, skal endres fra kr. 8,00 til kr. 7,20. 

 

4. Foreslåtte justeringer og feilretting tas inn i betalingsreglement 2020 og får virkning fra 

07.05.2020. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Gjeldende betalingsreglement ble vedtatt i kommunestyret 12. desember 2019, i sak 192/19 

som en del av budsjettbehandlingen. Det fremmes nå sak om mindre justering av 

betalingsreglementet. Dette som følge av erfaringer med nylig vedtatt Områderegulering for 

Hønefoss. Her foreslås en bestemmelse om unntak for å betale gebyr for eksisterende 

bebyggelse for eiendom som skal reguleres til bevaring og som ikke får regulert noe potensiale 

for mere bebyggelse. 

 

Videre foreslås det en justering ved å unnta arealgebyr der kommunen krever arealformål 

inntatt i reguleringsplanen som skal ivareta samfunnsmessig viktige funksjoner. 

 

I tillegg anbefaler rådmannen at det rettes opp en liten feil i reglement. 

 



- 

Rådmannen vil anbefale at de foreslåtte endringene tas inn i betalingsreglementet, med virkning 

fra 07.05.2020. 

 

 

Beskrivelse av saken 

For arealer innenfor Områderegulering Hønefoss er det, for det meste, plankrav. Det vil si at 

for å utvikle arealene kreves det utarbeidet en reguleringsplan. Prinsippet for slik regulering er 

at planen skal omfatte hele det avsatte formålsfeltet eller kvartalet i områdereguleringen. 

Kvartalene innbefatter ofte mye eksisterende bebyggelse og det er i mange tilfelle slik at dette 

også vedkommer flere grunneiere. I noen av feltene er det eksisterende bebyggelse som er 

belagt med hensynssone for bevaring av kulturmiljø og denne bebyggelsen må i mange tilfeller 

reguleres til bevaring. 

Slike bygg vil ikke ha særlig potensiale for mere bebyggelse og noen eiendommer får ikke 

muligheter for utvidelse. 

 

Gebyrregulativet har bestemmelser om at det skal beregnes arealgebyr for bebyggelse og 

anlegg. Det beregnes gebyr både for ny bebyggelse (kr. 8,- pr m2) og for eksisterende 

bebyggelse (kr.5,50 pr m2). 

Prinsippene i gebyrberegningen skal naturligvis følges opp ovenfor forslagsstiller, men det kan 

være hensiktsmessig å unnta å beregne gebyr for eksisterende bebyggelse som må reguleres til 

bevaring og som ikke har noe potensiale for mer bebyggelse. Ett eksempel kan være 

Bryggerigården. 

Det foreslås at gebyreglementet utvides med en bestemmelse som lyder:  

 

«I hensynssone for bevaring av kulturmiljø, inngår bare bruksarealer for ny 

bebyggelse (ikke eksisterende, som reguleres til bevaring)» 

 

Videre har kommunen av og til behov for å medta arealformål for å ivareta samfunnsmessig 

viktige funksjoner.   

Slike funksjoner kan være krav til bl.a. sikker skolevei, felles lekearealer, annen infrastruktur 

mm. Planmyndigheten må påse at dette ivaretas i ny regulering. 

Derfor vil foreslått justering om unntak fra gebyrberegningen, der kommunen krever 

arealformål medtatt, være nødvendig for å imøtekomme viktige samfunnsmessige krav. 

 

Det er oppdaget en feil i vedtatt betalingsreglement. Gebyrene for planbehandling er noe 

redusert for året 2020, men reduksjon «for ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA 

beregnes for hver m2 BRA» ble ikke endret, her skal tallet endres fra kr. 8,00 til kr. 7,20.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Betalingsreglement for 2020 ble vedtatt i kommunestyret 12. desember 2019, i sak 192/2019 

som en del av budsjettbehandlingen. 

 

Økonomiske forhold 

Ved beregning av selvkost for planbehandling i kommunene er det egne retningslinjer. Gebyrer 

skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs behandling av private 

reguleringsplanforslag. 

For å kvalitetssikre at det tas inn saksbehandlingsgebyr tilsvarende selvkost, blir 

saksbehandlingstid og beregninger gjennomgått sammen med ekstern rådgiver to ganger i året. 



- 

Gjennomgang og vurdering av behov for eventuelle endringer av gebyrene blir gjort før neste 

års budsjettbehandling.  

 

De foreslåtte justeringene av gebyr gjelder for selvkostområder i planbehandlingen, og vil bidra 

til at noen aktuelle forslagsstillere vil få et noe mindre gebyr for arealformål som ikke kan 

utvikles eller som kommunen ber inntatt i regulering for å imøtekomme samfunnsmessige krav.  
 

Alternative løsninger 

Dersom det ikke ønskes justeringer av betalingsreglementet, kan det fattes vedtak om å ikke ta 

inn de foreslåtte justeringene nå, men at dette må vente til ordinær budsjettbehandling. 

 

Rådmannen vil påpeke at dette vil gjøre at noen aktuelle forslagsstillere vil få et noe større 

gebyr for arealer som ikke kan utvikles eller som kommunen ber inntatt i regulering for å 

imøtekomme nyere samfunnsmessige krav. Rådmannen har oppfattet at behovet for de 

foreslåtte justeringen er aktualisert nå og vil sterkt anbefale at justeringene vedtas. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken?  

De foreslåtte justeringene støtter oppunder flere av bærekraftsmålene der fokus er: innovasjon 

og infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), samarbeid for å nå målene (mål 

17) og liv på land (mål 15).  

Dette gjøres ved at planen legger til rette for at viktige infrastrukturtiltak kan komme på plass 

både i byen og i tettstedene og at kommunen samarbeider godt med forslagsstillere på 

fagområder som er samfunnsmessig viktige for å få til bærekraftige reguleringsplaner. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er egne retningslinjer for beregning av selvkost for planbehandling i kommunene, og 

vedtatt betalingsreglement skal selvfølgelig etterfølges.  

