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Arkivsaksnr.: 20/3893-5   Arkiv: 027  

 

Regnbuen - status og videre drift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020 

177/20 Formannskapet 27.10.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Dagens bruker av Regnbuen skal sikres et fortsatt tilrettelagt aktivitetstilbud med individuell 

oppfølgning på egnet sted. 

2. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell rehabiliteringsplan 

eller avhending av eiendommen innen 1. halvår 2021. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Saken «Regnbuen, - status og videre drift» ble behandlet i formannskapet 22.9.2020 med 

følgende enstemmige vedtak: 

1. HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. I forkant av dette møtet 

ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, Kirkens bymisjon og 

Villaen kommer og informerer. 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern.  

2. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.  

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021. 

4. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er.  

 

Beskrivelse av saken 

 «Regnbuen» har vært stengt i sommer, da lokalitetene har en slik beskaffenhet at det ikke vil 

kunne være drift med de krav den pågående pandemien stiller. Man har greid å opprettholde en 

møteplass i hagen to dager i uken. Tilbudet har vært brukt av en gruppe på om lag 8 personer- 

som har vært innom kortere perioder en eller begge dager.  
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Når høsten kommer og det blir mer ustabilt vær, vil det ikke lengere være forsvarlig å basere 

seg på hagen som møtested. Det vil være nødvendig å ivareta smittevernet over tid, og 

rådmannen vil måtte vurdere andre måter å ivareta et tilbud til brukergruppen.  

Det er er faktum at dagens brukergruppe er liten, og bruken av tilbudet er beskjedent. 

Kostnadene pr. bruker er derfor forholdsvis høye. Det er i dag flere tilbud som kan være 

aktuelle. Noen av brukerne benytter disse også p.d.d. i tillegg til å stikke innom Regnbuen, og 

tjenesten vil sørge for at aktuelle brukere blir presentert for alternative tilbud.  

Det er nå snart 20 år siden psykiatrien fikk nasjonalt fokus og ble tilgodesett med relativt store 

ressurser fra stortingets side. I Ringerike kommune ble det bygd flere omsorgsboliger for 

målgruppen samt gjennomført en styrking av bemanning, både kvantitativt og kvalitativt. Deler 

av tildelte styrkningsmidler ble også overført Fontenehuset, som så dagens lys i 2003. 

Kommunen etablerte aktivitetstilbudet «Regnbuen», som i utgangspunktet rettet seg mot 

mennesker med psykiske problemstillinger som var noe dårligere enn den gruppen som 

frekventerte Fontenehuset.  

I årene som har gått, har det skjedd merkbare endringer innen tilbudene, fagfeltet og 

målgruppen:  

 Psykiatriske lidelser er alminneliggjort og er ikke «tabubelagt» på samme måte som 

tidligere.  

 Man har også fått øynene opp for at psykiske lidelser ofte henger sammen med en 

rekke andre problemstillinger. Ofte ser vi kombinasjoner med rusmisbruk og ADHD.  

 En erkjennelse av at psykiske lidelser både debuterer og forefinnes i relativt stor grad 

blant unge mennesker, er etablert. Stress og forventningskrav og prestasjonsambisjoner 

forsterker dette bilde.  

 En rekke ideelle og frivillige organisasjoner har etter hvert som psykiske lidelser har 

blitt alminneliggjort implementert mennesker med disse lidelsene inn i sine målgrupper.  

 Fontenehuset har hatt svært gode resultater og øker medlemsantallet sitt for hvert år. 

Forestillningen om at det bare er relativt godtfungerende mennesker med psykiske 

problemstillinger som frekventerer Fontenehuset, og at brukere av Regnbuen er langt 

dårligere, er en myte. I dag ser vi at Fontenehuset bringer brukerne tilbake til et verdig 

og meningsfullt liv (se årsrapport 2019), mens Regnbuen i dag ikke har noe terapeutisk 

tilbud. 

 Frivilligsentralen og Stjerne Gruppen fungerer godt og er et viktig supplement til de 

offentlige tjenestene.  

 Ringerike kommune har bygd «Slettåkerveien» som er et bemannet bo/behandlingssted 

for mennesker med psykiske lidelser. Kompetansen her er svært god, i tillegg benyttes 

også andre omsorgsboliger med døgnbemanning til denne brukergruppen.  

 Kirkens bymisjon har etablert seg i Hønefoss, og er allerede en markant operatør innen 

sitt område.  

Endringer som er beskrevet ovenfor, har ført til at behovet for et eget dagsenter til denne 

gruppen ikke lenger er det samme.  
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Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens forslag handler ikke om innsparinger eller kutt i budsjettet for Helse og omsorg. 

Det handler om å finne alternative måter å drifte et dagtilbud som etter hvert ikke inneholder 

noe annet enn et kaffe/samtaletilbud ute i hagen ved Regnbuen.  

Da pandemien kom, og kommunen måtte tenke smittevern, ble det konkludert med at 

smittevern var svært vanskelig å ivareta i dette huset. Rommene er små, og det er derfor 

utfordrende å ivareta nødvendig avstand. Det er også slik at bare 1. etg. kan benyttes til 

formålet, i og med at huset ikke er universelt utformet. Verandaen som fungerer som 

rømningsvei for 2. etg. er ødelagt av råteskader. Verandaen i 1. etg. er heller ikke uten 

råteskader. Bygget ble derfor stengt fra mars 2020 for brukere og ansatte. Tilbudet ble derfor 

gitt utendørs, 2 ganger i uken.  Dette har fungert i sommer, men nå er det høst (og snart 

vinter). Det er i dag en fast kjerne på om lag 5 brukere, og gjennomsnittlig 8 brukere som 

møter hver gang. 

Ringerike kommunestyre har tidligere behandlet et forslag om en fullstendig oppgradering og 

alternativ bruk av Regnbuens lokaler i samarbeid med «Energikanalen», som skulle dekke deler 

av kostnadene. Prosjektet hadde et kostnadsestimat på ca 10 mill. kroner. Dette ble forkastet 

av kommunestyret. 

Eiendomstjenesten foretok i 2018 en tilstandsanalyse for Regnbuens lokaliteter (se vedlegg). 

Kostnadene for å sette bygningen i forsvarlig stand ble beregnet til 4 210 000,-, og fremmet i 

budsjettprosessen. Dette ble heller ikke vedtatt under budsjettbehandlingen. Eiendommens 

tilstand ble bekreftet ved en ny vurdering fra eiendomstjenesten side i april 2020, som 

konkludere som følger: 

Vi har hatt en befaring av ulike behov på Regnbuen. Jeg ser av omfang at det nå er så 

graverende skader (etterslep) som gjør at bygget sårt trenger en del strakstiltak. Dette være 

seg utettheter i konstruksjon, store utvendige råteskader (fare for brekkasje/nedfall), 

innvendig tapet løsner fra vegg, gulvbelegg er utslitt, murpuss i kjeller faller av. Ikke minst 

maling av utvendige fasade/rep og murskader/løs puss. Alle disse tingene påvirker det fysiske 

miljøet, og er av slik karakter at det påvirker drift/bruk/brukere på en negativ måte.  

Ut fra tidligere behandlinger har rådmannen oppfattet at det ikke er politisk vilje til å bruke 

penger på å oppgradere denne eiendommen. Samtidig som alternative tilbud har vært etablert, 

har bruken av Regnbuen gradvis blitt redusert til dagens relativt lave frekvens de siste to år. 

Tidligere drift har vært annerledes, med større faglig innslag. Dette bekreftes av psykolog ved 

Ringerike Psykistriske Senter, - Tor-Arne Svendsen (som gikk av med pensjon i 2018) i brev 

til rådmannen av 14.9.2020 (vedlagt). Brukerne har i brevs form også gitt uttrykk for at de 

ønsker å beholde tilbudet, men ønsker seg større endringer i form av kapitaltilførsel til 

servering, aktiviteter og mer bemanning (vedlagt). 
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Dersom tilbudet skulle opprettholdes, ville kommunen måtte skaffe tilveie nye lokaler. Tiltak 

mot Covid-19 synes å bli langvarig, og en totalvurdering av bygningens beskaffenhet gjør at 

rådmannen anbefaler å ikke legge for mye arbeid eller kapital i å sikre tilbudets fremtidige drift. 

Ved en aventuell avvikling av tilbudet er rådmannen orientert om at brukerne vil få andre og 

likeverdige eller bedre tilbud, med individuell tilrettelegging og oppfølging. Det er flere som 

kan etablere tilbud, men pr.d.d. er det to tilbud som skiller seg ut.  

1. Kommunens eget dag/aktivitetssenter «Gleden» på Austjord har allerede i denne 

prosessen fått en ny bruker fra Regnbuen, og sier seg fornøyd med tilbudet.  

2. Likeens har Fontenehuset fått besøk av to nye medlemskandidater fra Regnbuen. 

Gruppen som danner basis for dagens bruk av Regnbuen er få, men sammensatt av mennesker 

med sammenfallende men også forskjellige behov. Fontenehuset som lavterskeltilbud mottar 

vesentlig kommunal støtte, og rådmannen har bedt Fontenehuset, med sin beliggenhet, 

kompetanse og dokumentert måloppnåelse, å skissere hvilke konkrete tilbud dagens brukere 

ved Regnbuen kan få ved Fontenehuset og som er tilpasset deres funksjonsnivå og ønsker. 

Fontenehuset svarer i et notat til rådmannen med en beskrivelse at tilbudene, der det 

vektlegges beskrivelse av de lave terskler, valgfrihet for deltagelse, oppfølging og muligheter 

for å «vokse» (vedlagt). Slik dette er beskrevet, vil alle med psykiske problemer kunne finne 

eller etablere et forhold ut i fra egne forutsetninger, enten de greier seg selv med et tilrettelagt 

aktivitetstilbud, er hjemmeboende under behandling av spesialisthelsetjenesten eller mottar 

tjenester fra kommunen psykiatritjenester. 

Rådmannen anbefaler derfor at Helse og omsorg ved enhet psykisk helse og rus, sammen med 

brukerne kartlegger og setter sammen et individuelt tilbud med de tilgjengelige aktivitetene 

som er beskrevet ovenfor. I tillegg foreslår Rådmannen at Helse og omsorg gir mulighet for at 

gruppen med brukere får tilbud om en eller to fellesaktiviteter gjennom uken, for å kunne 

opprettholde nettverk og etablert fellesskap. 

Dersom det politisk gies tilslutning til at Regnbuen avvikles, vil rådmannen komme tilbake med 

sak om selve eiendommen, og eventuell forvaltning og/eller avvikling av denne. 

Det er i dag en ansatt ved Regnbuen i 50% stilling. Denne vil få tilbud om å arbeide ved en 

annen enhet knyttet til dagtilbud i Ringerike kommune. Tillitsvalgte er informert om forholdet. 
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Vedlegg 

 Brev fra brukergruppen ved Regnbuen av  

 Brev fra pensjonert psykolog ved Ringerike Psykistriske Senter, - Tor-Arne Svendsen 

 Tilstandsanalyse 2018 

 Notat fra Fontenehuset 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/4432-1   Arkiv: F99 &34  

 

Matchbox - evaluering og videre plan  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020 

178/20 Formannskapet 27.10.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Tiltaket Matchbox overføres fra utprøving til å bli et fast tilbud i ordinær drift. 

2. Ansvaret legges til NAV, med Menova AS som tiltakshaver. Kostnader knyttet til 

videre drift av tiltaket dekkes innenfor NAVs økonomiske ramme. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å sikre videre drift. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Utenforskap blant ungdom er en av våre største samfunnsmessige problemer. Utfordringene for 

den enkelte øker dersom det går lang tid uten deltakelse i arbeidsliv eller utdanning. 

Kommunene plikter å stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30 år, kravet om 

aktivitetsplikt er regulert i sosialtjenesteloven § 20a. Aktivitetsplikt er oftest aktuelt for unge 

som ikke kan nyttiggjøre seg av statlige tiltak. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke 

sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller å bli selvforsørget 

på annen måte enn ved økonomisk stønad. Aktivitetsplikten kan derfor også betraktes som rett 

til aktivitet. 

For å gi aktivitetsplikten et formålstjenlig innhold, har Ringerike kommune siden 1. november 

2018 drevet tiltaket «Matchbox», med Menova AS som tiltakshaver. Ringerike kommunes 

politiske organer har ved flere anledninger behandlet status- og evalueringsrapporter, og har 

vedtatt drift av tiltaket Matchbox ut 2020. Ringerike kommune har bedt Matchbox/Menova 

AS utarbeide et dokument hvor status og muligheter presenteres. Kommunen mottok 

evalueringsrapporten 05.10.2020. Dokumentet danner grunnlag for beslutning om avvikling 

eller videre drift av tiltaket. 
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Beskrivelse av saken 

Tiltaket Matchbox hadde i utgangspunktet en ramme på 15 deltakere. Menova AS tilbød tidlig 

å gjennomføre prøveperioden med 20 personer, og gjennomsnittlig antall deltakere har fra 

oppstart i november 2018 til september 2020 vært 23. Totalt har 75 personer hatt 

aktivitetsplikt og -tilbud gjennom Matchbox. 

Det er stor variasjon i målgruppen, fra de som har fagutdannelse, men mangler jobb, via de 

som sliter med spillavhengighet og døgnrytme, til de som har betydelige og sammensatte 

utfordringer, som ikke fullført skolegang, psykiske lidelser, rusproblematikk og ustabile 

boforhold. 

Metodisk arbeider Matchbox med å identifisere den enkeltes talent, og planlegge veien for å 

omsette talentet til jobb eller utdanning. Matchbox følger ungdommene hele veien, med mange 

ulike, individuelt tilpassede tiltak. For noen kan veien være lang, det er defor avgjørende viktig 

å kunne gi nok tid til å lykkes. 

I den foreliggende evalueringen av Matchbox måles resultatene på fem ulike måter: 

 Utvikling av antall personer i målgruppen 

 Effekt av færre unge på sosialhjelp 

 Antall kommet i jobb eller utdanning 

 Verdi på individnivå – fire historier 

 Samfunnsregnskapet 

De første fire kulepunktene viser både kvantitativt og kvalitativt at tiltaket gir svært gode 

resultater for den aktuelle målgruppa. «Samfunnsregnskapet» argumenterer for den langsiktige 

betydningen av vellykkede tiltak tidlig i uføres liv, samfunnsøkonomisk og sosialt for den 

enkelte. 

Matchbox samarbeider tett med ungdomsteamet på NAV og er bemannet med 2,75 årsverk. 

Den økonomiske ramma for tiltaket er i 2020 på 3,5 mill. kr. 

 

Økonomiske effekter for kommunen 

En ung sosialhjelpsmottaker koster kommunen gjennomsnittlig kr 10 000,- per måned, eller kr 

120 000,- per år. NAV Ringerike hadde 1. november 2018 170 sosialhjelpsmottakere under 30 

år. Ved utgangen av juni 2020 var tallet redusert til 93. Reduksjonen kan skyldes mange ulike 

forhold, og det er vanskelig å knytte en årsakssammenheng direkte til tiltaket Matchbox. Det er 

likevel påfallende at perioden for tiltaket sammenfaller med den beskrevne reduksjonen, og det 

synes rimelig å sannsynliggjøre en sammenheng. Av de 53 personene som har avsluttet 

deltakelse i Matchbox har 25 gått over til jobb, 14 til skole eller annen utdanning, 5 til annen 

attføring, 1 til militæret, 2 har flyttet til andre kommuner og 10 har avsluttet av andre grunner, 

23 deltar fortsatt i tiltaket. 

Datagrunnlaget tillater ikke en nøyaktig tallfesting av den økonomiske gevinsten for 

kommunen, denne antas likevel å være betydelig, og høyere enn kostnadene knyttet til tiltaket. 

Gevinsten gir utslag i form av reduserte sosialhjelpsutbetalinger og får dermed direkte effekt på 

NAVs budsjett. Midler til videre drift kan derfor finansieres gjennom en reduksjon av 

sosialhjelpsbudsjettet tilsvarende kostnadene for tiltaket. 
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Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Videreføring av tiltaket Matchbox gjennom overgang til drift vil ha betydning for god helse 

(mål 3), god utdanning (mål 4) og samarbeid for å nå målene (mål 17). 

 

Rådmannens vurdering 

Matchbox har utviklet en metodikk som ser ut til å fungere svært godt for målgruppa. Tiltaket 

har i prøveperioden lykkes i å hjelpe mange fra å være sosialhjelpsmottakere til aktiv deltakelse 

i utdanning og arbeidsliv. For hver enkelt deltaker vil en positiv endring åpne for nye 

muligheter som potensielt kan virke retningsgivende for resten av livet. 

Matchbox er utviklet i tett samarbeid mellom Menova AS og NAV, som også administrerer 

tiltaket. Kommunens økonomiske innsparinger som følge av tiltaket kommer først og fremst til 

uttrykk gjennom reduserte soialhjelpsutbetalinger. Videre drift av tiltaket bør derfor finansieres 

ved omfordeling innefor NAVs ramme. 

Det er Rådmannens oppfatning at Matchbox bør videreføres som et fast tilbud i NAV 

Ringerikes tiltaksportefølje. Overgang fra prosjekt til drift vil sikre nødvendig fortsigbarhet for 

deltakerne, Matchbox framhever dette som en viktig suksessfaktor. 

Dersom kommunestyret vedtar å avvikle tilbudet i 2021 bør det bevilges midler til drift for 

perioden 1. januar til 31. mars fra Formannskapets disposisjonsfond. Dette vil sikre 

forutsigbarheten og muligheten for vellykket overgang til andre aktiviteter for brukerne som 

allerede deltar i Matchbox. 

 

Vedlegg 

Evalueringsrapport fra Matchbox/Menova AS 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  179/20 

Side 11 av 84   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/4384-2   Arkiv: 223  

 

Søknad om støtte til lokale/tilholdssted - Dyrebeskyttelsen Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

179/20 Formannskapet 27.10.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vil støtte Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike med et engangsbeløp 

på kr 50 000,- som dekkes av formannskapets disposisjonsfond. 