Men utviklingen går raskt og nye utfordringer opptrer i etterkant av nylig vedtatt 

Områderegulering for Hønefoss. Kommunen høster nå erfaringer og ser etterhvert nye 

løsninger i oppfølging av områdereguleringen. I reguleringsfeltene der eksisterende bebyggelse 

er belagt med hensynssone for bevaring av kulturmiljø, vil denne bebyggelsen i mange tilfeller 

reguleres til bevaring med lite potensiale for mer utbygging. Det er rimelig med unntak i 

betalingsreglementet i slike situasjoner. 

 

I noen private reguleringsplaner har kommunen av og til behov for å medta arealformål for å 

imøtekomme samfunnsmessige krav. Det er planmyndighetens oppgave å påse at dette ivaretas 

i ny regulering. Derfor vil foreslått justering av gebyrberegningen være viktig for å ivareta 

samfunnsmessig viktige funksjoner i reguleringsplanen.  

 

Rådmannen vil påpeke at justeringene vil gjøre at noen aktuelle forslagsstillere vil få et noe 

mindre gebyr for arealformål som ikke kan utvikles eller som kommunen ber inntatt i 

regulering for å imøtekomme samfunnsmessige krav. Rådmannen mener at det er fornuftig at 

disse foreslåtte justeringene kommer forslagsstiller til gode, og mener det er riktig å justere 

reglementet i tråd med ny kunnskap så raskt som mulig. 

 

 

Vedlegg:  



- 

Betalingsreglementet; https://www.ringerike.kommune.no/innhold/okonomi/budsjett-og-

analyse/betalingsreglementet/ 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Konst. avdelingsleder regulering: Katrine Kammerud 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1319-1   Arkiv:   

 

 

Overføring av investeringsmidler fra 2019 til 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Netto mindreforbruk 2019 i tabell 1 overføres til 2020, til sammen 119 270 963 kroner, og 

fordeles på prosjekter som vist i tabellen. 

 

Netto mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter i tabell 2, til sammen 807 164 kroner, overføres 

ikke. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunens investeringer styres som prosjekter. Investeringsregnskapet skiller seg fra 

investeringsprosjekter i den forstand at investeringsregnskapet avsluttes årlig mens prosjekter 

ofte løper over flere år. Investeringsprosjekter som løper over flere år, må av den grunn tas inn 

i investeringsbudsjettet kun med den delen av prosjektet som forventes i det aktuelle 

budsjettår. 

 

Et prosjektregnskap og årsregnskapet for investeringer har forskjellige formål og vil derfor gi 

ulik informasjon. Prosjektregnskapet viser påløpt hittil og sammenholdes mot prosjektets totale 

kostnadsramme, mens investeringsregnskapet skal vise regnskap (hittil) i år sammenlignet mot 

årsbudsjettet. 

 

Ved avvik mellom planlagt og reell fremdrift er det behov for overføring av budsjettmidler fra 

et år til et annet. Overføring av ubenyttede investeringsmidler er nødvendig for å sørge for 

kontinuitet i prosjektgjennomføringer og sikre totalbevilgningen i prosjektet. I tillegg må 

merforbruket overføres på løpende prosjekter for å unngå utilsiktede bevilgningsøkninger. 

 

Rådmannen har i henhold til økonomireglementet fullmakt til å overføre ubrukte 

investeringsmidler fra et år til et annet, se økonomireglementets punkt 5.2.3 Fullmakter til 

rådmannen. Prosjektenes totalbudsjett endres ikke. Overføringen dreier seg kun om å flytte 

ubrukte midler og overforbruk til et nytt år. 

 



- 

I henhold til punkt 5.2 i økonomireglementet kan ikke rådmannens fullmakt brukes til å endre 

budsjettet i strid med de prioriteringer eller føringer som kommunestyret har lagt til grunn i 

budsjettvedtaket. Derfor må midlene overføres prosjekt for prosjekt. 

 

Tabell 1 nedenfor viser forslag til overføring av investeringsmidler på videreførte prosjekter: 

 

Tabell 1 - Overføring av netto mindreforbruk fra 2019 til 2020

Prosjekt Prosjektnavn

Reg. budsjett 

2019  Regnskap 2019 

 Mindre-/ mer-

forbruk 2019 

0040 Oppgradering skoler 4 235 741          3 892 030          343 711              

0063 Utvidelse/oppgrad barnehager 1 781 481          1 228 548          552 933              

0080 Helse- og omsorgsbygg 1 974 494          1 823 612          150 882              

0115 Energi, inneklima, overvåkning 4 141 293          3 687 703          453 590              

0259 Kjøp av eierseksjoner i  Ringerike kultursenter -                       111 907              -111 907            

0416 Nytt sak- og arkivsystem ACOS -                       100 000              -100 000            

0500 BRR - Biler og redningsverktøy 3 736 332          1 229 434          2 506 898          

0700 Datautstyr 3 837 171          3 349 703          487 468              

0732 Eiendomsskatt - programvare 1 541 000          1 234 450          306 550              

0751 IKT - Skole 7 193 714          7 570 238          -376 524            

0761 IKT - barnehage 600 000              65 554                534 446              

10001 Ullerål skole med idrettshall 151 911 008      149 920 475      1 990 533          

10002 Hov ungdomsskole 4 989 000          2 393 559          2 595 441          

10004 Benterud skole 18 331 644        3 024 562          15 307 082        

10004 Benterud skole (inndekning Trygg skolevei) 2 089 980          5 361 178          -3 271 198         

10006 Heradsbygda omsorgssenter 133 499 005      91 636 829        41 862 176        

10007 Hov vest omsorgsboliger 1 982 235          1 242 298          739 937              

10008 Hov øst omsorgsboliger 25 719 462        9 926 351          15 793 111        

10015 Ringerike legevakt og ambulansesentral 27 590 086        22 874 933        4 715 153          

10025 Garantisaker Bygg -968 235            295 642              -1 263 877         

10025 Garantisaker vei (feilført 15034 i 2019) -501 232            108 008              -609 240            

10027 Nes skole ny barneskolefløy 1 336 800          993 058              343 742              

10031 Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken 8 336 461          4 787 521          3 548 940          