 

 

 Sammendrag 

Dyrebeskyttelsen Ringerike søker om støtte fra Ringerike kommune til lokaler/tilholdssted. Det 

søkes primært om at kommunen kan tilby lokaler eller tomt, men at enhver form for støtte er 

av interesse. Rådmannen kan ikke se at kommunen har egnede tomter eller lokaler til formålet, 

og innstiller i stedet på å tilby en engangsstøtte i form av kr 50 000,-. 

 

Bakgrunn 

Dyrebeskyttelsen i Ringerike søker i brev datert 3. juli om støtte fra Ringerike kommune til 

lokaler/tilholdssted. De ønsker primært at kommunen kan tilby lokaler, eller en tomt hvor det 

kan settes opp brakker e.l. I brevet uttrykkes det at ethvert tilbud er av interesse, eks. et bygg 

eller tomt lokale som kan leies eller kjøpes for en symbolsk sum.  

 

Beskrivelse av saken 

Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike er en lokalgruppe under Dyrebeskyttelsen Norge, og har 

jobbet for dyrevelferd i kommunen i over 50 år. Dyrebeskyttelsen jobber, ifølge informasjon på 

deres nettsider, for en human behandling av ville og tamme dyr, gjør tiltak for at dyr kan leve 

mest mulig i samsvar med sine naturlige instinkter, og jobber forebyggende mot 

dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr i alle former. Det Dyrebeskyttelsen er mest kjent 

for er omplassering av kjæledyr, hovedsakelig katter, men også for å ta inn og behandle skadde 

ville dyr, for deretter å slippe de tilbake til naturen igjen. 

 

Dyrebeskyttelsen er avhengig av frivillige til å jobbe og for å være fosterhjem, og er avhengig 

av medlemskontingent, gaver, grasrotandel osv. Dyrebeskyttelsen Ringerike har i dag ikke 

egne lokaler til å ta imot dyr og til oppbevaring av utstyr. 
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I brevet legges det fram nøkkeltall for 2019 og 2020 for å beskrive omfanget av og behovet for 

arbeidet Dyrebeskyttelsen Ringerike utfører. Det opplyses at det i 2019 ble brukt 754 842 kr 

på veterinær, mat og utstyr, og det ble tatt imot 334 tamme og ville dyr. I 2020 var det per 3. 

juli tatt inn 209 dyr. 

 

I brevet argumenteres det for at Dyrebeskyttelsens arbeid gir ressursmessig og økonomisk 

avlastning for kommunen ved å ta seg av dyr som andre instanser ikke kan eller vil ta ansvar 

for. Bl.a. bistår de skoler, barnehager, helseinstitusjoner, private og andre i forbindelse med dyr 

som trenger hjelp. I tillegg har de tidligere tatt imot skoleungdom med arbeidsuke, mennesker 

som trenger arbeidstrening, utføring av samfunnsstraff o.l. 

 

Juridiske forhold  

Dyrehelsepersonelloven 

Kommunen organiserer en vaktordning som tilbyr veterinærtjenester til alle dyr utenom 

ordinær arbeidstid. Dette er en lovpålagt oppgave for kommunen, og følger av 

dyrehelsepersonelloven § 3 a: «Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester 

fra dyrehelsepersonell. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt 

utenom ordinær arbeidstid.» 

 

Viltloven 

Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt og fallvilt jf. viltloven §§ 4 og 6. De praktiske 

oppgavene utføres av det kommunale fallviltmannskapet. 

 

Dyrevelferdsloven 

Bestemmelser om plikter og ansvar i forhold til tamme og ville dyr. 

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig 

hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god 

nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke 

kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra 

dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre 

å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. 

 

Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 

Eierløse dyr som er syke eller skadet skal som hovedregel tas med til veterinær. Veterinærer 

har plikt til å yte nødhjelp for å unngå at dyret lider. For eierløse dyr kan veterinæren kreve at 

Mattilsynet dekker utgiftene for nødhjelp etter faste takster jf. forskrift om godtgjørelse for 

nødhjelp til dyr.  

 

Alternative løsninger 

Kommunestyret ønsker at rådmannen kommer tilbake med en ny sak, og ser på muligheten til å 

tilby Dyrebeskyttelsen Ringerike lokaler/tomt, og ber rådmannen komme tilbake med et forslag 

til objekter som finnes i kommunens eie og som kan utvikles til dette formålet, med tilhørende 

kostnadskalkyle. 
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Prinsipielle avklaringer 

Kommunen har tilskuddsordninger for lag og foreninger, hvor det er særlig aktiviteter som gir 

økt tilgang til fritidsaktiviteter for barn og unge, åpne kulturarrangement og kunstneriske 

prosjekter, som er prioritert. I forbindelse med koronasituasjonen og bortfall av 

arrangementsinntekter er det også opprettet ekstra kompensasjonsordninger. 

Dyrebeskyttelsens virksomhet faller ikke inn under noen av disse søknadskriteriene.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil først uttrykke at Dyrebeskyttelsen i Ringerike utfører en viktig jobb for 

samfunnet og for dyrevelferd i kommunen, og gi en anerkjennelse for arbeidet som utføres på 

frivillig basis. Dyrehelsepersonelloven og viltloven har bestemmelser rundt kommunens ansvar i 

forhold til tilgang på veterinærtjenester og skade på vilt. Kommunen plikter å sørge for 

tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og for å organisere en klinisk 

veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt og 

fallvilt, og de praktiske oppgavene utføres av det kommunale fallviltmannskapet. 

Ringerike kommune oppfyller de krav som stilles i Dyrehelsepersonelloven og Viltloven ved at 

vi har tilfredsstillende veterinærtjenester og et fungerende skadefellingslag som kan rykke ut 

når det oppstår skade på vilt. Det ansvaret som Dyrebeskyttelsen har tatt på seg, faller utenom 

det som er kommunens plikter, og kommunen har ikke noe lovkrav om å tilrettelegge eller yte 

midler til en slik virksomhet. 

 

Rådmannen er kjent med at enkelte kommuner rundt i landet gir støtte til Dyrebeskyttelsens 

lokallag i den enkelte kommune. Hva slags støtte som gis, og i hvilken størrelsesorden varierer 

fra kommune til kommune. Rådmannen er kjent med at enkelte kommuner har stilt tomter eller 

bygninger til disposisjon, noen gir årlig støtte, og noen kommuner har gitt i form av 

engangsbeløp. Rådmannen er ikke kjent med at det gis støtte til lokallag i noen av våre 

nabokommuner. 

 

Dyrebeskyttelsen Ringerike ønsker primært at kommunen kan bistå ved å stille lokaler eller 

tomt til disposisjon, evt. salg/leie til en symbolsk sum. Rådmannen kan ikke se at kommunen 

kan imøtekomme dette ønsket. Dyrebeskyttelsen vil at tomt/lokaler skal huse eierløse dyr til 

omplassering og lagring av utstyr. Kommunen har etter rådmannens mening ikke lokaler som 

egner seg til et slikt formål mtp. plassering, utforming eller planlagt eiendomsforvaltning. I 

kommunen finnes det lokaler som står tomme. Disse er tenkt til andre formål, og skal på sikt 

selges eller tas i bruk i annen kommunal virksomhet.  
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Rådmannen vil i stedet for lokaler innstille på at kommunen bidrar med et engangsbeløp som 

kan bidra til at Dyrebeskyttelsen selv kan erverve egnede lokaler for å utføre sitt arbeid. Dette 

beløpet foreslås å være på kr 50 000,-.  

 

 

 

Vedlegg 

Søknad om støtte fra Dyrebeskyttelsen Ringerike 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Langebro 
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Arkivsaksnr.: 20/4603-2   Arkiv: U01  

 

By - og handelsanalyse for Ringerike kommune - Oktober 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

180/20 Formannskapet 27.10.2020 

/ Kommunestyret 05.11.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar by- og handelsanalyse for Ringerike kommune; oktober 2020 med vedlegg 

til orientering.  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

I arbeidet med ny næringsplan og ny arealstrategi og bærekraftig mobilitet for Ringerike 

kommune, trengte administrasjonen oppdatert informasjon og kunnskap innenfor by-og 

handelsmønster. Samtidig kom det en politisk bestilling på ny by- og handelsanalyse. 

Prognosesenteret AS ble engasjert til å utarbeide en by- og handelsanalyse for fremtidig 

utvikling av handelstilbudet i kommunen.  

 

By- og handelsanalysen skal gi kunnskapsbasert grunnlag for å ta rette beslutninger om 

fremtidig handelsstruktur og boligutvikling i Ringerike fremover mot 2030.  Analysen har tatt 

hensyn til ny infrastruktur (vei og bane), høy befolkningsvekst (70% i eller nær sentrum) og økt 

netthandelen (13%). 

 

 

Beskrivelsen av leveransen fra Prognosesenteret:   
  

1. By- og handelsanalyse 

By- og handelsanalysen er hovedleveransen. I starten av dokumentet har 

Prognosesenteret oppsummert de viktigste funnene i kapittel «1.1. Oppsummering». 

Resten av dokumentet viser hvordan de har kommet frem til oppsummeringen.  

 

 

Vedlegg: 

 Bransjekoder 
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I vedlagt dokument kan man få en oversikt over butikkgrupper med tilhørende 

salgskanaler. Som eksempel kan det nevnes at innunder butikkgruppen «Mat og 

drikke» er salgskanalene bakerier, bakeriutsalg, dagligvarebutikker, 

fiskebutikker, frukt- og grønt butikker, kiosker og så videre.  

 

 Befolkningssegmenter 2018 

Prognosesenterets befolkningssegmenter bygger på |historisk kunnskap om 

sammenhengen mellom demografi og adferd. Dokumentets beskrivelsen 

inneholder statistiske data som tall på personer, familier, inntekt og utdanning. I 

tillegg er det også data om forbruk på kosmetikkprodukter, medievaner og 

hvilke partier man stemmer på. 

 

 

 
2. Forbrukerundersøkelsen 

I forbindelse med by- og handelsanalysen er det gjennomført en forbrukerundersøkelse 

rettet mot et representativt utvalg av husstander bosatt i Ringerike kommune. Det ble 

gjennomført i alt 403 intervjuer med et representativt utvalg husstander i aldersgruppen 

20 år eller eldre 

 

Målsettingen med forbrukerundersøkelsen har vært å kartlegge innbyggernes 

boligpreferanser, flytteplaner, handlemønster, holdninger til dagens handelsstruktur 

samt forventninger knyttet til handel i fysiske butikk versus netthandel i fremtiden (om 

5 år). 

 

I dette dokumentet er det også gjort en oppsummering som skal gjøre det lettere å sette 

seg inn i analysens resultater. Se kapittel 2.  

 
 

3. Dybdeintervjuer 

Prognosesenteret gjennomførte i uke 34 i alt 6 dybdeintervjuer med representanter fra 

kommune, handel og næringsliv. Samtalene ble gjennomført som fysiske møter med 2 

personer fra Prognosesenteret AS og 1-2 personer blant de som var med i 

dybdeintervjuene. Samtalenes varighet var på 1-2 timer per intervju. Her refereres det 

til meninger fra enkeltpersoner med ulik tilknytning til Ringerike. Dette er ikke 

Prognosesenterets meninger eller anbefalinger. 
  

  

4. Kjøpskapasitet og boligpriser  

Prognosesenteret har i tillegg utarbeidet et underlag som skal synliggjøre relevante 

nøkkeltall for boligmarkedet i kommunen. De har i denne sammenhengen lagt vekt på å 

dokumentere boligprisnivået og -utviklingen i kommunen, sett opp mot kjøpekraften 

blant husholdningene. De har der det har vært relevant, sammenlignet nivået i Ringerike 

med er utvalg av referansekommuner på Østlandet. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Funn fra By- og handelsanalysen ble presentert for kommunestyret 8. oktober 2020. 

Presentasjonen som Prognosesenteret holdt, finner du her 

 

Økonomiske forhold 

By- og handelsanalyse med forbrukerundersøkelse og vedlegg kostet kr 450.000,-  

  

  

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Dette er et kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for framtidige beslutninger som vil ha 

betydning for kommunens 9 prioriterte FNs bærekraftsmål. Dette gjelder beslutninger som 

Ringerike kommune, kommersielle aktører og Ringerike Næringsforening (RNF) vil ta.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer by- og handelsanalysen for Ringerike kommune med forbrukeranalyse 

som et nyttig kunnskapsgrunnlag til å fatte beslutninger på.  

 

Prognosesenteret har levert en grundig analyse som gir et meget godt kunnskapsbasert 

grunnlag for å ta rette beslutninger om fremtidig handelsstruktur og boligutvikling i Ringerike 

fremover mot 2030.   

 

Administrasjonen har vært tett på i prosessen, og delt all informasjon som Prognosesenteret 

har hatt behov for. For at Prognosesenteret skulle få innspill og synspunkter fra flere ulike 

aktører, opprettet kommunen en referansegruppe. Referansegruppen representerte 

næringsforeningen, handelsnæringen, kjøpesenter, eiendomsutviklere, NAV Markedsavdeling, 

USN og kommunen. 

 

 

Referansegruppens medlemmer 

 RNF v/prosjektleder Kristin Ranem Rønsdal   

 Kuben v/senterleder Anne Trine Høibakk 

 AKA v/daglig leder Paal E. Haakensen   

 Tronrud Eiendom v/Konsernsjef Haakon Tronrud   

 XPND v/Morten Pettersen   

 USN, Campus Ringerike v/Bjørn Ove Grønseth  

 Prestmoen v/Odd Ivar Sæta 

 NAV v/Hendrikus T A Hart  

 Byplansjef Inger Kammerud,  

 Rådgiver næring- og eiendomsutvikling Åshild Lie.  

 

Leder av innkjøpsavdelingen sammen med personalleder i Strategi&Utviklingsavdelingen, stab 

har stått for den teknisk gjennomføring av anbudsprosess. Næringssjefen var faglig ansvarlig.  
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Vedlegg 

Dybdeintervjuene_rapport 

By- og Handelsalanyse Ringerike 

Bransjekoder 

Forbrukerundersøkelsen_rapport 

Boligpriser og kjøpekraft 

Befolkningssegmenter 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 
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Arkivsaksnr.: 20/1825-6   Arkiv: 033  

 

Aksjonæravtale Vardar  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

181/20 Formannskapet 27.10.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret vedtar aksjonæravtale for Vardar AS datert 18.09.20.  

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vardar AS er et energikonsern som er organisert i ulike datterselskaper og tilknyttede 

selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Vannkraft, Glitre Energi AS, Bioenergi 

og Vindkraft. Kommunene i tidligere Buskerud fylke overtok eierskapet i Vardar AS fra 

tidligere Buskerud fylkeskommune med virkning fra 01.01.20, jfr. gjeldende aksjonæravtale fra 

2005. Gjeldende aksjonæravtale gjenspeiler daværende eierstruktur hvor tidligere Buskerud 

fylkeskommune var eier. Denne aksjonæravtalen er gyldig inntil eierne inngår en ny avtale.   

 

Vardar AS forvalter betydelige verdier og det er behov for at kommunene ivaretar sitt eierskap 

i selskapet på en god, samordnet og forutsigbar måte. I den sammenheng er det viktig å få 

vedtatt en ny aksjonæravtale som reflekterer dagens eierstruktur i Vardar AS. Aksjonæravtalen 

omhandler rammer for forvaltning av eierskapet og utvikling av selskapet, og må vedtas i alle 

eierkommunene. 

 

Hensikten med denne saken er å legge til rette for kommunestyrebehandling av ny 

aksjonæravtale for Vardar AS i alle eierkommunene.  
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Beskrivelse av saken 

Ny eierstruktur i Vardar AS 

Høsten 2019 oppnevnte rådmennene i Buskerud en administrativ arbeidsgruppe ledet av 

rådmannen i Drammen kommune. Arbeidsgruppen er gitt en saksforberedende rolle og har til 

oppgave å legge til rette for kommunenes nye eierrolle gjennom koordinert politisk behandling 

av prosesser og saker som knytter seg til overtakelsen av eierskapet i Vardar AS. Fra 

Ringerike kommune har advokat Siri van Kervel Røskaft deltatt i arbeidsgruppen.  

 

Arbeidsgruppen har gjennom notater datert 01.10.19 og 27.05.20 orientert eierkommunene om 

arbeidet med å gjennomføre nødvendige prosesser som reflekterer selskapets nye eierstruktur, 

herunder valg av nytt styre og etablering av styringsdokumenter. I den sammenheng har 

arbeidsgruppen pekt på behovet for å revidere gjeldende aksjonæravtale fra 2005, slik at denne 

oppdateres og gjenspeiler dagens eierstruktur. 

 

I ekstraordinær generalforsamling i selskapet 09.12.19 ble nye, oppdaterte vedtekter vedtatt og 

det ble oppnevnt en valgkomité bestående av 5 ordførere. Ordfører i Drammen kommune leder 

valgkomiteen. Valgkomiteen har i 1. halvår 2020 arbeidet med å legge til rette for valg av styre 

på ordinær generalforsamling som ble avholdt 18.06.20. Oppnevnt administrativ arbeidsgruppe 

har bistått valgkomiteen. Vardar AS har gitt valgkomiteen sekretærstøtte i valgkomiteens 

møter.  

 

På generalforsamling i selskapet 18.06.20 ble det valgt nytt styre og det ble vedtatt utbytte til 

de nye eierne på totalt 60 millioner kroner. I tillegg ble Vardars egne aksjer i selskapet slettet. 

Denne aksjeposten overtok selskapet fra tidligere Buskerud fylkeskommune 01.01.20. 

Generalforsamlingen valgte følgende styre for 2 år: 

 Roar Flåthen, styreleder 

 Ingvild Myhre, nestleder 

 Kristin Ourom, styremedlem 

 Knut Oscar Fleten, styremedlem 

 Johnny Skoglund, styremedlem 

 

Nærmere om Vardar AS 

Vardar AS har pr. 01.09.20 følgende eiere med tilhørende eierandeler: 
 
Tabell: Eiere og eierandeler i Vardar AS pr. 01.09.20* 

Eiere Eierandel Eiere Eierandel 

Drammen kommune 26,08% Flesberg kommune 1,13% 

Flå kommune 0,21% Gol kommune 0,90% 

Hemsedal kommune 0,39% Hol kommune 0,94% 

Hole kommune 1,88% Asker kommune 14,06% 

Kongsberg kommune 12,07% Krødsherad kommune 0,76% 

Lier kommune 13,13% Nesbyen kommune 0,72% 

Nore og Uvdal kommune 0,54% Modum kommune 3,54% 

Ringerike kommune 11,70% Rollag kommune 0,63% 

Sigdal kommune 2,30% Øvre Eiker kommune 8,06% 

Ål kommune 0,96%     
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*Fordelingen av aksjer følger av prinsippet som Buskerud fylkesting sluttet seg til i juni 2005 

der nøkkelen er 50% vekt på folketall pr. 01.01.05 og 50% vekt på de kommunale e-verkenes 

historiske kraftkjøp fra Fylkesverket. 

 

Vardars formål er i henhold til selskapets vedtekter:  

• å investere i virksomheter innen kraftbransjen og i beslektede og utfyllende 

virksomheter. 

• å investere i andre selskaper for å bidra til utvikling og kompetanseoppbygging innen 

alternativ energi. 

• Produksjon av elektrisk energi.  

 

Vardar AS eier fire større virksomheter som ved halvårsskiftet i 2020 i sum er bokført til ca. 3 

mrd kroner: 

• Glitre Energi AS (50 % av aksjene) – energi- og nettkonsern hvor Drammen kommune 

eier 50% av aksjenei 

• Vardar Vannkraft AS – heleid vannkraftvirksomhet 

• Vardar Boreas AS – heleid vindkraftvirksomhet 

• Vardar Varme AS – heleid fjernvarmevirksomhet 

 

Vardars investeringer i de nevnte virksomheter er finansiert med om lag 1,3 mrd kroner i 

rentebærende lån og ca 1,7 mrd i egenkapital.  

 

I 2018 solgte Vardar AS vindkraftselskapet Nelja Energia til det statlige Eesti Energia i 

Estland med en samlet transaksjonsverdi på 488 millioner Euro. Salget av selskapet i Estland 

ga grunnlag for nedbetaling av banklån på om lag 1,25 mrd. kroner. Etter dette ble det for 

regnskapsåret 2018 vedtatt et utbytte til Buskerud fylkeskommune på 740 millioner kroner. 

Ekstern verdivurdering av Vardar AS foretatt av Pareto i mai 2020 viser en verdivurdert 

egenkapital på ca. 5,8 mrd kroner. Den bokførte verdien av egenkapitalen i Vardars regnskaper 

er som nevnt over på ca 1,7 mrd kroner.  

 

Vardar AS hadde i 2005 en balanse på ca 2,5 mrd, som var finansiert med rentebærende gjeld 

på ca ca 1,4 mrd og egenkapital med ca 1,1 mrd. Vardars finansielle situasjon er følgelig noe 

sterkere i 2020 enn den var da aksjonæravtalen ble inngått i 2005. 
 

Ny aksjonæravtale for Vardar AS 

Gjeldende aksjonæravtale er fra 2005 (vedlegg 1). Denne gjelder inntil ny avtale er vedtatt av 

alle eierkommunene. Den administrative arbeidsgruppen har i tråd med sin saksforberedende 

rolle gjennomgått avtalen og foreslått endringer som sikrer en oppdatert aksjonæravtale med 

utgangspunkt i dagens eierstruktur. Forslag til ny aksjonæravtale datert 18.09.20 følger vedlagt 

(vedlegg 2). Endringene er i hovedsak av teknisk karakter for å sikre at aksjonæravtalen 

gjenspeiler at det nå er kommunene i tidligere Buskerud fylke som nå er aksjonærer i selskapet.  

 

                                                

i Det eksisterer en egen aksjonæravtale fra 2015 mellom Vardar AS og Drammen kommune om Glitre Energi AS. Denne 

avtalen påvirkes ikke av eierskifte i Vardar AS.  
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Av vesentlige endringer i aksjonæravtalen fra 2005 nevnes at ny aksjonæravtale i punkt 2.1 

viser til at kommunene i tillegg til eierskapet i Vardar AS i varierende grad og omfang har 

eierskap i andre kraftselskap. Det vil være styrene i disse selskapene som håndterer selskapenes 

drift og utvikling.  

 

Forslag til ny aksjonæravtale legger til rette for at eierne gis forutsigbarhet for når 

utbytteforventning fra selskapet kommuniseres og at eierne informeres jevnlig om selskapets 

utvikling gjennom eiermøter som avholdes i tillegg til formelle generalforsamlinger, jfr. 

aksjonæravtalens punktene 3.4 og 3.5. I tråd med dette har eierkommunene i brev fra Vardar 

AS datert 28.08.20 blitt informert om at det under beskrevne forutsetninger er grunnlag for at 

samlet utbytte for 2020 kan utgjøre 30 millioner kroner. 

 

Omfattende avsnitt i gjeldende aksjonæravtale om særlige regler i interimsperioden frem til 

etablering av nåværende eierstruktur utgår i sin helhet. 

 

Forslag til ny aksjonæravtale slår fast i punkt 2.2 at formålet med «aksjonæravtalen er å 

fastlegge en eiermessig plattform for videreutviklingen av Vardar, samt regulere partenes 

rettigheter og plikter som aksjonærer i selskapet.». Vardar AS forvalter betydelige verdier og 

det er viktig at eierkommunene har en tydelig eierstrategi for selskapet. Gjennomføring av en 

god og grundig eierstrategisk prosess vil kreve større grad av involvering fra eierkommunene, 

med ekstern bistand for å sikre god kompetanse og samordning. I påvente av at eierne utvikler 

ny eierstrategi for selskapet, så videreføres gjeldende formuleringer som omhandler formål med 

eierskapet, jfr. aksjonæravtalens punkter 2.1 og 3.1.  Mer substansielle endringer i 

aksjonæravtalen foreslås vurdert nærmere i etterkant av etablering av ny eierstrategi for 

selskapet.  

 

 

Juridiske forhold  

 

Utkastet til aksjonæravtale er i overensstemmelse med aksjeloven og annen relevant 

lovgivning.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Aksjonæravtale for Vardar AS har ikke tidligere vært behandlet av kommunestyret i Ringerike 

kommune, men kommunestyret behandlet Ringerike kommune sitt eierskap i Vardar AS i sak 

76/20.   

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen  
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Rådmannens vurdering 

 

Forslag til ny aksjonæravtale er i stor grad en teknisk revidering som særlig har til hensikt å 

formalisere korrekt eierstruktur, men hvor det ikke legges opp til mer omfattende endringer av 

gjeldende avtale. Ny aksjonæravtale sikrer forutsigbarhet om utbytteforventning og legger mer 

eksplisitt til rette for at de nye eierne holdes løpende informert om selskapets utvikling utover 

de formelle generalforsamlingene. Behovet for mer substansielle endringer i aksjonæravtalen vil 

bli nærmere vurdert et eierstrategisk arbeid som bl.a. mer inngående vil drøfte formålet med 

eierskapet. Gjeldende formuleringer om formålet med eierskapet gir likevel en god eiermessig 

plattform for videreutvikling av selskapet og legger til rette for god kontinuitet. Oppnevnt 

arbeidsgruppe blant rådmennene vil komme nærmere tilbake til organisering og gjennomføring 

at et eierstrategisk arbeid. Rådmannen anbefaler at vedlagte aksjonæravtale datert 18.09.20 

vedtas av kommunestyret. 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 - Aksjonæravtale Vardar 2005 

Vedlegg 2 - Forslag til ny aksjonæravtale Vardar 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 20/4597-1   Arkiv: 601  

 

Anskaffelsesstrategi 2021 - 2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

182/20 Formannskapet 27.10.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
 Anskaffelsesstrategi 2021 - 2023 for Ringerike kommune vedtas. 

 

  

 

 

Sammendrag 

Saken omhandler anskaffelsesstrategi for Ringerike kommune. Det foreslås fem strategier som 

sammen skal bidra til å nå hovedmålene til kommunen. Ringerike kommune skal være en 

profesjonell aktør i markedet og gjennomføre samfunnsansvarlige anskaffelser.  

 

Virksomhetens anskaffelser skal være profesjonelle, verdiskapende og bærekraftige. 

 

Innledning / bakgrunn 

Anskaffelsesstrategien skal støtte opp under Ringerike kommunes overordnede mål i den til 

enhver tid gjeldende kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogram. Strategien skal 

beskrive en overordnet tenkning og adferd for anskaffelser.  

 

Siden 2016 har offentlig anskaffelser vært et fokusområde for kommunen og fra 1.1.2018 ble 

innkjøp en egen avdeling under kommunalsjef Økonomi. Fra opprettelsen og frem til i dag har 

det i perioder vært fra en til fire stillinger hos innkjøp. Det er fra 1.12.20 tre 100 % stillinger 

hos innkjøp.  

 

Perioden for strategien er ikke satt lenger enn tre år på grunn av flere forhold. For det første er 

dette samme strategiperiode som Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel som kommunestyret vedtok den 25. juni.2020. Videre vil 

innkjøp i løpet 2021 få jobbet mer overordnet i tillegg til det rent operative i den daglige 

driften. Offentlig anskaffelser er et område som stadig kommer mer i fokus i kommunen, og 

modenheten i kommunen på området har etter hvert kommet langt.  
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Det legges derfor til grunn at offentlig anskaffelser i løpet av stategiperioden vil utvikles fra en 

mer administrativ aktivitet til å kunne bli et strategisk virkemiddel for kommunen. Det vil da 

med andre ord være fornuftig å synliggjøre dette med en ny strategi etter tre år som bedre kan 

ivareta dette. 

 

Beskrivelse av saken 

Offentlige anskaffelser er et strategisk viktig område for kommunen og skal være med på å 

sikre at vi når våre mål. I noen tilfeller er det en direkte sammenheng mellom kvaliteten på de 

anskaffelsene virksomheten gjør, og kvaliteten på de tjenestene som vi leverer. Samtidig er 

kommunens anskaffelser et viktig verktøy for å nå kommunens ambisjoner innen miljø- og 

bærekraft. 

 

Ringerike kommunes anskaffelser skal være profesjonelle, verdiskapende og bærekraftige.  

Hovedmålet er at Ringerike kommune skal være en profesjonell aktør i markedet og 

gjennomføre samfunnsansvarlige anskaffelser. 

 

For å oppnå hovedmålet og basert på hovedutfordringene til virksomheten, prioriteres følgende 

fem områder i strategiperioden: 

 

1. Ringerike kommune skal gjennomføre smartere anskaffelser i henhold til gjeldende 

regelverk og rutiner 

2. Ringerike kommune skal ha en heldigital anskaffelsesprosess 

3. Ringerike kommune skal ta samfunns- og miljøansvar i sine anskaffelser 

4. Ringerike kommune skal gjøre strategisk gode anskaffelser 

5. Ringerike kommune skal ha en effektiv avtaleforvaltning 

 

Det er i arbeidet med strategien brukt veilederen til Digitaliseringsdirektoratet, og strategier i andre 

kommuner har også blitt vurdert. Strategien er i henhold til lov om offentlige anskaffelser. 

 

Det er tatt hensyn til at strategien skal være retningsgivende og lett å sette seg inn i. Den har derfor 

et overordnet fokus for å angi tydelig retning i anskaffelsesarbeidet. Det er i tillegg utarbeidet 

detaljert rutine for innkjøp og innkjøpsavdelingen jobber med årlige handlingsplaner for å 

systematisk jobbe med å nå målene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Strategien er forankret i de overordnede satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, 

handlingsplan, samt etiske retningslinjer. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Anskaffelsesstrategien er i tråd med flere av FN sine bærekraftsmål. Det er særlig bærekraftsmålene 

knyttet til anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur og stoppe 

klimaendringene som berøres i anskaffelsesstrategien. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er tilfreds med at det nå er utarbeidet en anskaffelsesstrategi. Rådmannen anbefaler 

at strategien vedtas. 
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Vedlegg 

Anskaffelsesstrategi 2021 - 2023 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Line Synøve Østvold 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4825-5   Arkiv: C53 &29  

 

Prinsippavklaring Asbjørnsens gate  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

183/20 Formannskapet 27.10.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Rådmannen går i dialog med samferdselshistorisk senter om alternativ plassering.  

2. Fremtidig bruk av Asbjørnsensgate og tilliggende områder avklares i ny kommuneplan, med 

sikte på vedtak i 2022. 

3. Det disponerer 300 000,- fra Formannskapets disposisjonskonto til det videre arbeidet med å 

finne en best mulig langsiktig løsning for samferdelshistorisk senter. En arbeidsgruppe 

etableres og forslag til langsiktig løsning fremlegges i løpet av første kvartal 2021 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Rådmannen legger fram saken for kommunestyret for å få en prinsipiell avklaring av om det er 

politisk ønskelig å gå videre med ideen om eventuelt Samferdselhistorisk senter i 

Asbjørnsensgate. 

 

Bakgrunn for saken 

Kommunen kjøpte Hensmoveien 19 av MENOVA for å samlokalisere tekniske tjenester. 

Tekniske tjenester er nå lokalisert på Hensmoen, med noen unntak, og aktiviteten i 

Asbjørnsensgate opphørte fra samme tidspunkt.  

 

I budsjettet for 2020 foreslo rådmannen rivning av Asbjørnsens gate. Og formannskapet ble 

orientert om videre plan for området i strategisamlingen i juni 2019, der det ble lagt til grunnen 

omregulering til boligformål i samarbeid med øvrige grunneiere. 

 

I KS den 07.11.19 fremmet Runar Johansen fra Høyre interpellasjon om flytting av 

Samferdselshistorisk senter til Asbjørnsens gate. Ordfører svarte bla.følgende: 
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«Ordfører ber administrasjonen i samhandling med Norsk samferdsel historisk senter se på 

Asbjørnsens gate og andre alternative løsninger på lokalisering» 

 

Rådmannen legger fram saken for kommunestyret for å få en prinsipiell avklaring av om det er 

politisk ønskelig å gå videre med ideen i Asbjørnsensgate. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Samferdselshistorisk senter er i dag lokalisert ved Hønefoss jernbanestasjon, senteret må flytte 

pga nye Ringeriksbanen og utbygging av ny stasjon på Hønefoss. Senteret har vurdert flere 

alternative lokasjoner og kommunen har bistått i arbeidet underveis.  

Senteret trenger en sentral plassering med god plass. 

 

Initiativtakerene ønsker at kommunen stiller Asbjørnsens gate til disposisjon gjennom en 

avtale. I tillegg ønsker de at kommunen som grunneier kan stå som tiltakshaver ved en 

fremtidig planprosess.  

 

Initiativtakerne er avhengige av en avklaring før de kan bruke mer ressurser på utredning og 

planlegging. De ønsker avklaring for å komme videre i drøftinger med Ringerikskraft. 

 

 Dersom kommunestyret fatter positivt vedtak i saken, vil de opprette stiftelsen som er omtalt i 

konseptdokumentet. Deretter vil det være naturlig at kommunen og NSHS/Stiftelsen forhandler 

fram en leieavtale. Flere av de spørsmål kommunen har stilt, vil det være hensiktsmessig å 

konkretisere i avtalen.  

 Etter at Ringerike kommune har flyttet fra eiendommen, er de klare til å ta den i bruk. Det 

første de må gjør, blir å sikre bygget, reparere det mest nødvendige før innflytting. 

  Etter innflytting vil den nye stiftelsen sette i gang en omfattende planlegging av virksomheten, 

trinnvis gjennomføringsplan m.v. herunder behov for aktuelle prosesser i hht plan- og 

bygningsloven. 

 

 

Aktuell plassering 

Senteret har vurdert Asbjørnsens gate som meget aktuell for en etablering av Samferdsel 

historisk senter. De har utviklet et konsept som de ser for seg en trinnvis utvikling av. 

De ser for seg at Asbjørnsens gate vil kunne tilføre Hønefoss by mye som en turistattraksjon, 

de mener beliggenheten er perfekt, og man ser for seg en akse fra Petersøya via Glatvedt, 

Nordsiden, Asbjørnsens gate og videre gjennom Elvestien til Hovsenga, og retur ned 

Hønengaten, så knytter man med dette byen tettere sammen. En spennende og svært relevant 

mulighet er at det også er muligheter til adkomst med båt fra Glatvedt via Hønsand, noe som er 

viktig med tanke på vitalisering av Randselva. 

 

Dagens aktivitet 

Ved Samferdsel historisk Senter er det i dag en rekke klubber og foreninger representert og ca 

350 medlemmer benytter seg av senteret. Disse er basert på klassiske kjøretøy av ulik art. 

Mange klubber står på venteliste for å komme inn. 
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 Initiativtakerne ser derfor for seg at arealene i Asbjørnsens gate kan etablere byens nye 

opplevelsessenter gjennom Norsk samferdsel historisk senter, et helt nytt militært 

garnisonsmuseum som prosjekteres inn, i tillegg til et teknisk, pedagogisk opplevelsessenter for 

energiproduksjon som fokuserer på kretsløp, energi, strøm som energi til moderne samferdsel. 

 

Samferdsel historie 

Samferdselshistorisk senter er en videreføring av en lang samferdsel historie, der de har bygd 

en kulturinstitusjon basert på entusiasme og frivillighet. De har utviklet en møteplass og blir 

jevnlig benyttet av innbyggerne i regionen og tilstøtende områder. De forvalter og formidler en 

samferdsel historisk kulturarv. 

 

Trinnvis utvikling 

Ved lokalisering i Asbjørnsens gate ser de for seg en trinnvis utvikling av senteret, gjennom en 

stiftelse. For å forsvare en etablering i Asbjørnsens gate må ambisjonsnivået heves. 

De ser for seg følgende satsningsområder: 

 Kulturarv bærer 

 Eksponent for historiske motorkjøretøy 

 Helårsåpent levende senter 

 Samlingspunkt for regionen 

 Kompetansesenter 

 Folkehelse 

 Arena for samfunnsoppdrag 

 Turistattraksjon 

Vedlagt saken følger «Asbjørnsens gate – Byens nye opplevelsessenter?» i tillegg har 

kommunen mottatt et notat som til dels svarer ut noen spørsmål. 