10032 Ombygging Ringerike rådhus 7 000 000          3 167 936          3 832 064          

10033 Ombygging Hensmoen 9 920 000          3 881 176          6 038 824          

10037 Riddergården oppgradering og sprinkling 1 050 988          710 081              340 907              

14017 Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé -                       5 272 663          -5 272 663         

14018 Ullerål skole - Trygg skolevei -                       432 161              -432 161            

14019 Hønengata nord fellesprosjekt -                       223 817              -223 817            

17001 Soveareal barnehage 2 581 088          2 016 476          564 612              

17002 Branntekniske tiltak i  Nes samfunnshus 700 000              228 609              471 391              

17005 FDV-system 500 000              -                       500 000              

17010 Hønefoss barnehage (inventar og oppgradering) 500 000              96 658                403 342              

19301 Kommunale veier 15 758 903        15 586 021        172 882              

19402 Sykkelbysatsing 2 347 444          184 000              2 163 444          

15008 Overføringsledninger Åsa - Monserud 33 820 680        34 899 757        -1 079 077         

15013 Monserud renseanlegg 99 089 270        83 408 191        15 681 079        

15014 Sanering Nes i  Ådal etappe 2 1 953 682          793 262              1 160 420          

15034 Garantisaker VAR (restbev. Ringerike vannverk) 13 399 241        11 659 498        1 739 743          

15037 Styresystem Nes RA og Monserud RA 500 000              126 968              373 032              

15038 VA-anlegg Parkgata - Storjordet 4 191 750          1 228 848          2 962 902          

19003 Utskifting vannledninger 2019 9 708 875          9 282 489          426 386              

19103 Utskifting avløpsledninger 2019 10 394 341        9 689 200          705 141              

19210 Digitale vannmålere 2 500 000          257 334              2 242 666          

Sum 619 273 702      500 002 739      119 270 963       
 

Kommentarer til Tabell 1: 



- 

Prosjekt 14015 Trygg skolevei Benterud skole ble ferdigstilt i 2019. «Inndekning» av 

manglende ramme foreslås ved å redusere bevilgningen på 10004. Trygg skolevei-prosjektet 

har ikke hatt overskridelse. Det er snarere slik at prosjektet ikke har blitt tildelt sin opprinnelige 

prosjektramme på et tidligere tidspunkt.  

 

Prosjekt 15006 Ringerike vannverk må avsluttes i 2019. Ringerike vannverk ble overtatt og 

tatt i bruk i februar 2018. Det er over 2 år siden. I henhold til investeringsveilederen skal 

prosjekter avsluttes ved slik overtakelse, og garantiperioden er ikke en del av investeringen. 

Kommunen er på overtid i forhold til avslutning av dette anlegget.  

 

Imidlertid har det påløpt utgifter i 2020 på arbeider utført ved vannverket. Det ble besluttet å 

føre utgiftene på prosjekt 15034 Garantisaker VAR. Derfor foreslås det at mindreforbruket i 

2019 overføres til prosjekt 15034. Det forutsettes at utgiftene er i tråd med opprinnelige 

føringer for den vedtatte prosjektrammen på 112,4 millioner kroner.  

 

Tabell 2 viser investeringsmidler som ikke foreslås overført: 

 
Tabell 2 Ingen overføring

Prosjekt Prosjektnavn

Reg. budsjett 

2019

 Regnskap 

2019 

 Mindre-/ 

merforbruk 

2019  Kommentarer 

0041 Nytt inventar skoler 4 829 096    4 050 562    778 534       ferdig

0081 Søndre park belysning -                162 756       -162 756      bevilgn av driftsmidler

0247 Grunneiendommer og skoger 614 300       542 997       71 303         avsluttet

0250 Tiltak eiendomsutvikling 273 730       357 800       -84 070        avsluttet

0258 Elektronisk dørlås sanitærbygg Røsholmstranda 100 000       89 725         10 275         ferdig

0401 Aktivitetspark Livbanen 127 116       55 401         71 715         ferdig

0501 Maskinpark 2 361 679    2 376 510    -14 831        avsluttet

0710 Helse - Pilotprosjekt velferdsteknologi 107 654       1 015 041    -907 387      inndekning fra 0720

0720 Helse - Inventar/medisinsk utstyr 4 154 684    3 047 971    1 106 713    ti l  0710 (rest salderes)

17006 Schjongshallen 6 698 218    6 702 699    -4 481          ferdig

15024 Boligutbygging Benterud VA-løsninger 1 639 887    1 697 739    -57 852        avsluttet

Sum 20 906 364    20 099 200    807 164         ubrukt bevilgning  
 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Det gås ikke inn på de enkelte betydningene disse investeringene har i forhold til 

bærekraftsmålene i denne saken. Det naturlige vil være å omtale FNs bærekraftsmål i 

tilknytning til behandling av de enkelte investeringene, for eksempel i behovsutredninger, 

planer og rapporteringer. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler på inntil 130 millioner 

kroner. Rådmannen anbefaler at netto mindreforbruk i 2019 i tabell 1 overføres til 2020 og at 

ubrukt bevilgning i tabell 2 ikke overføres. 

 

 

 

 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 12.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1333-1   Arkiv: Q30  

 

 

Konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo og Ring 4 –  

Innspill  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune er positiv til arbeidet med KVU for vegforbindelse øst for Oslo. Det er 

viktig at konseptvalgutredningen ses i sammenheng med hele Ring 4. 

 

  

 

 

Innspill til KVU for vegforbindelse øst for Oslo 

 

Bakgrunn 

 

Konseptvalgutredningen (KVU) for nye vegforbindelser øst for Oslo er ferdigstilt og oversendt 

Samferdselsdepartementet. Samtidig legges rapporten ut på offentlig høring med frist for å gi 

innspill innen 16. mars 2020.  