 

Status Asbjørnsens gate  

Deler av teknisk har vært lokalisert i Asbjørnsens gate men har flyttet inn på Hensmoen. 

 

Asbjørnsens gate bærer preg av manglende vedlikehold over tid og er ikke universelt utformet. 

Det er mangler innenfor brannsikkerhet, el sikkerhet bla. I forbindelse med budsjettforslaget for 

2020 anbefalte rådmannen rivning av bygningsmassen av to grunner. For det første å legge til 

rette for fremtidig boligutvikling i tråd med fremlagte planer. For det andre er bygningsmassen 

i dårlig forfatning, og til dels skjemmende for området. 

 

Eiendommen som vurderes er gnr 317 bnr 95,582,587 og 101. 

Underveis i prosessen ble det stilt spørsmål rundt en gammel avtale fra 1998, der kommunen 

inngikk en avtale om grunnavståelse på gnr 317bnr 101 til Verktøifabrikken AS etter vedtak i 

formannskapet.  

I 2003 ble denne eiendommen igjen overdratt til Ringerike kommune og kommunen er derfor 

hjemmelshaver på eiendommen. Denne eiendommen er en del av konseptet til Samferdsel 

historisk senter og er tenkt til parkering. 
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Forholdet til overordnede planer 

 

Planfaglig vurdering 

Området omfattes av en gammel reguleringsplan fra 1956. Planen anses å være foreldet og 

mangelfull, med noe upresise bestemmelser. Derfor anbefales at kommuneplanens 

bestemmelser anvendes. I kommuneplanen er eiendommene 317/95 og 317/582 avsatt til 

«offentlig eller privat tjenesteyting». De øvrige eiendommene er avsatt til 

«næringsvirksomhet». 

Ved en videreutvikling av Samferdsel historisk senter vil det sannsynligvis bli krav om ny 

reguleringsplan for området. Det er flere planinitativer og prosesser i nærområdet som må tas 

hensyn til 

En etablering av et Samferdsel historisk senter i Asbjørnsens gate i nåværende form uten at det 

gjøres vesentlige bygningsmessige endringer vil en sannsynligvis måtte søke bruksendring på 

enten hele eller deler av bygningsmassen. I en slik søknad er det nødvendig med nødvendig 

dokumentasjon. Bruken vil bli vurdert opp mot ulike myndighetskrav til sikkerhet, brann, helse 

osv. 

 

 
 

Planavdelingens vurdering av tiltak: 

 Området er i dag bilbasert, med mye gatepåarkering og ingen tiltak for gående og 

syklende. Øvrige tiltak og endringer i området vil bli pålagt nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak. Dersom det skal etableres publikumsrettet aktivitet i området 

bør det etableres fortauløsning helt frem. 
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 Det er avgjørende å undersøke hvor mye trafikk dette vil generere. En trafikkanalyse 

må gjennomføres. Dagens aktivitet i Samferselshistorisk senter medfører 

helgearrangementer med betydelig trafikk. Dette må hensyntas, også med tanke på 

beboere i området og nødvendig kapasitet til parkering. Det er ikke redegjort 

tilstrekkelig for dette hittil. 

 Planavdelingen vil ikke anbefale at man går til slik etablering her, uten at det er gjort en 

helhetlig vurdering av fremtidig bruk av området. I utgangspunktet fremhever dette 

området seg godt som et fremtidig boligområde(transformasjonsområde), men det er 

ikke dagens formål i kommuneplanen.  

 Planavdelingen anbefaler at plassering av samferdselshistorisk senter sees i sammenheng 

med arealstrategi under arbeid og ny kommuneplan 

 

 

 

Juridiske forhold  

 

Eiendommen som vurderes er gnr 317 bnr 95, 582, 587 og 101. Kommunen er hjemmelshaver. 

Underveis i prosessen ble det stilt spørsmål rundt en gammel avtale fra 1998, der kommunen 

inngikk en avtale om grunnavståelse på gnr 317 bnr 101 til Verktøifabrikken AS etter vedtak i 

formannskapet.  

I 2003 ble denne eiendommen igjen overdratt til Ringerike kommune. Eiendommen er en del 

av konseptet til Samferdselshistorisk senter og er tenkt til parkering. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

I KS den 07.11.19 fremmet Runar Johansen fra Høyre interpellasjon om flytting av Samferdsel 

historisk senter til Asbjørnsens gate.  

 

Økonomiske forhold 

Kommunen mottok takst på eiendommen gnr 317 bnr 582 og 587 den 16.03.20. Taksten er på 

til sammen 13,3 mill kr. Verdien antas å øke ved en omregulering til boligformål. Dersom 

kommunen skal være ansvarlig for fremtidig regulering vil det påløpe kostnader til dette. 

 

 
Alternativt forslag til vedtak: 

1. Rådmannen bes inngå leieavtale med Samferdselshistorisk senter under følgende 

forutsetninger: 

a. Symbolsk leie legges til grunn 

b. Trafikkanalyse og vurderering skal gjennomføres, og nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak/fortau skal etableres før eiendommen kan tas i bruk til 

nytt formål 

Endelig leieavtale skal godkjennes av kommunestyret 
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Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Denne saken påvirker mål 3 god helse og mål 11 bærekraftige byer og samfunn. 

Samferdselshistorisk senter er et sted som tar vare på historien og kjøretøy fra ulike perioder, 

og som skaper aktivitet for de som er tilknyttet senteret og for besøkende. I tillegg skal 

kommunen sikre bo- og oppvekst som er frie for luftforurensning og skadelig støy og legge til 

rette for høy arealutnyttelse i byområder, gjennom fortetting og transformasjon med kvalitet i 

omgivelsene. Etablering av Samferdselshistorisk senter i Asbjørnsensgate vil påvirke 

omkringliggende bebyggelse, bla. med trafikk og manglende trafikksikkerhetstiltak, og vil 

umuliggjøre en transformasjon av området til f.eks. boligformål, og ønsket om fortetting i 

byområder.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vil først påpeke viktigheten av å finne en god løsning for samferdselshistorisk 

senter som er framtidsrettet og langsiktig. Rådmannen ønsker derfor å legge best mulig til rette 

for en slik utvikling. Strategisk mener Rådmannen det vil være uheldig å inngå langsikige 

leieavtaler med Samferdselshistorisk senter før områdets reguleringsformål i ny kommuneplan 

er avklart.  

 

Samferdselshistorisk senter har vurdert en rekke alternativer i prosessen. Felles for dem er at 

de ikke er egnet, eller at kostnadene ved leie/kjøp er for høye. 

 

Samferdselshistorisk senter ser for seg en tilnærmet vederlagsfri leievavtale for eiendommen i 

Asbjørnsensgate, der Samferdselshistorisk senter påtar seg alle driftskostnader knyttet til 

bygningsmassen.   

 

Naboene har uttrykt seg negativt til en etablering av samferdselshistorisk senter. Rådmannen 

har forståelse for deres synspunkter, da området allerede i dag er belastet med trafikk og 

manglende trafikksikkerhetstiltak. Rådmannen mener derfor at det som minimum må 

gjennomføres en trafikkanalyse og at det må etableres fortau langs hele Asbjørnsens gate før en 

etablering kan godkjennes.  

 

Når det gjelder forslaget om etablering av en arbeidsgruppe for videre prosess er det flere 

årsaker til dette. For det første må det gjennomføres nødvendige trafikkanalyser og avklaringer 

med tilliggende eiendommer, slik at det er avklart hvilke reelle muligheter som finnes for den 

utviklingen som Samferdselshistorisk senter har skissert. Kostnader for kommunen ved 

gjennomføring av nødvendige tiltak må være en del av dette. Dernest bør det vurderes 

alternativ plassering, samt når behovet for flytting fra dagens lokalisering er nødvendig. 

Rådmannen har vært i kontakt med Fellesprosjektet FRE 16, som signaliserer aktivitet på 

stasjonsområdet tidligst i 2023. Rådmann vil videreføre en dialog med BaneNor om dette, for å 

sikre at senteret unngår å komme i en situasjon der virksomheten må stoppes. 

 

Rådmannen har blitt kontaktet av aktører på Hensmoen, som vurderer dette som et godt egnet 

sted. Det har vært dialog med Samferdselshistorisk senter på dette området, uten at det har ført 

frem til nå. Rådmannen mener dette området kan være svært godt egnet, ikke minst fordi det 

vil være tilgjengelighet til jernbane. 
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Rådmannen er også kjent med at disse aktørene allerede har langsiktige avtaler med 

Jernbanemuseet om lagring av eldre materiell, noe som burde kunne gi synergier. 

 

Vedlegg 

 

Asbjørnsens gate – Byens nye opplevelsessenter 

Tilleggsnotat 

Saksprotokoll 

Takst 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 
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Arkivsaksnr.: 18/4535-4   Arkiv: 256  

 

Haugsbygd arena - bygging i privat eller kommunal regi  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

184/20 Formannskapet 27.10.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune bygger idrettshall i tilknytning til skoleanlegget i Haugsbygd. 

2. Avsetninger til prosjektet innarbeides i kommunens handlingsprogram og bygget 

planlegges og gjennomføres i tråd med dette. 

3. Det vurderes å bygge undervisningsrom for skolene og rom til bruk for lag og 

organisasjoner i tilknytning til hallen. 

4. Lag og organisasjoner oppfordres til å delta i utvikling og drift, slik at det nye bygget 

blir et åpent og tilgjengelig møtested i lokalsamfunnet. 

 

 

Sammendrag 

I denne saken presenteres privat og kommunal utbygging av Haugsbygd arena og kostnader 

ved investering og drift for de to alternativene. Det pekes på fordeler, utfordringer og 

kostnader ved både eie og leie. Rådmannen tilrår at hallen bygges, men i kommunal regi.   

 

Innledning og bakgrunn  

Haugsbygd Idrettsforening og Vang skoles musikkorps ønsker å bygge en hall til idretts- og 

kulturformål. Hallen erstatter de to gymsalene ved Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole 

og gir rom for andre kulturelle aktiviteter. 

De har søkt Ringerike kommune om garanti for låneopptak på 49,6 millioner kroner, og at 

kommunen leier anlegget på dagtid for 3,2 millioner kroner i året. Kommunestyret utsatte i 

2019 søknaden om garanti. Kommunestyret har senere  
- vedtatt retningslinjer for kommunale garantier  

- uttalt at de er positive til Haugsbygd arena og har bedt rådmannen komme med en sak om 

Ringerike kommune skal bygge Haugsbygd arena selv (K-192/19). 

 

Beskrivelse av saken 

Haugsbygd arena, slik prosjektet foreligger fra søker, inneholder idrettshall på størrelse med en 

håndballbane, vestibyle med sosiale soner og aktivitetsrom for andre fritidsaktiviteter, korps og 

kultur.  
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Utbygging i privat regi 

Initiativtakerne ønsker at anlegget bygges og driftes av private eiere, og leies ut til kommunen 

på dagtid til bruk for skoler, skolefritidsordning og barnehage. Anlegget leies ut til idretten, 

korpset og andre organisasjoner på kveldstid og i helgene.   
Haugsbygd arena er foreslått oppført på kommunal eiendom. Prosjektet innbefatter riving av 

eksisterende gymsaler. Riving av eksiterende tilfluktsrom er godkjent av Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). 

Det må inngås en langsiktig leieavtale med kommunen, og arealdisponering, parkering og 

tilkomstveier må avklares. Prosjektet vil bli ansvarlig for opparbeidelse og vedlikehold av både 

inne- og utearealer. 

 

Utbygging i kommunal regi 

Ved utbygging i kommunal regi, avsettes midler i kommunens økonomiplan, og 

byggeprosjektet finansieres og gjennomføres som andre kommunale utbyggingsprosjekt etter 

gjeldende retningslinjer og Lov om offentlige anskaffelser. Kravspesifikasjonen for teknisk 

program som energibruk, ventilasjon, låssystemer og materialvalg utarbeides tilsvarende 

kommunens krav og øvrige utbyggingsprosjekter. Det samme gjelder romprogram, som 

fastlegges etter dialog med brukere på dagtid og kveldstid. Etter anbudsrunden legges saken 

fram for endelig politisk beslutning før oppstart. 

Hallen driftes som en del av skoleanlegget i Haugsbygd som kommunens øvrige bygningsmasse 

der tekniske anlegg kan styres og overvåkes også eksternt.  

Anlegget leies ut til idrett og andre aktuelle brukere på kveldstid og i helgene på linje med 

andre kommunale anlegg. 

 

Fordeler og utfordringer med privat hall  

Haugsbygd idrettsforening har vurdert hvilken merverdi prosjektet kan ha om det 

gjennomføres i privat regi (se vedlegg).  Hovedpunktene kan oppsummeres slik: 

 
Frivilligheten som eier og driver:  

- kan skaffe egenkapital, gaver og andre midler til bygging, drift og oppgraderinger 

- vil kunne ha en høyere ambisjon til å opprettholde standarden og videreutvikle anlegget.  

- sikrer et åpent, tilgjengelig og trygt møtested de fleste av årets dager  

- bidrar til en mer dedikert drift av både arenaen og de aktivitetene den inneholder.  

- kan lettere mobilisere bygda  

- kan være et forsøksopplegg for en samarbeidsmodell mellom kommunen og frivilligheten 

Utfordringer for frivilligheten: 

- det fysiske eierskapet kan føles tungt og ansvarsfullt på toppen av daglig drift av 

frivilligheten 

- kommunen kan finne det problematisk å ha ulike typer eierskap og driftsmodeller for sine 

anlegg 

- frivilligheten kan mislykkes økonomisk med sin satsing, og kommunen må overta eierskapet 
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Dagens gymsaler: 

Skolene Vang og Haugsbygd med tilsammen 550 elever disponerer 2 gymsaler til fagene 

kroppsøving, fysisk aktivitet og valgfag. Etter skoletid benyttes gymsalene av 

skolefritidsordningen (SFO) korps og idrettslag. Kapasiteten er fullt utnyttet, og en er 

avhengig av at deler av denne undervisningen foregår utendørs eller andre steder.  

Skolene har i dag ikke kulturrom utenom gymsalene til større samlinger.  

Elevtallsprognosene fra 2020 viser at elevtallet på Vang og Haugsbygd vil være nokså stabilt 

framover de neste 10-15 årene. Tidligere prognoser har vist en klar nedgang i elevtallet.  

 

Skolene har det siste året signalisert behov for flere rom til undervisning og til kulturelle 

samlinger. Det bør derfor vurderes om nye undervisningsrom skal inkluderes i et nytt 

hallprosjektet. 

 

Dagens gymsaler vil kunne driftes videre, men vedlikeholdsutgiftene vil øke de neste årene.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er regulert for offentlig bebyggelse, og arealdisponeringen i dag er i tråd med 

gjeldende kommuneplan for området.   

Realiseringen av anlegget vil kunne bidra til bedre folkehelse for kommunens innbyggere og 

skape positivt omdømme. Haugsbygd arena er et av idrettsrådets prioriterte anlegg. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunestyret har gjort flere vedtak i sak om Haugsbygd arena 

- vedtatt å gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening om prosjektet (K-sak77/16).  

- bevilget 300 000 kroner til prosjektering (F-sak 50/18).  

- utsatt sak om kommunal garanti for Haugsbygd arena og bedt om regler for lånegarantier (K-sak 80/19). 

- bedt om en sak om kommunen skal bygge Haugsbygd arena selv eller leie (K-sak 192/19). 

- vedtatt retningslinjer for kommunale garantier (K-sak 27/20). 

 
Vedtak i sak (K-sak 80/19)  

«Saken utsettes. Ringerike kommune har mottatt flere prosjekter fra organisasjoner med anmodning om lånegaranti fra 

kommunen. Dette utløser behov for nærmere prinsipiell avklaring om anvendelse av lånegarantier og om kommunens 

handlingsrom til å påta seg slik forpliktelse/ risiko. 

Prosjektene har blitt avslått med henvisning til kommunens samlede økonomiske/finansielle stilling, som er utfordrende, 

preget av omfattende låneopptak og driftsmessige utfordringer. Konkret omfatter dette kommunens handlingsrom til å ta på 

seg økonomiske forpliktelser ut over det som ligger i kommunens egne planer og egne prosjekter».  

 

Budsjett 2020 Verbalforslag (K-sak 192/19) 

«Rådmannen kommer med en sak om Ringerike kommune skal bygge Haugsbygd arena selv innen 2022, innen mai 2020. 

Rådmannen skal samtidig legge frem en prognose på når leiekostnadene passerer nedbetalingen av et lånefinansiert 

kommunalt anlegg. Ringerike kommune er positive til en hall i Haugsbygda.» 

 

Retningslinjer garantier (K-sak 27/20) 

«Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtas.»  
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Økonomiske forhold 

 

Bygging i privat regi 

Kalkylene fra Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps prosjektskisse er utarbeidet av firmaet 

SG arkitektur. Haugsbygd arena finansieres gjennom egenkapital, tilskudd fra spillemidler og 

lån. Egenkapitalen består av kontantinnskudd fra eierne og gaver. En kommunal garanti og 

kommunal leieavtale er en forutsetning for realisering. 

 

 

Hva er beløpene Kostnad 

(mill. kroner) 

Finansiering 

(mill. kroner) 

Totalt investeringsbeløp eks. mva. 59,4   

Merverdiavgift 13,0   

Tilskudd spillemidler*   13,0 

Prosjektgave fra stiftelse etc.     8,0 

Egne midler   1,1 

Sponsorer, andelsbrev    0,7 

Lån   36,6 

Refusjon mva.   13,0 

Sum 72,4 72,4 
 *) Et anslag av spillemidler til hall og andre rom i arenaen. 

 

Finansieringsplanen har et langsiktig lånebehov på 36,6 millioner kroner i 2019-verdi. Lånet er 

forutsatt nedbetalt på 30 år og det er kalkulert med en gjennomsnittsrente på 2,75 %. Søkerne 

ber om en kommunal garanti for et langsiktig lån og et lån til spillemidler på til sammen 49,6 

millioner kroner. 

 

Byggestart ønskes snarest mulig, helst våren 2021, med ferdigstilling i 2022. Selve 

garantivedtaket, legges fram for kommunestyret som egen sak, dersom kommunestyret går inn 

for privat utbygging. Dette ut fra Kommunalbankens føringer og ønsker. 

 

Driften av Haugsbygd arena er planlagt finansiert ved utleie til Ringerike kommune og andre. 

Det årlige driftsbudsjettet er stipulert til 3,7 millioner kroner årlig, der av 840 000 kroner til 

driftskostnader. Leieinntekter fra kommune og private skal gi et positivt resultat og skal sikre 

vedlikehold av arenaen (Vedlegg). 

Leieinntektene er beregnet til 3,2 millioner kroner fra Ringerike kommune og 500 000 kroner 

fra andre de 8 første årene, og så 2 990 000 kroner fra kommunen og 340 000 kroner fra andre 

de neste 22 årene. All drift av anlegget, slik som renhold, energi og vedlikehold dekkes av eier.  

 

Bygging i kommunal regi 

Ved bygging av Haugsbygd arena i kommunal regi vil reelle kostnader være avhengig av 

gjennomføringsår, anbud, romprogram og teknisk program. Et annet prosjekt og romprogram, 

vil gi en annen kalkyle.  

 

Kalkylene fra initiativtaker i 2019 er på 72,4 millioner kroner inkludert moms. Dette tilsier en 

kvadratmeterpris på vel 35 300 kroner, noe som ligger nær kostnadene på nye Ullerål skole.  

Prisstigning og markedet fram til byggestart vil kunne endre prisen. 
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 Ved utbygging i kommunal regi, avsettes det investeringsmidler i kommunens 

handlingsprogram, og endelig vedtak om igangsetting tas av kommunestyret etter 

anbudsrunden. 

 

Dersom kommunen skal bygge Haugsbygd arena, og investeringsbeløpet er på 72,4 millioner 

kroner, vil kommunens finansieringsbehov være: 

 

Totalt investeringsbeløp: 72,4 millioner kroner 

Refundert merverdiavgift: 14,2 millioner kroner * 

Tildelte spillemidler:  13,0 millioner kroner* 

Kommunens låneopptak: 45,2 millioner kroner 
 

*) Ut fra erfaringer beregnes det momsrefusjon på 98 % av investeringene. 

**) Søkers anslag benyttes. Beløpet fastsettes etter søknad. 

 

Kommunens driftsutgifter er anslått til +/- 800 000 kroner per år, der renhold er den største 

enkeltposten. 

 

Kommunen vil måtte låne 45,2 millioner kroner og benytter 40 års avskrivning i et slikt 

prosjekt. Totalkostnader første år for lån og driftsutgifter vil være 2,4 millioner kroner med 

dagens rentenivå på 1 %, eller 3,2 millioner kroner med et rentenivå på 2,75 %. Kommunen 

benytter serielån, med faste årlige avdrag, der rentene blir mindre for hvert år etter hvert som 

lånet nedbetales. 

 

Et tenkt eksempel, hvis kommunen skulle velge ta opp et lån på 45,2 milloner kroner og 

nedbetale på 30 år, blir avdrag, renter og driftsutgifter første år 2,8 millioner kroner med 

dagens rente, eller 3,5 med et rentenivå på 2,75 %. 

 

Kapitalkostnader fram til spillemidlene utbetales, forventede leieinntekter og 

vedlikeholdsutgifter er ikke med.  

 

Sammenligning 

Ser en på årlige leiekostnader sammenlignet med et ordinært kommunalt byggeprosjekt, så er 

kostnadene de samme eller høyeree for å leie enn å eie alt det første året, avhengig av 

rentenivået. 

 

I det tenkte eksempelet, med lån på 30 år, vil kostnad for eie og leie være lik første året ved 

dagens rente på 1 %, og 300 000 kroner høyere for å eie med en rente for på 2,75 %.  Årlig 

utgift for eie og leie vil være like store omtrent midt i 30-årsperioden, og totale samlede 

utgifter på 30 år vil være noe lavere ved å eie enn å leie. 

 

I det private alternativet kalkuleres det med leieinntekter fra andre på 500 000 kroner de første 

årene og 340 000 kroner videre, og et årlig overskudd på 300 000 kr som skal dekke 

vedlikehold.  

Det er ikke lagt inn leieinntekter og vedlikeholdsutgifter i den kommunale kalkylen. 

Leieinntekter og redusert årlig rente etter hvert som lånet nedbetales vil gi rom for vedlikehold.   
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Dagens driftsutgifter for gymsalene, stipulert til 500 000 kroner, kommer til fradrag uansett 

hvem som bygger. Alternativkostnader for skolene ved et år uten gymsaler i byggeperioden er 

ikke kalkulert. 

 

 

Investeringen i prosjektet – garanti og risiko 

En kommunal garanti av denne størrelse skal godkjennes av Fylkesmannen. Det stilles krav om 

at lånegarantien tar høyde for hele lånebeløpet + 10 %. Garantibeløpet blir da 54,5 millioner 

kroner. Garantien trappes ned etter hvert som lånet nedbetales. En kommunal garanti vil gjelde 

i 20 år ut fra kommunens reglement, og sikre prosjektet best mulig rente i garantiperioden. 

Etter den må låntaker refinansiere.  

 

Dersom lånet misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti/-kausjon at kommunen trer inn som 

låntaker, og overtar forpliktelsene og anlegget.  

 
Alternative forslag til vedtak 

Alternativ 1 

1) Ringerike kommune ønsker at Haugsbygd arena realiseres i privat regi. 

2) Kommunestyret ber rådmannen legger fram en egen sak med forslag til vedtak om 

kommunal garanti. 

3) Ringerike kommune gir sin tilslutning til rammene for en leieavtale om kommunens 

bruk av anlegget. 

4) Hallen forventes ferdigstilt til skoleåret 2023-2024. 

5) Årlig leie innarbeides i kommunens økonomiplan fra ferdigstillelse.  

 

Alternativ 2 

1) Bygging av Haugsbygd arena utsettes, og prosjektet vurderes på et senere tidspunkt. 

2) Dagens gymsaler driftes og vedlikeholdes videre. 

 

Juridiske forhold 

Ringerike kommune eier grunnen som idrettshallen er planlagt bygget på. Ved privat utbygging 

må det inngås nødvendige avtaler om blant annet leie av areal. 

Kontraktspart for gjennomføring er Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps, som 

gjennomfører anskaffelsen i henhold til gjeldende regelverk, og leverer revisorgodkjent 

regnskap for anlegget.  Dette er en forutsetning for søknad om spillemidler. 

 

FN sine bærekraftmål  

Ringerike kommune er opptatt av at innbyggerne får et godt aktivitetstilbud. Tiltak som gir økt 

aktivitet blant barn og unge er viktig.  Dette gir økt trivsel og bedre folkehelse.  Det vises ellers 

til kommunens folkehelsemelding. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen sin vurdering er at anlegget vil gi et positivt bidrag til trivsel og folkehelse for 

kommunens innbyggere. Haugsbygd arena vil gi skolene, musikkorps og idrettslag gode 

lokaliteter, og skape positivt omdømme. Prosjektet må også sees i sammenheng med skolenes 

behov framover. 



  Sak 184/20 

 

 Side 40 av 84   

 

 Dagens gymsaler er slitte, kapasiteten er utnyttet fullt ut og det er ønskelig med en hall og mer 

areal både til skole, idretts- og kulturformål. Det må også vurderes om det bør bygges noen 

undervisningsrom i anlegget. 

 

Det er stort engasjement og det er lagt ned en betydelig egeninnsats fra søkers side. Uten dette 

engasjementet hadde ikke denne saken ligget til behandling i dag. Ved bygging i privat regi 

inngår eksterne midler og tilskudd som søker har skaffet til veie. Disse midlene må og 

finansieres ved kommunal utbygging.  

 

Kommunen påtar seg en langsiktig økonomisk forpliktelse i forbindelse med garanti og et 

leieforhold på 3,2 millioner kroner i året, noe som skal dekkes over driftsbudsjettet.  

 

Kommunen løper en risiko om det skulle bli budsjettoverskridelser i byggeprosjektet. I en slik 

situasjon kan kommunen kunne bli bedt om å dekke ytterligere kostnader, forhøye garantien 

eller akseptere høyere leie. På den annen side kan det og være en risiko for overskridelser i et 

kommunale prosjekter, men de legges fram for politisk godkjenning etter anbudsrunden, slik at 

markedsprisen for prosjektet er kjent. 

En annen risiko er at eier ikke klarer forpliktelsene med lån, avdrag og drift av anlegget. Denne 

risikoen må og vurderes ut fra at kommunen selv er den største leietakeren og dekker 85 % av 

driftsbudsjettet de første årene og 90 % senere. Men det er en usikkerhet knyttet til 

leieinntekter fra andre enn kommunen. Søkerne peker også selv på gratis leie for barn og unge 

i kommunale anlegg. 

 

Rådmannen ser at utbygging i privat regi kan ha positive sider, slik det kommer fram i denne 

saken og i vedleggene. På den annen side pekes det og på fordeler med at alle byggene i et 

skoleanlegg på en kommunal tomt har en felles eier og driver. 

 Da kan hallen driftes som en del av skoleanlegget i Haugsbygd og som del av kommunens 

øvrige bygningsmasse, der bygninger og tekniske anlegg overvåkes, styres og driftes på en 

enhetlig måte. Et kommunalt byggeprosjekt gir kommunen større fleksibilitet til å benytte 

anlegget til ulike formål, både på kort og lang sikt. 

  

Ut fra en helhetsvurdering har rådmannen kommet til at det er best hallen realiseres i 

kommunal regi. Det er likevel ønskelig at initiativtakerne til det private prosjektet involveres 

gjennom brukerdialog i planfasen. Rådmannen vil og oppfordre initiativtakerne til engasjement 

i driftsfasen, slik målene om en samarbeidsmodell mellom frivilligheten og kommunen som 

bidrar til et åpent trygt og tilgjengelig møtested i lokalsamfunnet kan realiseres. 

Rådmannens anbefaling er at prosjektet gjennomføres etter ferdigstillelse av Hov 

ungdomsskole.   
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Vedlegg: 

1) Haugsbygd arena, eie eller leie. Mai 2020. 

2) Vurdering av økonomiske aspekter knyttet til finansiering og drift av Haugsbygd arena. 

Juni 2020. 

3) Haugsbygd arena – prosjektstatus med søknad om garanti for låneopptak og rammer 

for leieavtale. 28. februar 2019.  

 

Ringerike kommune, 25.09.2020 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

Leder: Hilde Fivesdal Brørby 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 20/1152-16   Arkiv: PLN 000  

 

Oppstart detaljregulering av masseuttak Djupedal  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

185/20 Formannskapet 27.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunen anbefaler oppstart av 470 detaljregulering for Masseuttak Djupedal i tråd med 

forslag til avgrensning. Avgrensningen inkluderer et areal på 16,7 daa som er avsatt til LNF i 

gjeldende kommuneplan. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fortsatt drift av eksisterende masseuttak på 

Sokna og gi føringer og forutsigbarhet rundt driften og arealbruken. Det tas i dag ut både sand 

og pukk fra uttaket og reguleringsplanen som tar sikte på at uttak av begge typer masser 

videreføres. 

 

Eksisterende drift er basert på en dispensasjon innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002. Det 

er søkt om, og gitt ny driftskonsesjon for uttak av masser fra Direktoratet for 

Mineralforvaltning, 15.01.2020 for eksisterende uttaksområde, samt en etappe 2 som omfatter 

et areal på ca 16,7 daa i nord som i dagens kommuneplan er avsatt til LNF. For at dette arealet 

skal kunne utnyttes må de områdene som er avsatt til LNF omreguleres til uttaksområde. 

Avviket fra arealbruken i kommuneplanen er grunnen til at planen skal behandles politisk. 

Som del av reguleringsplanen vil etterbruk, deponering av masser og konsekvenser for ulike 

berørte bli vurdert. 

 

Som del av konsesjonssøknaden er det utarbeidet en beskrivelse som tar for seg flere av 

hensynene som er relevante for vurdering av detaljreguleringen. Denne gir et inntrykk av 

virksomheten det reguleres for på et tidlig tidspunkt. 

Kommunen er kontaktet av naboer som opplever ulempe grunnet støy og støv samt trafikk fra 

eksisterende virksomhet. Reguleringsplanen vil være egnet til å vurdere og gi hensiktsmessige 

føringer til driften som kan begrense opplevd ulempe, men vil ikke kunne gi føringer for 

eksisterende drift og vil først bli gjeldende ved vedtak.  
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Masseuttaket utgjør et inngrep i naturen. Forsvarlig ivaretakelse av biologisk mangfold vil 

være viktig. I forbindelse med planarbeidet bør det også vurderes om det er aktuelt med annen 

bruk enn tilbakeføring til LNF da dette kan redusere press for å ta i bruk andre uberørte 

arealer. Atkomst, støy og trafikale forhold vil være viktig. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Sokna sand og pukk har tatt initiativ til oppstart av reguleringsplan for eksisterende masseuttak 

på Sokna. Uttaket er plassert ca. 3,5km innover Strømsoddveien (Fv. 178) fra rv 7 gjennom 

Sokna sentrum. Masseuttaket i Djupedal består av et uttaksområde med både sanduttak og 

dagbrudd for uttak av fast fjell. Kommuneplanens arealdel har avsatt området som eksisterende 

og framtidig råstoffutvinning, masseuttak og mottak. Uttaket har foregått gjennom flere tiår 

uten å være regulert. 

Eksisterende drift er basert på en dispensasjon innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002.Det 

er søkt Direktoratet for mineralforvaltning som ved brev datert 15.01.2020 har gitt ny 

driftskonsesjon for eksisterende uttaksområde, samt en etappe 2 som omfatter noe LNF-areal i 

nord.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Uttaket som planforslaget tilrettelegger for, drives kommersielt i dag. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planen skal tilrettelegge for uttak av masser. Det er pågående uttak i dag og driften av uttaket 

har vedvart i flere tiår. Det er oppgitt at massene blant annet benyttes til fylling, underlag for 

jernbane og som underlag for sport.  

 

Hovedformålet vil være Steinbrudd/masseuttak. Det vil være aktuelt å vurdere andre formål i 

den grad det er hensiktsmessig for å styre plasseringen av tilliggende funksjoner. Dette kan 

være for eksempel renovasjon, buffersone/grøntbelte, næringsbygg og anlegg tilknyttet driften 

 

Området ligger nær jernbane og større vei. Frem til riksvegen går eksisterende atkomst langs 

fylkesveg som også er skolevei for barn til Sokna skole. Utfordringer i forhold til støv, støy og 

trafikksikkerhet må vurderes i forhold til dette.  

 

Planområdet utgjør til sammen ca. 170da. Dagens uttak utgjør i overkant av 120da av dette og 

utvidelsen i form av uberørt areal som berøres av inngrep vil være under 50da. Området som er 

avsatt til masseuttak i kommuneplanen er til sammenligning ca 270da. 

Driftstiden for eksisterende uttak av knuste masser er beregnet til 4-5 år. Området som foreslås 

regulert gir mulighet for ytterligere ca. 10 års uttak med dagens uttaksmengder. Uttaket vil da 

ha en samlet uttakstid på 15 år. For uttak av løsmasser (natursand og grus) er de årlige 

uttaksmengdene mindre og man regner med at uttakstiden vil være 15 år eller lengre. 

 

 

 



  Sak 185/20 

 

 Side 44 av 84   

 

Forprosjekter / Forhåndshøring 

Det er tidligere gitt tillatelser til drift av masseuttaket. Som følge av nye krav er det søkt om 

konsesjon for videre uttak. Søknaden er ferdigbehandlet og det er gitt konsesjon for uttak som 

er i tråd med planinitiativet. Ettersom det er pågående uttak i området antas det at 

konsekvenser og ulemper i stor grad er kjent både med hensyn til tema og omfang. 

Det er ikke vurdert at det er behov for ytterligere forhåndsavklaringer gjennom eventuelle 

forprosjekt/forhåndhøring. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet / deler av planområdet er i dag uregulert, men størstedelen av arealet er avsatt til 

masseuttak i kommunepplanen. Deler av det foreslåtte området går utenfor dette og er i dag 

regulert til LNF. Det vil være aktuelt å tilbakeføre deler av arealet som er avsatt til masseuttak 

i kommuneplanen til LNF slik at summen av areal som benyttes til masseuttak ikke overstiger 

arealet som er avsatt til formålet i kommuneplanen. 

 

Planer under arbeid i området 

Det er ingen tilstøtende planer under arbeid i området. Langs atkomstveien er det den senere 

tid igangsatt og behandlet planer som tilrettelegger for boligbygging.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Sokna sand og pukk er forslagstiller.  

Detaljregulering anses best egnet ettersom bruken av området er klart definert og plantypen er 

mer egnet for å gi detaljerte føringer for bruken av området. Uttak av masser fra planområdet 

skjer også etter konsesjon gitt av Direktoratet for mineralforvaltning. Detaljreguleringen og 

driftskonsesjonen vil ha mulighet til å styre enkelte av de samme forholdene. Det må gjøres en 

vurdering av hvilke hensyn som ivaretas i plan og konsesjon. Hensynet til forutsigbarhet og 

fleksibilitet vil bli tillagt betydning ved vurderingen, samt kommunens behov for å ha kontroll 

over ulike deler av driften. Dersom ikke spesielle forhold tilsier det vil det være naturlig å ikke 

gi føringer om de samme forholdene i både plan og konsesjon da dette kan føre til behov for 

endring av begge dersom det blir behov for fremtidige endringer. Denne problemstillingen 

antas å kun ha begrenset praktisk virkning. 

 

Planavgrensningen er foreslått som vist i vedlagt kart. Avgrensningen er satt for å ivareta 

hensynet til selve uttaket, men også for å hensynta nødvendige tiltak for å sikre/skjerme 

området ved endt drift. Det er ikke foreslått å ta med atkomstvei, som i dag er Fv.2884 

(Strømsoddveien) i avgrensningen. Dersom det viser seg at det er behov for tiltak langs 

eksisterende Fylkesveg kunne dette vært hensiktsmessig. Det kan være behov for en 

tilleggsvarsling for atkomstveg dersom dette blir et behov. 