 

 

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en 

konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo. Konseptvalgutredningen analyserer 

ulike konsepter for alternative vegforbindelser øst for Oslo i korridorene til rv. 22 og fv. 120 

mellom E6 syd i Østfold og E6 nord for Oslo opp mot Kløfta. Det er også sett på mulig 

tilkobling til rv. 4 via fv. 22 fra Hvam til Gjelleråsen. En vurdering med tilknytning til en evt. 

fremtidig Ring 4 utenfor Oslo inngår også i arbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

For Ringeriksregionen er det viktig at KVU- arbeidet ses i sammenheng med ring 4 utenfor 

Oslo. Allerede i 2011 ble det utført en KVU/KS1 for strekningen Hokksund – Jevnaker som 

inngår i ring 4, og det er nå byggestart for prosjektet Jevnaker – Olum med ferdigstillelse i 

2022, som også er en parsell av ring 4.  

 



- 

KVU for ny vegforbindelse øst for Oslo viser ulike konsepter for en ferdig ring 4 fra Hokksund 

og gjennom Ringeriksregionen. Ringerike kommune mener det er svært viktig å få fastsatt 

konsept for ring 4 øst for Oslo. En ferdig utviklet ring 4, vil avlaste Oslo spesielt for 

godstransport som ikke har målpunkt i Oslo, og som derfor ikke trenger å belaste de allerede 

belastede veglenkene inn mot Oslo. Ring 4 må ses i lys av et utbyggingsmønster på veglenkene 

som skal være arealeffektivt basert på prinsipper om en flerkjernet utvikling i Viken.  

 

På sentrale Østlandet er rv. 350/E16 fra Hokksund gjennom Ringeriksregionen del av ring 4, 

og et effektivt alternativ for person- og godstrafikken nord for Oslo som ikke skal inn til Oslo 

men videre østover. Ring 4 har stor betydning for den omfattende næringstransporten vestfra, 

fra Hallingdal, Valdres og aksen mellom Drammen og Ringerike, den næringstransporten som 

er koblet til hovedflyplassen på Gardermoen og den grensekryssende næringstransporten som 

ikke har målpunkt Oslo.  

 

Langs ring 4 i Ringeriksregionen ligger Eggemoen aviation and technology park med egen 

flyplass. Dette er en viktig regional næringspark med et influensområde definert til å strekke 

seg fra Kongsberg og Gjøvik/Raufoss til Gardermoen. Som flyplass tilrettelagt for 

næringsvirksomhet med en rullebane på 2200 meter, et areal på 2300 daa og med få 

restriksjoner i luftrommet, er næringsklyngen på Eggemoen av stor betydning for lokalisering 

av kompetansearbeidsplasser på et høyt teknologisk nasjonalt og internasjonalt nivå.. Utvikling 

av ring 4, vil være avgjørende for næringsutviklingen i denne nasjonalt viktige næringsparken. 

 

For Ringeriksregionen er det svært positivt at det arbeides med å få en komplett Ring 4 på 

plass. Foruten  Eggemoen – Olum, som er under bygging nå, er det for  strekningen  

Eggemoen – Nymoen, , vedtatt kommunedeplan 11.10.18. Denne strekningen på ring 4 har 

stort fokus fra ringeriksregionens  ståsted, og det er viktig for ring 4 at dette prosjektet  blir 

løftet inn som innspill til NTP 2022-2030. 

 

 

Protokoll fra politisk behandling vil bli ettersendt.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune er positiv til arbeidet med KVU for vegforbindelse øst for Oslo. Det er 

viktig at konseptvalgutredningen ses i sammenheng med hele Ring 4. Dette bygger positivt opp 

under planlagt samferdselstruktur i Ringerike og omegn. 

 

 

 

Vedlegg 

Innspill til NTP - protokoll 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Inger kammerud og Ole Einar Gulbrandsen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5562-5  Arkiv: N10  

 

Sak: 34/20 

 

Saksprotokoll - Innspill til prioriteringer til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommunestyret slutter seg til fremlagte innspill til prioriteringer til Nasjonal Transportplan 

(NTP) 2022 - 2033 

 

Tillegg under overskriften:  

Langsiktige satsingsområder i Ringeriksregionen: 

Persontrafikktilbudet på Randsfjordbanen strekningen Hokksund Jevnaker må styrkes. 

Dette for å sikre større nedslagsfelt for kollektivreisende med Ringeriksbanen, og sikre at flest 

mulig kan reise med tog inn til Hønefoss stasjon. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 03.03.2020: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til tillegg p.v.a. Sp, H, V, SV, Rødt, 

Uavh., Ap og KrF: 

 

«Tilleggsforslag under overskriften:  

 

Langsiktige satsingsområder i Ringeriksregionen: 

Persontrafikktilbudet på Randsfjordbanen strekningen Hokksund Jevnaker må styrkes. 

Dette for å sikre større nedslagsfelt for kollektivreisende med Ringeriksbanen, og sikre at flest 

mulig kan reise med tog inn til Hønefoss stasjon.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling, samt Aasens (Sp) forslag p.v.a. Sp, H, V, SV, Rødt, Uavh., Ap og 

KrF, ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG)  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1390-2   Arkiv:   

 

Strategi for tilsyn i strandsonen  
 

Forslag til vedtak: 

Følgende prioritering legges til grunn for områdetilsyn i strandonen i Ringerike kommune: 

1. Røsholmstranda 

2. Åsa 

3. Nedre Eggeveien 

4. Elviktangen 

5. Støaveien 

6. Damtjern 

7. Samsjøen 

8. Setertjern 

9. Bergsjø 

10. Ørtesvatnet 

11. Begna (fra Sperillen til E16) 

12. Storelva 

13. Begna nord (fra Sperillen til kommunegrense Sør Aurdal) 

 

 

 

Sammendrag 

HMA vedtok 03.06.2019, i forbindelse med oppstart av tilsyn i strandsonen ved Haga Bru, at 

det skulle utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn. 

Administrasjonen hadde en workshop med HMA 09.03.2020, hvor HMA jobbet i to grupper 

med prioritering av tilsyn for ulike områder i 100-metersbeltet mot vann og vassdrag. 

Prioriteringen i rådmannens forslag til vedtak baserer seg på en sammenstilling av forslagene 

fra de to gruppene. Områdene er beskrevet nærmere i vedlegget. 