Kommunen har med bakgrunn i innspill fra landbruk, bedt forslagstiller utvide avgrensningen 

ved oppstart i forhold til opprinnelig forslag. Anmodningen er etterkommet av forslagstiller. 

Bakgrunnen for anmodningen var å gi en avgrensning som gir større rom for etablering av 

buffersoner/avbøtende tiltak og terrengtilpasning ved avslutning av uttaket uten at det vil 

utløse behov for ny oppstart. 

 

Konsekvensutredning KU 

Planen er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter forskriften. I vurderingen er 

det vektlagt areal og volum av uttaket. Det er også gjort en vurdering ift. tiltak som kan 

komme inn under forskriften.  
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Kommuneplanens føringer om utredning/dokumentasjon på masseberegning, geoteknisk 

vurdering, biologisk mangfold (naturkvaliteter), avrenning/forurensning, kulturminner, støy, 

støv og trafikk må følges opp i planbeskrivelsen som vil følge planen til 1.gangs behandling. 

Ivaretakelse av biologisk mangfold og trafikk/trafikksikkerhet antas å være særlig viktige 

hensyn. Nærhet til vassdrag, buffersoner og landskapsvirkning vil være naturlige 

vurderingstema. Planen vil også ha en risiko og sårbarhetsanalyse. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen: gnr/bnr 148/1. Eiendommen er eiet av Andres 

Lundesgård. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til masseuttak.  

Kommuneplanbestemmelsene § 6.7 Råstoffutvinning, masseuttak og mottak (pbl. §§ 11-9 og 

11-10) angir følgende: 

«Ved etablering av nye og utvidelse av eksisterende masseuttak og -mottak skal det utarbeides 

reguleringsplan. Reguleringsplanen skal inneholde omfang, utførelse og tidsbegrensninger. Alle 

skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner, både i plan og snitt. Det skal også 

foreligge dokumentasjon på masseberegning, geoteknisk vurdering, biologisk mangfold 

(naturkvaliteter), avrenning/forurensning, kulturminner, støy, støv og trafikk. Andre tema som 

kan være aktuelle vurderes særskilt i hver sak. Uttaksvolumet skal vises og angis i 

reguleringsplan. For større masseuttak og mottak kan det kreves kompensasjon for 

utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav om 

rekkefølgebestemmelse. Fortrinnsvis skal utvidelse av eksisterende masseuttak prioriteres 

fremfor å åpne nye. Ved utvidelse av eksisterende masseuttak skal det utvides i areal, fremfor 

utvidelse i dybden.» 

Planarbeidet er delvis i tråd med kommuneplanens arealdel men avviker fra denne innenfor et 

areal på ca 16,7 daa som er regulert til LNF. 

 

 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Denne saken er ikke i tråd med overordna plan grunnet avviket i reguleringsformål, og 

oppstartsaken legges derfor fram for behandling i formannskapet med innstilling fra HMA. 

Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

I denne saken innebærer planarbeidet en formålsendring der plasseringen av deler av uttaket 

endres i forhold til arealene som er forhåndsavklart i kommuneplanen.  
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Det er derfor vurdert at Formannskapet som ansvarlig for kommuneplanen bør vurdere 

kommunens innstilling til oppstart av planarbeidet. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

I området er det registrert hekkeplass for sandsvaler og det er elvemusling i tilliggende 

vassdrag. Det er naturlig å gi føringer i planen som ivaretar hensynet til forsvarlig ivaretakelse 

av disse artene. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrka mark eller dyrkbar mark. 

 

 

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.  

 

 
Behov for informasjon og medvirkning 

Medvirkning i planarbeidet sikres gjennom varsling av oppstart og gjennom høring. 

Rådmannen anbefaler i tillegg et folkemøte for å avklare relevante problemstillinger ift. ulempe 

for berørte naboer og for å vurdere om eventuell ulempe kan unngås eller dempes gjennom 

f.eks. endring i driftstider, rekkefølge for uttak, føringer for transport og evt. andre tiltak som 

demper støv og støy. Folkemøtet bør avholdes så tidlig som mulig. Ettersom planene for 

bruken av arealene er forholdsvis avklart i forbindelse med konsesjonssaken er det naturlig å 

vurdere folkemøte før planen skal fremmes til førstegangs behandling politisk. Vurdering av for 

behov for folkemøte og valg av tidspunkt gjøres av forslagstiller i samråd med kommunen 

basert på innspill til oppstartssaken. 

 

 

Alternative løsninger 

Uttaksområder er avhengige av lokasjonen forekomsten har og alternativ plassering er sjelden 

aktuelt. I dette tilfellet foreslår planforslaget å gå noe utenfor det som er avsatt til masseuttak i 

kommuneplanen og det er et alternativ å avgrense planavgrensningen slik at hele blir innenfor 

allerede avsatt område i kommuneplanen. Konsekvensene av dette vil først og fremst være at 

driftstiden og totaløkonomien i uttaket reduseres. Dette kan påvirke investeringsmulighetene 

og finansiering av avbøtende tiltak. Siden avbøtende tiltak ikke er avklart så tidlig i prosessen 

er det for tidlig å vurdere konsekvensene av dette opp i mot lønnsomheten for videre drift. 
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Alternativt forslag til vedtak:  

Rådmannen har utarbeidet tre forslag til vedtakspunkter. Vedtakspunkt 2 og 3 vil ikke komme 

i konflikt med rådmannens anbefaling til vedtak i saken. 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_470 detaljregulering for Masseuttak Djupedal 

innenfor området avsatt til masseuttak i kommuneplanen.  

 

2. Formannskapet ber om en orienteringssak i etterkant av oppstarten der innspillene gis 

en foreløpig vurdering. Hovedintensjonen med orienteringssaken er å gi mulighet for å 

ta nærmere stilling til avgrensningen av uttaket, vurdere behovet for utredningstemaer 

og avbøtende tiltak og gi politiske føringer og forutsigbarhet om ønsket utvikling av 

uttaksområdet. 

 

3. Formannskapet ber om at muligheten for endring av atkomst vurderes og at valgt 

løsning begrunnes ved første gangs behandling. 

 

Vedtakspunkt 3. innebærer en presisering av ønske om at valg av atkomst til uttaket vurderes 

nærmere. Tidligere gikk trafikken fra uttaket over Soknabruket via en privat vei og en bro som 

i dag er fjernet. Det foreligger ingen avtaler som gir anledning til bruk av denne veien pr.i dag. 

Fordelen med en slik løsning vil i hovedsak være at Fylkesvegen mot Sokna sentrum, som også 

er skolevei og atkomst for boligområder blir avlastet. Forslaget til vedtak er formulert slik at 

det ikke forskutterer løsning men i stedet tar sikte på å avklare mulighetene slik at alternativet 

kan gis en reell vurdering ved 1.gangs behandling. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen er kjent med at beboere i området opplever støy og trafikk fra masseuttaket som 

negativt, men har ikke oversikt over omfanget av dette. En reguleringsprosess vil kunne belyse 

konfliktnivået nærmere. Det er kommet innspill om å undersøke muligheten for å endre 

atkomsten slik at denne blir lagt mot Soknabruket. Ulempen knyttet til trafikk og til en viss 

grad støy, vil da reduseres for beboere langs dagens atkomstvei, men en slik endring vil kunne 

påføre ulempe for beboere langs ny atkomstvei som i dag opplever liten ulempe som følge av 

uttaket. En omlegging av atkomstveien vil også medføre kostnader til infrastruktur (ny bru) og 

nærmere avklaringer mot rettighetshavere til ny veg. Disse forholdene bør avklares nærmere 

før eventuelt pålegg om omlegging gis, men Rådmannen anbefaler at det tas en vurdering på 

det nivået som er hensiktsmessig for å avklare muligheten nærmere. 

 

Planområdet går utenfor arealet som i kommuneplanen er avsatt til masseuttak. Dette er 

argumentert i planinitiativet med at avgrensningen i kommuneplanen er grov og lite nøyaktig. I 

forberedelsene til planinitiativet er det gjort en grundigere vurdering av hva som anses som en 

hensiktsmessig avgrensning av planområdet. Rådmannen har forsøkt å avklare nærmere om 

endringen medfører forringelse for friluftsliv, skogbruk og biologisk mangfold. Det har ikke 

fremkommet at endringen virker negativt for disse hensynene, men det vil være krav til 

kartlegging av biologisk mangfold for å avklare dette nærmere. Rådmannen anser videre at det 

ved varsel om oppstart fremkommer forhold som ikke er belyst og som kan ha innvirkning på 

vurderingen av egnetheten til arealet som foreslås regulert.  

Forslagstiller har argumentert for å eventuelt tilbakeføre tilsvarende arealer som det som 

foreslås tatt utenfor kommuneplanens uttaksområde. Dette kan være en fornuftig løsning for å 

unngå at arealer omdisponeres utenom rullering av kommuneplanen. Kommuneplanens 
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avgrensning baserer seg i stor grad på tidligere utførte kartlegginger av nasjonalt viktige 

grusforekomster og rådmannen ser derfor ikke bort fra at løsningen med tilbakeføring av andre 

arealer innenfor uttaksområdet kan bli vurdert å forringe fremtidige uttaksmuligheter og 

dermed komme i konflikt med nasjonale hensyn. Rådmannen anbefaler at dette spørsmålet 

legges fram for Direktoratet for mineralforvalning i forbindelse med oppstarten. 

 

 

Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål 

Plansaken vil bli vurdert opp i mot FNs bærekraftmål der kommunen har prioritert følgende 9 

bærekraftsmål. god helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å 

nå målene (mål 17) 

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Virksomheten det reguleres for er klart definert og detaljregulering er derfor fornuftig. 

Avgrensningen er foreslått i forhold til der hvor massene det anses lønnsomt å ta ut er plassert. 

I kommuneplanen er uttak av grusforekomsten sikret gjennom at arealet er avsatt til 

masseuttak. Dette er gjort på overordnet nivå og rådmannen anser at det er fornuftig å justere 

denne i tråd med forslagstillers ønske. Rådmannen har i samråd med forslagstiller foreslått å 

utvide opprinnelig avgrensning for å sikre tilstrekkelig areal for å sikre både uttaksinteressene 

og nødvendig areal for god arrondering av arealene nærmest uttaket. Innenfor planområdet 

foreslår forslagstiller tilbakeføring av areal til LNF som i areal tilsvarer utvidelsen i forhold til 

vedtatt kommuneplan ved neste rullering av kommuneplanen.  

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Grøntområder vil gå tapt som følge av uttaket. På sikt kan arealene revegeteres hvis dette er 

ønsket. I forhold til arealene som er avsatt til formålet i kommuneplanen medfører planlagt 

virksomhet mindre inngrep i eksisterende grønnstruktur, men plasseringen av inngrepet er 

justert i forhold til mineralforekomstene og innebærer at arealer som ikke er forhåndsavklart i 

kommuneplanen blir berørt. 

 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke spesiell grunn til mistanke om forurensning i grunnen. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Masseuttak medfører vesentlig transport med tyngre kjøretøy. Vegen inn til uttaket er 

fylkesveg og benyttes også til skolevei. Trafikksikkerheten er et av forholdene som vil måtte 

utredes nærmere. Ettersom adkomstveien er fylkesveg vil veieier kunne komme med krav i 

forhold til dimensjonering og eventuelle begrensninger for bruk.  

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Masseuttak utgjør store terrenginngrep og endrer landskapet permanent. Ved samtidig mottak 

av masser vil endringen kunne reduseres. Mottak av masser krever imidlertid kontroll og 

rutiner som sikrer forsvarlig håndtering. Det er ikke avklart om mottak vil være aktuelt.  

Oppdeling i nivåer i uttaket vil kunne påvirke konsekvensene for landskapsvirkningen 

betydelig. På noe sikt er det ventet at vegetasjon vil etablere seg på flatere partier, noe som 

også kan påvirkes ved tilføring av jord og evt. beplantning. Dette kan gjøre uttaket mindre 

synlig og redusere påvirkningen av landskapsbilde.  
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Naturmangfold 

Innenfor uttaksområdet er det registrert sandsvaler. Sandsvaler har status som «nær truet» og 

er avhengige av bratte sandskråninger der de hekker. Driften av uttaket må ta hensyn til 

fuglene, noe som i praksis skjer ved at uttak skjer i andre deler av uttaket enn der svalene 

hekker. Hvordan hensynet til svalene ivaretas må fremgå av planbeskrivelsen ved 1.gangs 

behandling. 

I Sogna er det registrert elvemusling som har status «sårbar». Avrenning til vassdrag er derfor 

et moment det må redegjøres nærmere for i planforslaget.  

 

Idrett og friluftsliv 

Uttak av masser medfører begrensninger for utøvelse av friluftsliv. Tilgjengeligheten kan bli 

redusert som følge av sperringer av sikkerhetshensyn. Støy og støv fra virksomheten vil kunne 

forringe attraktiviteten for nærområdene til uttaket for bruk til tur. Endringen i forhold til 

eksisterende situasjon ventes å bli liten. Ønsket endring i forhold til allerede avsatt område i 

kommuneplanen anses ikke å gi noen vesentlig ulempe for idrett og friluftsliv. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anbefaler at planarbeidet startes for å sikre videreføring av driften for masseuttaket 

på Sokna. Det er foreløpig ikke fremkommet særskilte forhold som taler mot en endring av 

uttaksområdet sett opp mot allerede avsatte områder i kommuneplanen. Det vil kunne være 

aktuelt å tilbakeføre deler av tidligere avsatt areal for masseuttak til LNF ved neste 

kommuneplanrullering. Rådmannen anbefaler likevel å ikke ta endelig stilling til tilbakeføring til 

LNF på nåværende tidspunkt da regionale hensyn til bevaring av fremtidige muligheter for 

uttak kan fremkomme i det videre planarbeidet.  

Masseuttaket driftes i dag, og det er søkt, og gitt, tillatelse for videre uttak av masser. Dette 

gjør at grunnlaget for å vurdere konsekvensene av driften vil være godt belyst og enklere å 

forutse enn dersom det hadde vært et nytt uttak. Rådmannen er kjent med at dagens drift 

oppleves problematisk av nærboende i forhold til opplevd støy, støv og trafikkfare. Omfanget 

av berørte og ulempene driften medfører, samt hensiktsmessige tiltak for å begrense ulempe vil 

være en viktig og naturlig del av planarbeidet. 

Det er påvist sandsvaler og elvemusling i og nær planområdet. Det er viktig at disse, og andre 

naturverdier, henyntas på forsvarlig vis. Rådmannen har tillit til at detaljreguleringen kan gi 

gode føringer som sikrer dette. 
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Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning  

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Planinitiativ 

4. Driftsplan 

5. Driftskonsesjon 

6. Uttalelse fra friluftskoordinator vedrørende utvidelse ift. kommuneplan 

7. Uttalelse fra Landbrukskontoret vedrørende utvidelse ift. kommuneplan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Harriet Slåen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Arkivsaksnr.: 19/692-17   Arkiv: GNR 50/90  

 

Klage på avvisning og avslag på gebyr - Oppføring av ny bolig 

Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

186/20 Formannskapet 27.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og tar ikke klagen på avvisning av 

klage på gebyr til følge, da formannskapet ikke kan se at det har kommet frem 

vesentlige nye opplysninger.  

2. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og klagen på avslag om nedsatt 

gebyr tas ikke til følge, da formannskapet ikke ser at det har kommet frem nye 

opplysninger som tilsier at vedtaket bør endres.  

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

 

 

  

 

Sammendrag 

Formannskapet behandlet i møte 26.08.2020 avvisning av klage på gebyr og avslo søknaden 

om nedsettelse av gebyr. Søker har klaget på vedtak om avvisning og avslag. Rådmannen kan 

ikke se at det har kommet vesentlige nye momenter i klagen, og anbefaler at vedtaket 

opprettholdes og at saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble søkt om fradeling av eiendom og oppføring av ny bolig 13.02.2019. Byggesaken kunne 

ikke behandles før det var gitt tillatelse til fradeling. Tillatelse til fradeling ble gitt 11.03.2020, 

og det ble gitt tillatelse til oppføring av bolig i delegasjonssak nr. 120/20, datert 25.03.2020. I 

byggesaken er det tatt kr. 38 250,- i gebyr fordelt med kr 25 000,- for en ny boenhet og kr 

12 750,- som tillegg for boenhet nr. 2. 

 

Ansvarlig søker sendte 03.04.2020 på vegne av tiltakshaver klage på gebyret for behandling av 

byggesak. Formannskapet behandlet klagen i møte 26.08.2020 hvor klagen på gebyr ble avvist 

og nedsettelse av gebyr ble avslått. 
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Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok klage på avvisning av klage på gebyr og avslag på nedsettelse av gebyr 

01.09.2020. Klagen går i hovedsak ut på følgende punkter: 

- Kommunen kunne behandlet byggesøknaden uavhengig av fradelingsøknaden med en 

godkjent fradeling som forutsetning. 

- Kommunen har ikke overholdt samordnings- og koordineringsansvar ovenfor 

vegvesenet. 

- Gebyr i fradelingssak er trukket. 

- Søknaden er innvilget etter ett års saksbehandlingstid, og kommunen har opptrådt 

sterkt klandreverdig. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er ikke regulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligområde. 

Kommuneplanen § 2.1.2 har bestemmelser om unntak fra plankrav og det kan etter 

bestemmelsen oppføres enebolig eller tomannsbolig på eksisterende boligeiendom uten at 

eiendommen må reguleres. Øvrige krav til utforming og dokumentasjon følger 

kommuneplanbestemmelsene § 5 og 6. 

 

Gjeldende betalingsreglement er vedtatt av kommunestyret 12.12.2019 i sak 192/2019. 

Betalingsreglementet har egne satser for behanling av søknader med ansvarsrett, se utsnitt av 

tabell nedenfor: 

 
Juridiske forhold  

Etter forvaltningsloven § 2 tredje ledd er avvisning et enkeltvedtak som det kan klages på. Ved 

behandlingen av klagen på avvisning skal det kun tas stilling til om det var riktig å avvise 

klagen. 

 

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

forvaltningsloven (fvl.) § 28. Klager er ansvarlig søker i byggesaken og opptrer på vegne av 

hjemmelshaver som er part i saken. 

 

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

vedkommende part», jf. fvl. § 29. Klagen er fremsatt innenfor klagefristen. 
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Det følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-1 at kommunestyret kan gi forskrift om gebyr 

til kommunen for behandling av søknader etter plan-og bygningsloven eller tilhørende forskrift. 

 

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 

behandlinger av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Rådmannen kan ikke se at det finnes reelle alternativer til vedtak i saken fordi nedsettelse eller 

bortfall av gebyr i denne saken vil medføre usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med 

andre byggesaker hvor det betales gebyr etter kommunens betalingsreglement. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen ser ikke at saken har prinsipiell betydning for behandling av byggesaker i 

kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagen tar i hovedsak opp de samme forhold som ble behandlet av formannskapet i møte 

26.08.2020, og det vises derfor til saksfremlegg i sak 97/20. Rådmannen vil nedenfor redegjøre 

for de enkelte deler av klagen. 

 

Klager mener at kommunen kunne behandlet byggesøknaden uavhengig av fradelingsøknaden, 

men med en godkjent fradeling som forutsetning. Rådmannen viser til at 

kommuneplanbestemmelsene § 6.1.3 tillater at boligtomter bebygges med en enebolig, en 

enebolig med bileilighet inntil 65 m² eller en tomannsbolig. Området er ikke regulert, og det er 

derfor kommuneplanbestemmelsene som gjelder.  

 

Etter pbl. § 21-4 første ledd skal kommunen gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med 

bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Videre er det i femte ledd bokstav a-c gitt 

anledning for kommunen å stille nærmere angitte vilkår for tillatelse. Muligheten til å stille 

andre vilkår enn de som er nevnt i bestemmelsen vil følge av den ulovfestede vilkårslæren hvor 

hovedpoenget er at vilkårene må ha saklig sammenheng med lovens formål og at vilkåret må 

være forholdsmessig sammenlignet med det godet som oppnås gjennom tillatelsen.  

 

Eiendommen var på søknadstidspunktet bebygget med en enebolig, og rådmannen mener det 

ville vært i strid med kommuneplanen § 6.1.3 å gi tillatelse til bygging av enebolig slik det var 

søkt om før fradelingssaken var avgjort. Rådmannen mener at vilkår om at byggetillatelsen kun 

gjaldt om det ble godkjent fradeling ville gitt et vedtak i strid med overordnet plan og at et slikt 

vedtak ville skapt en uoversiktelig situasjon både for tiltakshaver og for kommunen.  
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Klager viser til at kommunen ikke har overholdt samordnings- og koordineringsansvar ovenfor 

vegvesenet jf. pbl. § 21-5 og SAK10 § 6-2. Rådmannen mener fortsatt at søknaden om ny 

bolig ikke kunne tillates uten at fradelingssaken var avgjort. Det vises til at kommunen 

orienterte ansvarlig søker og tiltakshaver om at oppføring av bolig var gitt eget saksnummer og 

at denne søknaden ville bli liggende på vent til en eventuell fradeling var gjennomført i 

foreløpig svar datert 26.02.2019. Fradelingssaken ble avgjort av HMA i møte 09.03.2020, og 

søknaden om oppføring av bolig ble etter dette tatt opp igjen. Kommunen ba i foreløpig svar 

20.03.2020 om dokumentasjon for tilkobling til vann og avløp, dette fordi det følger av pbl. § 

21-7 at det ikke kan gis tillatelse til oppføring av nye bygninger før vann og avløp er sikret. 

Byggesaken var komplett 24.03.2020 ved at det ble gitt tillatelse til vann- og avløpsarbeid, og 

tillatelse til bygging av ny bolig ble gitt 25.03.2020. Saksbehandlingstiden for byggesaken var 

derfor 1 dag og kommunen har ikke overskredet saksbehandlingsfristen i pbl. § 27-1. 

 

I klagen vises det også til at gebyr i fradelingssaken er trukket og at kommunen har opptrådt 

sterkt klandreverdig. Bakgrunnen for at gebyr i fradelingssaken ble kreditert av 

administrasjonen var at det i vedtaket om fradeling i HMA ikke ble tatt særlig stilling til klage 

på gebyr som var sendt i fradelingssaken, og at spørsmålet om gebyr ikke ble diskutert av 

HMA. Rådmannen mener at det må skilles mellom gebyret i fradelingssaken og i byggesaken 

og viser til vurderingen ovenfor. Kommunen kunne valgt å avvise søknaden om oppføring av 

bolig ettersom saken ikke var komplett da den ble sendt inn 13.02.2019, men valgte istedenfor 

å legge saken på vent inntil fradelingssaken var avgjort, noe ansvarlig søker og tiltakshaver ble 

gjort oppmerksom på. Rådmannen er dermed ikke enig i at kommunen har opptrådt 

klandreverdig i saken, men mener kommunen har gitt en service ved at at byggesaken kunne 

avgjøres raskt etter at fradelingssaken var avgjort, uten at det var nødvendig å sende inn ny 

søknad om oppføring av bolig. 

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken. 

Rådmannen anbefaler at vedtak om avvisning av klage på gebyr og avslag på nedsettelse av 

gebyr opprettholdes, og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 

avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

Tyri Hus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 
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Vedlegg 

Oversiktskart  

19/6982-1   Klage på faktura/gebyr på byggesøknad.pdf 

                    E-post 

19/692-15   Melding om politisk vedtak - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig 

                   Saksprotokoll - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig 

                   Saksprotokoll - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig 

                   Orientering om klageadgang 

19/692-10  Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig - Saksfremlegg 

19/692-9    E-post tilbakemelding 

19/692-8    Foreløpig svar - Klage på gebyr 

19/692-7     Meldingstekst.html 

                    Betalingsvarsel 

                    Klage på faktura på byggesøknad 

19/692-6     Ettrinns (§ 20-1) - Oppføring av bolig 

19/692-2     Avslutning av saken - Riving av uthus og oppføring av ny enebolig med utleiedel 

18/5345-35 Melding om politisk vedtak - Fradeling av tomt 

18/5345-34 Saksprotokoll - Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

18/5345-29 E-post vedrørende klage 

                    Situasjonsplaner 

18/5345-26 Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

18/5345-25 Angående gebyr 

                    Klage på e-faktura 

18/5345-18 Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

18/5345-4   Fradeling av tomt 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann:   Terje Dahlen 

Konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

Avdelingsleder:              Arne Hellum 

Saksbehandler:               Ane Marie Rydland 
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Arkivsaksnr.: 20/3202-2   Arkiv: M50 &02  

 

Klage på avslag på søknad om fritak fra renovasjonsavgiften Gnr/bnr 

27/4 - Løkkeneveien 5 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

187/20 Formannskapet 27.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken som tilsier at det 

opprinnelige vedtaket bør endres. Klagen tas ikke til følge. 

2. Ringerike kommune opprettholder HRA sitt avslag 18.06.2020 på søknad om fritak fra 

renovasjonsavgiften. 

3. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28 3. ledd, første punktum  

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har fått oversendt en klage fra HRA. Klagen gjelder avslag på søknad om 

fritak fra renovasjonsordningen. Abonnenten ønsker fritak fra renovasjonsforskriften, siden han 

ikke kan eller vil legge til rette for vei og snuplass slik HRA krever, og heller ikke ønsker å 

flytte dunkene nærmere hovedvei. 

 

Kommunens særskilte klagenemnd er ikke delegert myndighet til å avgjøre klagen, derfor går 

saken til formannskapet, som er kommunens ordinære klageorgan.  

 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen fremkommer vesentlige nye opplysninger, og anbefaler 

at det opprinnelige vedtaket opprettholdes.  

 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune er tilsluttet Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA), som sørger for 

innsamling av husholdningsavfall for alle kommunens husholdninger og hytter.   

 

Saken gjelder avslag på søknad om fritak fra renovasjonsavgiften. I 2018 tok HRA opp forhold 

knyttet til vei og snuplass og bad abonnent om å utbedre forholdene slik at veien tilfredsstiller 

HRA sine krav. I dokumentasjonen som er som er oversendt Ringerike kommune så ser vi at 

har vært en rekke eposter mellom HRA og abonnent. Det er også blitt gjennomført befaringer. 
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 Det er en uenighet mellom HRA og abonnent når det gjelder utbedringer som er foretatt, og 

hvorvidt renovasjonsforskriftens krav til vei og snuplass er oppfylt. 

 

Det er snakk om tømming av 6 dunker på stedet. Abonnenten sier at han har levert søppel til 

gjenvinningsstasjon i Hole (Svingerud), siden oktober 2019. Når HRA ikke henter søppel 

hjemme hos han så vil han heller ikke betale renovasjonsavgiften, og han har derfor søkt om 

fritak fra renovasjonsavgiften.  

 

HRA har avslått søknaden om fritak. Avslaget er påklaget, og kommer derfor til kommunen 

for behandling.  

 

 

Søknad om fritak og HRA sitt vedtak om avslag 

 

Abonnenten (John Yngvar Larsson, eier av gnr./bnr. 27/4) søker om fritak fra 

renovasjonsavgiften i epost 16.04.2020, og begrunner dispensasjonssøknaden slik: 

- han kan ikke flytte de seks dunkene ned til veien (en strekning på 300 meter) pga. alder 

og et ødelagt kne (siden det betyr en samlet gangavstand på nesten 2 kilometer) 

- siden han allikevel må laste opp dunkene på tilhenger, så kan han like godt kjøre til 

Svingerud og levere avfallet der 

- det kun er et parti på 10 meter hvor veien er 50 cm for smal, og at HRA burde følge sitt 

mål om å gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne 

- veien ble betydelig utbedra høsten 2019 og at den er fullt kjørbar for renovasjonsbiler, 

og at andre biler har vært innover veien og snudd uten problemer 

- selv om det er praktisk for HRA å plukke opp dunkene ved hovedveien så vil det bli en 

svært vanskelig situasjon for han 

- hvis dunkene skal tømmes ved hovedveien så vil renovasjonsbilene måtte stå i veien, og 

laste opp på et svingete og uoversiktlig parti av hovedveien, og fort skape trafikkfarlige 

situasjoner. 

 

HRA har behandlet søknaden om fritak fra renovasjonsavgiften, og i brev av 18.06.2020 avslår 

de søknaden, siden eiendommen er bebodd, og at krav til vei og snuplass, ikke er relevant som 

fritaksgrunn etter § 4.3 i renovasjonsforskriften. 

 

HRA skriver at eiere av eiendom i Ringerike kommune er gjennom forskrift pålagt å være med 

på renovasjonsordningen. Når vei og snuplass ikke er i henhold til kravene i 

renovasjonsordningen og vegvesenets norm for snuplass for store biler, så tar HRA en 

vurdering på om avfallsbeholderne må flyttes nærmere veien eller til annet egnet sted. Dersom 

utbedringene blir utført, og de blir godkjent av HRA, så vil de gjenoppta vanlig kjørerute. HRA 

viser til at utbedringene som er gjort er mangelfulle og ikke tilfredsstiller HRA sine krav, og at 

de etter renovasjonsforskriftens § 11.7 samt arbeidsmiljøloven § 2-3 (2) boktav c, også kan la 

være å kjøre dersom renovatøren finner det uforsvarlig.  

 

HRA skriver videre at de har tilbudt abonnenten å sette avfallsbeholderne ved Åsaveien slik at 

de kan fortsette å hente avfall som normalt, enten om disse trilles ned på hentedag eller de står 

der permanent.  
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Klage på avslag 

Det er eier av gnr./bnr. 27/4, John Yngvar Larsson, som klager på avslag på søknad om fritak 

fra renovasjonsforskriften.  

 

I klagen av 19.06.2020 fremgår det at: 

- han har en sterk følelse at dette har blitt en prinsippsak for HRA 

- viser til at renovasjonsbilen bruker en snarvei et annet sted (mellom Østby og 

Fleskerud), en vei som er å betrakte som en traktorvei og adskillig smalere enn veien til 

Larsson, og at han stiller spørsmålstegn ved dette 

- Larsson har bilder som viser en lastebil på veien og ved snuplass 

- Larsson ønsker seg en ny befaring, men ønsker at representanter fra Ringerike 

kommune også skal delta 

 

HRA sendte over klagen til Ringerike kommune i epost 01.07.2020. 

 

 

Juridiske forhold  

Renovasjonsordningen reguleres av forskrift om renovasjon for innsamling mv. av 

husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS. 

Alle boligeiendommer og bebygde fritidseiendommer omfattes av den kommunale 

renovasjonsordningen. HRA har brukt de generelle bestemmelsene for kommunene som er 

tilsluttet HRA, og har andre nummerhenvisninger enn de lokale forskriftene til Ringerike 

kommune.  

 

I HRA § 4.3 kan det gis fritak dersom helårsbolig er ubebodd (i mer enn 6 måneder) eller det 

foreligger andre særlige grunner. Dette tilsvarer § 6 i den lokale forskriften til Ringerike 

kommune. 

 

I forskriftens kapittel om kjørbare veger står det hvilke krav som gjelder veier, og det fremgår 

at abonnenten må sikre tilstrekkelig kjørebredde på vei, fjerne vegetasjon, sikre tilstrekkelig 

bæreevne på vei, snuplass, at veien brøytes vinterstid og sikkerhet for sjåføren.  

 

 

 

Økonomiske forhold 

Det er kommunestyret som fastsetter årlig gebyr for renovasjon, etter forslag fra HRA. 

Renovasjon er et eget selvkostområde, hvor gebyrene skal dekke de direkte og indirekte 

kostnadene ved å drifte tjenestene for kommunene som er tilsluttet HRA. 
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Alternative løsninger 

 

Hvis formannskapet ønsker å komme klagen delvis til følge, siden abonennten har levert avfall 

på en gjenvinningsstasjon i perioden (og betalt gebyr for det som er levert på 

gjenvinningsstasjon), så kan forslag til vedtak se slik ut: 

1. Vi kan ikke se at det i klagen fremkommer nye forhold som tilsier at det opprinnelige 

vedtaket bør endres, og opprettholder HRA sitt avslag 18.06.2020 på søknad om fritak 

fra renovasjonsavgiften. 

2. Renovasjonsgebyr for perioden 01.01.2020 til 30.06.2020 ettergis, siden abonnenten 

også har betalt for avfall som er levert på gjenvinningsstasjon. Abonnenten må betale 

vanlig gebyr fom 01.07.2020 og utover.   

 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Denne saken bygger opp under mål 11 bærekraftige byer og samfunn og 13 stoppe 

klimaendringer. God avfallshåndtering er en kritisk faktor for å sikre bærekraftige byer og 

samfunn (mål 11), hvor HRA sine renovasjonsordninger bidrar til løsninger og effektiv 

logistikk for å sikre forsvarlig avfallshåndtering. Renovasjonsordningene som kommunen har 

gjennom HRA bidrar også til bærekraftsmål om å stoppe klimaendring (mål 13). Dette ved å 

samle inn og gjenvinne ressuser i husholdningsavfallet, og løfte ressursene oppover i 

avfallspyramiden (gjennvinning av energi, materialer og næringsstoffer), og ved å bidra til 

bærekraftige holdninger og adferd gjennom tjenestetilbudet til innbyggerne.  

 

Rådmannens vurdering 

Slik rådmannen leser korrespondansen mellom HRA og abonnenten så er det uenighet hvorvidt 

veien tilfredsstiller HRAs krav til kjørbare veier og snuplass. Og at dette er den 

bakenforliggende årsaken til at det er søkt om fritak fra renovasjonsavgiften. Når Ringerike 

kommune skal ta stilling til klagen skal vi ikke vurdere veiens beskaffenhet, og hvorvidt veien 

tilfredsstiller kravene i forskriften.  

 

Det Ringerike kommune skal ta stilling til, er hvorvidt det i klagen fremkommer opplysninger 

som tilsier at det opprinnelige vedtaket bør endres eller ei. Det er søkt om fritak fra 

renvasjonsavgiften. Det kommer ikke helt frem av dokumentasjonen for hvilket tidsrom det er 

søkt om fritak. Rådmannen legger til grunn at det er snakk om fritak fra renovasjon for den 

perioden som abonnenten ikke har fått avfall hentet inne på sin eiendom.  

 

I den lokale forskriften til Ringerike kommune (fra 2006) § 6 om grunner til fritak så fremgår 

det: 

 

Etter søknad om dispensasjon kan fritak innvilges i følgende tilfeller: 

a) Helårsbolig som er ubebodd i mer enn 6 påfølgende måneder. Helårsbolig brukt som 

fritidsbolig, vil bli ilagt avgift som for fritidsbolig. 

b) Andre tilfeller når særlige grunner foreligger.  
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I dokumentasjonen som ligger i saken er det ingenting som tyder på at eiendommen er 

ubebodd, eller at abonnenten planlegger reise eller annet som gjør at eiendommen blir stående 

ubebodd i mer enn 6 påfølgende måneder. Rådmannen legger derfor til grunn at eiendommen 

er bebodd og i bruk som helårsbolig. Følgelig vil ikke § 6 punkt a) være relevant i den videre 

vurderinga.  

 

Etter bestemmelsens punkt b) kan det etter søknad gis fritak i «andre tilfeller når særlig 

grunner foreligger». I forskriften utdypes det ikke hva som regnes som særlig grunn, og det 

blir derfor opp til HRA og kommunen og vurdere hvilke hensyn som faller inn under begrepet 

særlig. Med særlig menes noe som er spesielt, som ikke er alminnelig, som inntrer unntaksvis 

og er noe utenom det vanlige.   

 

Er det en særlig grunn ikke kan eller vil tilfredsstille krav til vei og snuplass? Abonnenten kan 

vise til at andre lastebiler kan kjøre på veien slik den fremstår nå, etter at det er gjort tiltak og 

utbedringer, og det er også lagt ved bilder i klagen. Abonnenten viser også til at HRA må 

kunne gjøre unntak for deler av strekningen, da det etter abonnentens påstand er kun er et parti 

på 10 meter hvor veien er 50 cm for smal. Han viser også til at renovasjonsbilen kjører på en 

annen vei som er å regne som traktorvei. Rådmannen kan ikke uttale seg om andre veier i 

distriktet, kjøreruter eller snarveier som HRA måtte bruke.  