 

Beskrivelse av saken 

Formålet med strategien er å sikre en langvarig plan for videre oppfølging i strandsonen. Etter 

plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-4 skal kommunen påse at plan- og bygningslovgivningen 

overholdes i kommunen. Byggeforbudet i strandsonen er viktig for å sikre allmennhetens 

tilgang til vann og vassdrag, og for å ivareta det unike naturmiljøet som finnes i strandsonen. I 

tillegg gjør pressens omtale av liberale regler for tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 

kombinert med det strenge byggeforbudet i strandsonen at det er en del misforståelser rundt 



- 

regelverket, noe som fører til at enkelte utfører ulovlige byggetiltak. Disse forholdene gjør at 

strandsonen er et godt egnet sted for områdetilsyn.  

 

Byggesaksavdelingen har tidligere gjennomført områdetilsyn i 100-metersbeltet ved Haga Bru. 

En strategi for områdetilsyn i strandsonen vil sikre administrasjonen et godt verktøy for å 

planlegge og gjennomføre fremtidige områdetilsyn, samtidig som HMA har kontroll på 

strategien og prioriteringene som ligger til grunn for områdetilsynet. 

 

Gjennomføring av områdetilsyn: 

I forkant av tilsynet vil aktuelle hjemmelshavere få et brev med varsel om at 

byggesaksavdelingen vil komme på befaring, og informasjon om muligheten til å være til stede. 

På selve befaringen vil det bli tatt bilde av og registrert bygninger og andre tiltak på 

eiendommen. Byggesaksavdelingen går ikke inn i bygninger.  

 

Etter at befaringen ute på eiendommene er gjennomført, vil observasjonene fra befaringen bli 

sammenlignet med dokumentasjonen i byggesaksarkivene, og hva som vises på historiske 

flyfoto. Hver enkelt hjemmelshaver vil få et brev med oppsummering av status for tiltakene på 

sin eiendom. Eventuelle ulovlige tiltak må enten fjernes eller søkes om. Kommunen har 

mulighet til å bruke sanksjonene i plan- og bygningsloven for å få fjernet eventuelle ulovlige 

tiltak som hjemmelshaver ikke fjerner frivillig. 

 

Hvor mange eiendommer det blir ført tilsyn med hvert år vil avhenge av den totale kapasiteten 

på byggesaksavdelingen. Strategien vil gi administrasjonen et godt styringsverktøy for å 

planlegge fremtidige områdetilsyn. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Områdetilsyn i 100-metersbeltet ved Haga Bru ble behandlet i HMA 03.06.2019. HMA vedtok 

her: «Det skal utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn.» 

 

Økonomiske forhold 

Tilsynet finansieres over selvkost gjennom de ordinære byggesaksgebyrene. Det blir ikke tatt 

egne gebyrer for gjennomføring av tilsynet. Det tas gebyr for behandling av etterfølgende 

søknader etter gebyrreglementet som gjelder på søknadstidspunktet.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at strategien vedtas. 

 

Vedlegg 

Beskrivelse av områdene 

 

 

 Ringerike kommune, 25.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 
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enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Områdetilsyn strandsone

Nye områder



Røsholmstranda

• 12 hytteeiendommer
• Like ved populær badeplass og kafé
• Friluftskartlegging: Tyrifjorden – B-område, 39/55 poeng



Åsa, øst for Grantopp

• Cirka 20 eiendommer, miks av hytter og boliger
• Badeplass på Grantopp
• Friluftskartlegging: Steinsfjorden – B-område, 36/55

poeng



Nedre Eggeveien - hytteområde

• Naturlig å fokusere på området på nedsiden av jernbanen , ca.
23 eiendommer.

• Rett utenfor Karlsrudtangen naturreservat
• Friluftskartlegging: Tyrifjorden – B-område, 39/55 poeng



Elviktangen

• 45 eiendommer
• En blanding av landbrukseiendommer, boliger og hytter
• Friluftskartlegging: Steinsfjorden – B-område, 36/55 poeng



Støaveien – blanding av hytter og boliger

• Naturlig å fokusere på området på
nedsiden av jernbanen, ca. 15
eiendommer.

• Badeplassen Tangen ligger like ved
området

• Friluftskartlegging: Tyrifjorden –B-område,
39/55 poeng



Damtjern

• Ca. 20 eiendommer, hovedsakelig hytter
• Innenfor markagrensen
• Friluftskartlegging: Damtjern – B-område,

41/55 poeng



Samsjøen – hytteområde sørvest

• 10 hytteeiendommer
• Friluftskartlegging: Samsjøen –C-område, 29/55 poeng



Samsjøen – hytteområde i sørøst

• 20 hytteeiendommer
• Friluftskartlegging: Samsjøen –C-område, 29/55 poeng



Setertjern

• Ca. 25 hytteeiendommer
• Turområde med bl.a. DNT-hytte
• I nedbørsfeltet for Tyristrand vannverk
• Friluftskartlegging: Setertjern – B-område,

40/55 poeng



Nordenden av Bergsjø

• Blanding av hytter og gårdseiendommer
• 24 eiendommer
• Friluftskartlegging: Bergsjø –C-område,

29/55 poeng



Hytteområde ved Ørtesvatnet

• 7 hytter ligger innenfor 100-metersbeltet
• Kartet viser en del brygger/båtplasser
• Kan være aktuelt for fellestilsyn med utslipp
• Friluftskartlegging. Holleia - A-område,

45/55 poeng



Begna – fra Sperillen til E16

• Strandsonen langs Begna fra
Sperillen til E16

• Cirka 25 km elvestrekning

• Både landbrukseiendommer,
boliger og hytter



Storelva

• Ca. 16 km elvestrekning

• Variert bebyggelse



Begna nord

• Ca. 11 km elvestrekning



Avslutning og takk!
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Eiendomsskatt - avlastningsmuligheter i forbindelse med koronavirusepidemien 

2020  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet støtter rådmannens vurdering av at Skatteoppkreveren etter nærmere vurdering 

kan innvilge betalingsutsettelser, med eller uten renter, for eiendomsskatten på forespørsel fra 

innbyggere eller næringsdrivende (fremleggets punkt 3). 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Den pågående koronavirusepidemien har medført at mange innbyggere har blitt eller står i fare 

for å bli permittert fra arbeidsforhold, og selvstendig næringsdrivende og bedrifter står i fare 

for å miste sitt inntektsgrunnlag. 

 

Får å avhjelpe situasjonen har administrasjonen utredet og foreslått aktuelle tiltak som vil 

kunne lette betalingsbyrden ved redusert likviditet hos privatpersoner og selskaper. 

 

Beskrivelse av saken 

Opprinnelig vedtatt eiendomsskatt for 2020 

I budsjettet for 2020 vedtok kommunestyret eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen 

for 2020, med 3 og 5 promille for henholdsvis bolig/fritidseiendommer og næringseiendommer. 

Skatten ble vedtatt utskrevet i 3 terminer, med forfall 20. mars, 20. juni og 20. oktober. 

 

Faktura for 1. termin, med forfall 20. mars, ble sendt ut i slutten av februar 2020.03.20 

 

Handlingsrom 

Adgangen til å skrive ut og endre eiendomsskatten er regulert av eigedomsskattelova. 

Eiendomsskatten kan endres bakover i tid, og det er relativt lav terskel for å gjøre dette til 

gunst for skattytere. 

 

Alle tiltak som velges bør vurderes opp mot at de må være formålsmessige og nødvendige. 

Dette betyr at de må være egnet til å faktisk bidra til formålet med tiltaket, og de må ikke gå 

lengre enn det som er nødvendig. 

 



- 

Under følger en redegjørelse av de fire alternativene kommunen har for å tilpasse 

eiendomsskatten slik at de som påvirkes særs negativt av den pågående epidemien blir hjulpet. 

 

1. Endre terminene for betaling (eigedomsskattelova § 25) 

Dette vil ikke redusere inntektene fra eiendomsskatten, men vil påvirke kommunens 

likviditet i og med at innbetalinger ikke vil komme når de er forventet. 

Det er ikke mulig å endre 1. termin siden den er skrevet ut, sendt ut og forfall har 

inntruffet, men senere terminer kan flyttes på om nødvendig. 

Merk at det i så tilfelle kan bli kort tid mellom terminene, avhengig av når man setter 

dem til. 

En endring av terminene vil gjelde for alle skattytere, uavhengig av om de er rammet av 

epidemien eller ikke. 

 

2. Redusere eiendomsskatten (eigedomsskattelova § 11) 

Kommunestyret kan redusere eiendomsskatten. Dette kan gjøres med tilbakevirkende 

kraft, men vil da medføre en større reduksjon i termin 2 og 3 ettersom termin 1 allerede 

er forfalt til betaling. 

En reduksjon kan gjøres for alle eiendommer, eller for bolig/fritid og næring hver for 

seg. 

Skattesatsen kan settes ned til 1 promille. 

Det er imidlertid begrensinger på adgangen til å øke skattesatsene med mer enn 1 

promille i året; dersom man reduserer med mer enn 1 promille vil man altså ikke kunne 

skru opp til gammel skattesats det påfølgende året (dette er spilt inn til KS, som skal 

høre med Finansdepartementet om det er aktuelt å lage en unntaksregel for dette. 

Skulle Ringerike kommune velge å redusere skattesatsen, bør den derfor ikke reduseres 

til lavere enn 2 og 4 promille for henholdsvis bolig/fritid og næring. 

 

Dette vil naturlig nok medføre en reduksjon av kommunens inntekter. En reduksjon på 

1 promille vil utgjøre om lag 30% mindre eiendomsskatt, eller rundt 15 millioner 

kroner, årlig. 

 

Tilsvarende kan det være mulig å innføre et bunnfradrag med tilbakevirkende kraft. Det 

er kommunestyret som må vedta dette. Merk at dette kun vil gjelde boliger, og vil ikke 

komme næringsdrivende til gode.  

Det er noe tvil om dette vil være lovlig eller ikke, men vi har sendt forespørsel til 

Finansdepartementet om dette, og vil trolig få det avklart innen det vil være aktuelt å 

vedta noe slikt i kommunestyret. 

 

3. Gi betalingsutsettelse, med eller uten rentefritak (eigedomsskattelova § 25) 

Skatteoppkreverens avdeling for Kommunal innkreving kan gi betalingsutsettelse, med 

og uten renter, med hjemmel i loven slik den er i dag (dette krever altså ingen utvidet 

fullmakt fra rådmannen eller politisk ledelse). 

 

Dette må i utgangspunktet skje på individuell basis, ved at folk henvender seg til 

kommunen om det.  

 

Dette vil føre til mindre inntekter på kort sikt, men kravet skal i utgangspunktet betales 

til slutt. Det vil gå noe ut over kommunens likviditet, og dersom rentefritak innvilges vil 
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kommunen måtte bære rentetapet. Det er ikke mulig å anslå hvor store summer det vil 

bli snakk om, da det vil avhenge av hvor mange som henvender seg om dette. 

 

Det kan være aktuelt å informere om mulighetene for betalingsutsettelse på 

kommunens hjemmesider.  

 

4. Sette ned eller fjerne eiendomsskatten for enkelteiendommer (eigedomsskattelova 

§ 28) 

Formannskapet kan ved søknad sette ned eller fjerne eiendomsskatten for konkrete 

eiendommer. 

Denne paragrafen har i Ringerike kommune primært kun blitt brukt som hjemmel for å 

redusere eiendomsskatten for familier med vedvarende lav inntekt (<2G).  

 

Hjemmelen kan i prinsippet brukes for å søke om bortfall av eiendomsskatt for 

privatpersoner eller bedrifter grunnet likviditetsproblemer, men den blir da i praksis et 

lempningsverktøy som vi ikke har konkrete regler for. Dersom det begynner å komme 

mange søknader om dette, bør formannskapet/kommunestyret på forhånd meisle ut 

regler for hva som skal til for å få helt eller delvis fritak for eiendomsskatten på en slik 

måte, før man begynner å behandle enkeltsaker. Dette vil sikre likebehandling, og 

forhindre at man undergraver andre regelverk 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Avlastning vil kunne bidra til å unngå konkurser og vanskelige økonomiske situasjoner for de 

det gjelder, samtidig som det gjør at flere enn bare de bemidlede personene eller bedriftene 

klarer seg gjennom krisen. Dette støtter opp under bærekraftsmål 8 (anstendig arbeid og 

økonomisk vekst) og 10 (mindre ulikhet). 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Skatteoppkreveren innvilger betalingsutsettelse etter egen vurdering 

for tilfeller hvor skattytere henvender seg til kommunen og ber om dette, at Skatteoppkreveren 

tar stilling til om utsettelsen skal være med eller uten renter, og at det legges ut informasjon om 

slike muligheter på kommunens hjemmeside (alternativ 3) 

 

Rådmannen anbefaler ikke at terminene for betaling endres; siden Skatteoppkreveren kan gi 

betalingsutsettelse til dem som trenger det, vil det være en uforholdmessig ulempe for 

kommunen at alle andre som ikke trenger utsettelse også skal få dette. 

 

Rådmannen anbefaler at dersom betalingsutsettelser ikke viser seg å være tilstrekkelig, så kan 

man vurdere å innvilge fritak i formannskapet for de som søker om dette, forutsatt at man på 

forhånd lager et eget reglement for dette for å sikre likebehandling. 

 

Rådmannen anbefaler ikke at skattesatsen reduseres eller at bunnfradrag innføres. Dette fordi 

dette er tiltak som vil ramme alle, også de som ikke trenger det, og derfor føre til en unødig 

reduksjon i kommunens inntekter. For de personene eller bedriftene som trenger det vil det 

uansett være anledning til å søke om betalingsutsettelse, rentefritak og helt eller delvis fritak fra 

eiendomsskatten (punkt 3 og 4 som skissert over). 



- 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Lisabeth Andersen 

saksbehandler: Daniel Furre 
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Valg av meddommere - Borgarting lagmannsrett  
 

Forslag til vedtak: 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Borgarting lagmannsrett for perioden 

1.1.2021 til og med 31.12.2024 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Borgarting lagmannsrett for perioden 1. januar til og 

med 31. desember 2024.  

Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer fyller 

vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunen skal velge meddommere til Borgarting lagmannsrett. Borgarting lagmannsrett har 

bestemt at det skal oppnevnes 11 kvinner og 11 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Domstollovens § 67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 

valget. 

Det har vært annonsert på kommunens hjemmeside, på Face book, i Ringerikes Blad og på 

Universitet i Sørøst Norge. 

Det har vært redaksjonell omtale på NRK P1, NRK P2 og NRK TV Oslo og Viken.  

Det har vært lagt vekt på at vi mangler yngre, og de med minoritetsbakgrunn.  

 

På tross av omfattende bekjentgjøring har det vært krevende å skaffe til veie nok personer. Det 

er dessverre fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn som har meldt sin interesse for 

valget. Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med 

minoritetsbakgrunn ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 
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Det er positivt at mange av de som er meddommere i inneværende periode har sagt seg villig til 

å stille for en nye periode. Dette er et sterkt ønske fra domstolene, da de ønsker meddommere 

med en viss erfaring. 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som skal velges må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

Vedkommende må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og har plettfri vandel. 

Vandelskontroll er utført og samtlige personer som foreslås fyller vandelskravet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Domstollovens § 68 slår fast at når formannskapet har fattet vedtak i saken, skal dette legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommes. 

 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommer i Borgarting lagmannsrett for perioden 1. 

januar 2021 til og med 31. desember 2024. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Etternavn Fornavn Stilling
Andestad Beathe-Kristin Pensjonist
Austad Anette Salgssekretær
Berg Larsen Øivind Leder
Bråten Anders Bilmekaniker
Chen Nan-Chun Resepsjonist
Christoffersen Tom Ståle Senior ingeniør
Dylewska Agnieszka Arkivansvarlig
Eri Solveig Kontorsjef
Espegren Bjørn Harald Vedlikeholdsarbeider
Jenshagen Karina Resepsjonist
Langstrand Magnus Rådgiver
Lien Terje Avdelingsleder
Mehlum Odd Anton Byggeleder
Oterhals Gunn Ragnhild Overingeniør
Pjaaka Margrethe Student
Ramadan Dilan Jamal Prosjektleder
Skjærvold Berit Studiesjef
Skjønhaug Ståle Kontorleder og systemansvarlig
Sørstrøm Monica Saksbehandler
Thoen Bjørn Eivind Fagarbeider
Tollefsen Grethe Rådgiver
Uglum Tiril Beatrix Kommunikasjonsrådgiver
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Valg av meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett  
 

Forslag til vedtak: 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1.1.2021 til og med 31.12.2024 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett for perioden 1. januar 

2021 til og med 31. desember 2024.  

Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer fyller 

vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunen skal velge meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett. Nedre Buskerud 

jordskifterett har bestemt at det skal oppnevnes 6 kvinner og 6 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Domstollovens § 67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 

valget. 

Det har vært annonsert på kommunens hjemmeside, på Face book, i Ringerikes Blad og på 

Universitet i Sørøst Norge. 

Det har vært redaksjonell omtale på NRK P1, NRK P2 og NRK TV Oslo og Viken.  

Det har vært lagt vekt på at vi mangler yngre, og de med minoritetsbakgrunn.  

 

På tross av omfattende bekjentgjøring har det vært krevende å skaffe til veie nok personer. Det 

er dessverre fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn som har meldt sin interesse for 

valget. Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med 

minoritetsbakgrunn ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 
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Det er positivt at mange av de som er meddommere i inneværende periode har sagt seg villig til 

å stille for en nye periode. Dette er et sterkt ønske fra domstolene, da de ønsker meddommere 

med en viss erfaring. 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som velges må har tilstrekkelige norskkunnskaper og har plettfri vandel. Personene 

som velges som meddommer i jordskifteretten skal ha spesiell kompetanse innen ett eller flere 

av feltene inne jordbruk, skogbruk, drift av fast eiendom, planprosesser.  

Alderskravet (21-70 år) gjelder ikke for meddommere til jordskifteretten. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Domstollovens § 68 slår fast at når formannskapet har fattet vedtak i saken, skal dette legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommes. 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommere i Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Etternavn Fornavn Gyndig i
Bjerke Eldor Jord- og skogbruk
Edvardsen Ida Jordbruk
Eidahl Bernt Magne Skogbruk/Miljø
Fjeldstad Lars-Didrik Bygg og anlegg/fast eiendom/verdifastsettelse
Hustad Gøril Jordbruk
Lie Åshild Planprosesser/Verdifastsettelse/bruk og drift av fast eiendom/Bygg-og anleggsvirksomhet
Nordstrøm Bård Jordbruk
Nyhus Kjersti Jordbruk
Strande Anders Tore Jord- og skogbruk
Thengs Siri Jord- og skogbruk
Tollefsen Grethe Planprosesser etter plan og bygningsloven, agronomi
Vassdal Trond Olav Jord- og skogbruk, Jordskifte
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Valg av meddommere til Ringerike tingrett for perioden 2021 - 2025  
 

Forslag til vedtak: 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Ringerike tingrett for perioden 1.1.2021 

til og med 31.12.2024 

 

   

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Ringerike tingrett for perioden 1. januar til og med 31. 

desember 2024.  

Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer fyller 

vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunen skal velge meddommere til Ringerike tingrett. Ringerike tingrett har bestemt at det 

skal oppnevnes 35 kvinner og 35 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Domstollovens § 67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 

valget. 

Det har vært annonsert på kommunens hjemmeside, på Face book, i Ringerikes Blad og på 

Universitet i Sørøst Norge. 

Det har vært redaksjonell omtale på NRK P1, NRK P2 og NRK TV Oslo og Viken.  

Det har vært lagt vekt på at vi mangler yngre, og de med minoritetsbakgrunn.  

 

På tross av omfattende bekjentgjøring har det vært krevende å skaffe til veie nok personer. Det 

er dessverre fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn som har meldt sin interesse for 

valget. Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med 

minoritetsbakgrunn ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 
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Det er positivt at mange av de som er meddommere i inneværende periode har sagt seg villig til 

å stille for en nye periode. Dette er et sterkt ønske fra domstolene, da de ønsker meddommere 

med en viss erfaring. 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som skal velges må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

Vedkommende må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og har plettfri vandel. 

Vandelskontroll er utført og samtlige personer som foreslås fyller vandelskravet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Domstollovens § 68 slår fast at når formannskapet har fattet vedtak i saken, skal dette legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommes. 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommer i Ringerike tingrett for perioden 1. januar 

2021 til og med 31. desember 2024. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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ETTERNAVN FORNAVN STILLING ETTERNAVN FORNAVN STILLING
Olsen Mona Hølen Lønn og personalmedarbeider Lafton Jan Thorleif Pensjonist
Weme Ingeborg Anette Skatterådgiver Pettersen Eivind Daglig leder
Bråten-Ellingsen Tone Randi Jobbkonsulent Eidahl Bernt Magne Miljørådgiver
Skare May Britt Restaurantsjef Heim Dag Pensjonist
Bentzen Sølvi Jæger Seksjonsleder Helganger Sverre Pensjonist
Kirkaune Kari Hjemmeværende Møller Johan Melger/rådgiver
Pjaaka Lene Susanne Fagleder lønn Gjerden Knut Ragnar Pensjonist
Moholdt Nina Allmennlærer Balstad Carl Ivar Adjunkt
Aarflot Inger Karine Saksbehandler Karlengen Bjørn Sjåfør
Sørland Lene Kristin Skotte Sosialkurator Lindberg Jens Petter Bedriftsutvikler
Lønnås Siw Anita Seniorkonsulent Strande Anders Tore Bonde
Gjerdrum Margrete Miljøveileder Jevne Knut Ove Seniorrådgiver
Lena Tatjana Østvang Autorisert regnskapsfører Brun Sven Bonde
Hagen Lena Miljøterapaut Henriksen Jesper Bernhard Eiendomsforvalter
Johnsrud Anne Helene Adjunkt Frantzen Jan Ingeniør
Paulsen Anne-Mette Kihle Saksbehandler Lohre Magne Konsulent
Stillerud Evelyn Lagermedarbeider Moen Johnny Avdelingsleder
Nyhus Lise Miljøveileder Fauske Øystein Sikkerhetsleder
Sandum Trine Barne og ungdomsarbeider Sørland Henning Service Manager
Skjersli Isabell Avdelingsleder Salimi Parviz Koordinator
Øye Charlotte Fyen Barnevernspedagog Nordstrøm Bård Ambulansearbeider
Skatland Anita Barnevernskonsulent Sætrang Njord Eirik Driftsleder
Winnæss-Karlsen Linn Konsulent Berntsen Trond Viggo Pølsemaker
Rundhaug Anita Hagen Regnskapsmedarbeider Sørland Audun Brannkonstabel
Bråstad Marianne Organisasjonskonsulent Yssing Jeppe Pedagogisk leder
Qorri Merita Hjelpepleier Kadem Wail Khaled Student
Edvardsen Ida Bråthen Ambulansearbeider Bording Tor Magnus Lærer
Bråthen Lisabeth Ambulansearbeider Nygård Ørjan Sykepleier
Gulliksen Cathrine Helsefagarbeider Rangnes Åsmuns Bilselger
Fivelsdal Madeleine Brørby Administrasjonsmedarbeider Amundsen Martin Spesialkonsulent IKT
Breili Vilde Saksbehandler Gomnes Steffen Truckfører
Ødegård Nina-Jeanette Medarbeider Kadri Chalak Student/saksbehandler
Bråthen Martine Rooth Barnehageassistent Engen Halvor Tømrer
Gudmundsen Ida Interiørmedarbeider Ruste Fredrik Butikkmedarbeider
Thengs Tiril Yrkessjåfør Brovold Ole Fredrik Konsulent
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