 

Slik rådmannen ser det så er det i forskrift stilt tekniske krav til veien. Dette er for å sikre at 

renovasjonsbilene kan kjøre på veien, uten fare for skade på personell eller utstyr. Det er i 

forskriften også åpnet opp for at sjåføren kan la være å kjøre på de dager hvor det er særlig 

krevende kjøreforhold (snø/glatt). Tømmefrekvensen ligger på ca. annenhver uke hele året 

igjennom. Det er for renovasjonsbilen snakk om mange turer i løpet av et år. Det vil stille seg 

annerledes enn for andre store kjøretøyer, som kanskje har en tur i ny og ne. Etter dagens 

standarder og kjøretøyer så stilles det strengere krav, og også for HRA når det gjelder 

arbeidsmiljø og sikkerhet for sine ansatte. Rådmannen mener det er viktig at HRA følger opp 

sitt arbeidsgiveransvar, og at det også følger opp forhold som påvirker utførelsen av tjenesten.   

 

Rådmannen registrerer at det har vært en utvikling fra HRA påpekte forholdene i 2018 og frem 

til i dag. Abbonenten har gjort tiltak på veien. Etter det rådmannen leser i saken så mener HRA 

at det fortsatt gjenstår noen tiltak for at veien skal godkjennes fullt ut. Utifra dokumentasjonen 

som rådmannen har i saken kan det synes som om at det er et tre som står nær veibanen (skal 

visstnok være smal og ha en bredde på 2,5 meter på det aktuelle stedet), og at det på motsatt 

side er skråning. I oversendelsesbrevet fra HRA kan det virke som om dette partiet skal 

utbedres i løpet av sommeren 2020, uten at rådmannen kjenner til om dette har blitt utført. 

Dette er noe som må følges opp mellom partene, uavhengig av denne klagesaken. Rådmannen 

kan ikke se at det at en abonnent ikke tilfredsstiller krav til kjørbar vei/snuplass skal være en 

særlig grunn for å få fritak fra renovasjonsavgiften. Å ha en tilfredsstillende kjørbar vei og 

snuplass er et krav som gjelder for alle abonnenter, og er ikke noe som er spesielt for denne 

saken. Og abonnenten har hatt mulighet til å trille dunkene sine ned til hovedveien og fått søpla 

si hentet der. At abonnenten står leverer avfall på en av gjennvinningsstasjonene, vil ikke frita 

abonnenten fra plikten til å delta på renovasjonsordningen og betale renovasjonsavgiften.  

 

Abonnenten har opplyst at han av helsemessige årsaker ikke har anlending til å trille dunkene 

ned til hovedvei på hentedag (en strekning på ca. 300 meter), siden det blir snakk om flere 

turer og nesten 2 km frem å tilbake. 
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 Videre vises det til at det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner når renovasjonsbilen tømmer 

dunkene, siden bilen blir stående i veien. Slik rådmannen vurderer det kan jo dunkene stå nede 

ved hovedveien permanent, og at søpla ble tatt med og lagt i dunkene i forbindelser med turer 

(enten til fots eller ved bruk av bil). For andre abonnenter som ikke har mulighet eller som ikke 

ønsker renovasjonsbilen helt frem til sin bolig, tar de med søpla når de alikevel skal ut av huset 

og passerer dunkene. Det må være mulig også her. Utfordringer med dårlig helse og/eller at 

man er dårlig til beins er ingen særlig grunn for fritak for renovasjonsavgiften. Rådmannen er 

helt enig i stans i vegbanen av et større kjøretøy, i dette partiet på Åsaveien, ikke er gunstig 

med tanke på at det er uoversiktlig på stedet. Det er flere steder i kommunen, med stor 

trafikkmengde og uoversiktlige forhold, hvor renovasjonsbilene må stanse i veien/gata, og noen 

ganger også rygge. Da er vi prisgitt årvåkne medtrafikanter som viser hensyn til gul 

arbeidsvarsling/renovasjonsbiler og trafikkavviklingen.    

 

Renovasjonsordningen er ikke behovsprøvd. Det er ikke slik at man slipper å betale 

renovasjonsavgift hvis man ikke har så mye søppel, og knapt nok fyller opp dunken. Selv om 

man er lite på hytta, får man heller ikke noe unntak. Alle eiendommer (helårsboliger og 

fritidsboliger) er pålagt å delta på den kommunale ordningen, og følge opp de krav og plikter 

som det medfører. Det betyr at, dersom du eier helårsbolig og/eller fritidsbolig i Ringerike 

kommune så må du betale årlig renvasjonsgebyr.   

 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen fremkommer nye opplysninger som tilsier at det 

opprinnelige vedtaket bør endres. Det anbefales at det opprinnelige vedtaket, om avslag på 

søknad om fritak fra renovasjonsavgift, opprettholdes. 
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12. Epost fra HRA til Larsson (10. jan 2020) 

13. Epost fra HRA til Larsson (nov 2019) 

14. Vedlegg til epost med bilder og krav til utbedring 

15. Epost fra HRA til Larsson (oktober 2019) 

16. Epost fra Larsson til HRA (november 2018) 

17. Bilder 

18. Brev fra HRA til Larsson (oktober 2018) 

19. Bilder 
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 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Hilde B. Fivelsdal 
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Håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

188/20 Formannskapet 27.10.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes som mulig fast deponi for snø fra 

veier og parkeringsplasser i sentrum.  

 

2. Rådmannen bes gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og følge opp videre 

saksgang.  

3.  Petersøya skal ikke benyttes som snødeponi. Det delegeres til rådmannen å ta stilling til 

hvilke(t) av de godkjente deponiene som skal benyttes frem til nytt permanent 

snødeponi kan tas i bruk. 

4. Økte driftsutgifter til transport innarbeides i budsjettet. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har i dag ikke noe område som er godkjent som snødeponi for bortkjøring 

av snømasser fra Hønefoss sentrum. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan om å bruke 

Petersøya til snødeponi ble avslått i HMA i januar 2020.  

 

Det er derfor behov for å få på plass en løsning for et snødeponi for sentrum. 

Det er sett på både driftsmessige og miljømessige aspekter samt mulige interessekonflikter ved 

oppimot 20 alternativer. Vi står igjen med 5 alternativer for håndtering av snø: Petersøya, 

grusbanen ved Veien, private deponier på Tolpinrud og Hensmoen og alternativt å ikke kjøre 

bort snøen i sentrum. 

 

Rådmannen foreslår en kombinasjon av de to førstnevnte. 
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Bakgrunn 

I 2018 kom det informasjonsskriv fra Fylkesmannen om å risikovurdere snødeponi og søke om 

tillatelse for deponi av snø etter Forurensingsloven §11. Kommunen har i alle år brukt 

Petersøya til å lagre overskuddssnø fra parkeringsplasser og veier i sentrum og søknad om 

dispensasjon for å fortsatt bruke Petersøya ble godkjent i 2018, men behov for å utrede 

alternativer og forurensingsnivåer ble vektlagt.  

 

Det ble bestilt gjennomføring av miljøtekniske undersøkelser fra uavhengig fagkyndig på 

Petersøya. Rapport fra Norconsult viste lave forurensningsverdier, men prøvetakning og 

avbøtende tiltak som inngjerding og jevnlig søppelplukking ble anbefalt. På bakgrunn av dette 

og med nærmere vilkår om bl.a. miljøovervåkning og avbøtende tiltak ga fylkesmannen i Oslo 

og Viken tillatelse til snødeponering på Petersøya fra og med mars 2019, og uten 

tidsbegrensning. Tillatelsen er vedlagt. På tross av dette ble ny søknad om dispensasjon etter 

plan- og bygningsloven avslått i HMA i januar 2020. 

 

Det ble imidlertid ikke behov for bortkjøring av snø sesongen 2019/2020, men for kommende 

vinter og fremover er det behov for å ha et godkjent snødeponi. Man kan ikke ta høyde for 

snøfattige vintre nok en sesong og det er viktig at kommunen har godkjente muligheter for 

deponering av snø. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er vurdert flere alternativer for håndtering av snø fra parkeringsplasser og veier i sentrum.  

Totalt ble rundt tjue alternativer vurdert. Noen ble vurdert som uaktuelle, dette med bakgrunn i 

at det ville:  

 være konflikt til nærliggende boligområder med hensyn til støy 

 være i konflikt med fremtidig planlagt arealbruk 

 innebære store kostnader for opparbeiding av f.eks. vei 

 ha for store kostnader og utslipp knyttet til lang transport 

Tyrimyra ble nylig helt utelukket pga. fare for utvasking av påvist forurensning i grunnen.  

 

Her er noen av alternativene som ble vurdert: 

 Petersøya  

 Tyrimyra 

 Storjordet 

 Hengsle  

 Vesternbakken  

 Sjongslund, Hønefoss idrettspark  

 Hønefoss idrettspark bak Sjongshallen 

 Monserud 

 Prestmoen 

 Diverse sandtak i distriktet 

 Grustak mot Riisesletta 

 Trymsvei-Torsvei, grøntområde ved S-marked. 

 Gammel Esso-tankstasjon 
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Alternativer som har fått videre vurdering 

Vi har vurdert kostnader ved bortkjøring, miljøbelastning mm. ved flere forskjellige 

alternativer: 

1. Petersøya  

2. Grusbane ved Birkerbeinerveien/Veien 

3. Bæringsletta/Tolpinrud – privat deponi  

4. NCC – privat deponi 

5. Ikke kjøre vekk snø fra sentrum 

 

Forurensing i snøen 

Forskning viser at tiltak for å hindre forurensing av elv og vassdrag i hovedsak kan påvirkes 

positivt av regelmessig tømming av sandfang og feiing av vei, ifølge vedtak fra Fylkesmannen 

(18/4678-3) (Det vil komme en egen sak om tømming av sandfang og sluk). Norconsults 

rapport beskriver at sedimentene som legges igjen på Petersøya ikke går ut i elven men blir 

liggende. 

 

Beregningene viser at mengden forurensede partikler/finstoff (små partikler fra 

korning/strøsand og slittasje fra vei og bildekk) i snøen, utgjør et lag på ca. 0,5 - 1 mm fordelt 

utover deponiområdet fra hver sesong. Avhengig av snømengde vil det i løpet av 100 år bli et 

lag på 3-10 cm. Hvis man regner om til kilo for et område på 10 mål, vil man på 10 år 

akkumulere mellom 50 og 170 kg med forurenset finstoff. 

 

Til sammenligning: Det kan være vanskelig å forestille seg mengdene. Vi tømmer regelmessig 

sluk med finstoff fra veioverflaten, et fullt veisluk i Hønefoss sentrum inneholder ca. 1000 kg. 

Vi har opp mot 1000 av disse bare i Hønefoss sentrum og det tar kortere tid enn 10 år å fylle 

dem helt opp. Hvis samme sum som ekstrakostnadene for å flytte snødeponi fra Petersøya, 

uavhengig av alternativ, brukes på å tømme sandfang og sluk i sentrum, vil miljøgevinsten av 

dette være vesentlig høyere.  

 

Kjørekostnader 

Vi har sett på grovt estimerte kjørekostnader for de forskjellige alternativene. Prisene blir ikke 

helt korrekte, de vil variere med drivstoffkostnader og snømengde, men gir en grei vurdering 

av alternativene opp mot hverandre. Tabellen er satt opp med priser etter et estimat for 700 

lass med snø, som tilsvarer middels snøfall i løpet av en sesong. 
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Ved de private deponiene vil det komme deponikostnader per m3 i tillegg. Ved 700 

lass/14 000 m3 (middels med snø) vil kostnaden være ca 70-84 000 kroner, men vi har ingen 

avtaler per i dag, så dette kan endre seg. 

 

Driftsmessige vurderinger 

 
 

Miljømessige vurderinger 

 
Avbøtende tiltak som inngjerding, regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være 

gjeldende for alternativ 1-3. 

 

Alternativer/kostnader ant. 1. Petersøya 

2. Veien/ 

Birkebeinerveien 

(49/276):

3. 

Bærengsletta/Tolpin

rud (46/1)

4. NCC, godkjent 

deponi Hensmoen

5. Ikke kjøre bort 

snøen

Avstand t/r søndre torv (km) 1,7 4,2 5,2 15,2 0

Kjøretid t/r søndre torv (min) 10 17 20 30 0

Km-Pris for kjøring - pr lass 

(bil drivstoff slitasje mm) 10 17 42 52 152 0

min-pris for kjøring - pr lass 

(mannskap) 16,6 166 282,2 332 498 0

Kjørekostnad for antall 

lass(middels med snø) 700  kr                128 100,00  kr                226 940,00  kr                268 800,00  kr                     455 000,00  kr                                  -   

eierforhold kommunal kommunal Privat Privat  kr                                  -   

max m3 lagring (godkjent 

deponi for)

10 000 m3 - kanskje 

ikke plass ti l  alt vi har 

behov for

Geotekniker må utrede 

mht. kvikkleire for å si 

noe om hvor mye som 

kan deponeres her

ukjent 10 000 m3 - kanskje ikke 

plass ti l  alt vi har behov 

for

Mengde snø 

(m3)deponeringspris 

14000m3  kr                                 -    kr                                 -    kr                  84 000,00  kr                        60 000,00  kr                                  -   

Søknadsbehandling byggesak  kr                     8 000,00  kr                     8 000,00  deponieier   deponieier  kr                                  -   

søknadsbehandling FM  har godkjenning  kr                  38 000,00  må søke  har godkjenning  kr                                  -   

Totalkostnad v/middels 

snøfall (700 lass)  kr                136 100,00  kr                272 940,00  kr                352 800,00  kr                     515 000,00  kr                                  -   

Alternativer/kostnader ant. 1. Petersøya 

2. Veien/ 

Birkebeinerveien 

(49/276):

3. 

Bærengsletta/Tolpin

rud (46/1)

4. NCC, godkjent 

deponi Hensmoen

5. Ikke kjøre bort 

snøen

Avstand t/r søndre torv (km) 1,7 4,2 5,2 15,2 0

Kjøretid t/r søndre torv (min) 10 17 20 30 0

Totalkostnad v/middels 

snøfall (700 lass)  kr                136 100,00  kr                272 940,00  kr                352 800,00  kr                     515 000,00  kr                                  -   
Driftsmessig vurdering: Best egnet med tanke 

på tilgjengelighet og 

pris  da Petersøya har 

allerede godkjenning 

fra FM.

Beste alternativ ti l  

Petersøya. Ingen 

beboere blir berørt av 

støy. Må søke om 

dispensasjon fra 

regueleringsplan og 

godkjenning fra FM.

Privat område: Har per 

i  dag ingen godkjenning 

men har hatt det 

tidligere. Vi antar at det 

er sansynlig at de kan 

få en ny, ved søknad. 

Lagringskostnad per 

m3 kommer i ti l legg.

Privat område: Har gyldig 

godkjenning i dag. Pris per 

m3 kommer i ti l legg. Hvis 

vi trenger deponi for mer 

enn 10 000 m3 trenger vi 

backup i ti l legg til  dette.

Redusert fremkomlighet 

i  sentrum og færre 

parkeringer, hvis det er 

store mengder snø kan 

ytterste konsekvens 

være stengte gater. 

Også risiko for mer 

knall og fall  på isen.

Alternativer/kostnader ant. 1. Petersøya 

2. Veien/ 

Birkebeinerveien 

(49/276):

3. 

Bærengsletta/Tolpin

rud (46/1)

4. NCC, godkjent 

deponi Hensmoen

5. Ikke kjøre bort 

snøen

Avstand t/r søndre torv (km) 1,7 4,2 5,2 15,2 0

Kjøretid t/r søndre torv (min) 10 17 20 30 0

Totalkostnad v/middels 

snøfall (700 lass)  kr                136 100,00  kr                272 940,00  kr                352 800,00  kr                     515 000,00  kr                                  -   
Miljøpåvirning vudering: Åpenbare 

forurensningsfarer: 

avrenning og 

forsøpling til  vassdrag. 

Åpenbare 

forurensningsfarer: 

avrenning og 

forsøpling til  dyrka 

mark, ev. trafikkstøy. 

Ukjent om det er 

bekker/oppkommer.

Avbøtende tiltak: dette 

må en konsulent 

komme frem til. 

Åpenbare 

forurensningsfarer: 

Avrenning og 

forsøpling til  

omliggende skog og 

elv/vassdrag, ev. 

trafikkstøy. Ukjent om 

det er 

bekker/oppkommer. 

Avbøtende tiltak: dette 

må en konsulent 

komme frem til. 

Fylkesmannen har i  sin 

vurdering av plassen 

vurdert at NCC ikke har 

behvov for dispensasjon, 

da snøen ikke vil  

forurense her.

Åpenbare 

forurensningsfarer: 

avrenning og forsøpling 

til  vassdrag. Økt press 

på Monserud i 

vårløsningen kan skape 

problemer med 

tilbakeslag av kloakk i 

Hønefoss Sentrum.
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Petersøya 

Driftsmessig det beste alternativet, da det er nærmest sentrum og har allerede en godkjenning 

fra Fylkesmannen. Det må søkes om dispensasjon fra reguleringsplan, men kostnad og 

arbeidsbelastning ved å ta Petersøya i bruk som deponi, er lav. Avbøtende tiltak som 

inngjerding, regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være gjeldende fortsatt. Utgiftene 

kan dekkes innenfor dagens driftbudsjett.  

Å ha permanent deponi her er per i dag ikke i tråd med planer for videre utvikling av området 

for friluft og rekreasjon. 

 

Veien/Birkebeinerveien 

Ligger lenger unna sentrum enn Petersøya. Nærområdet der blir ikke vesentlig sjenert av støy 

fra transport/snødeponering og skolen bruker heller ikke område vinterstid. Avbøtende tiltak 

som inngjerding, regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være gjeldende. Området ligger 

derimot i kvikkleiresone og området må vurderes av geoteknikker, samt bruk av området 

krever søknad til Fylkesmannen og dispensasjon fra reguleringsplanen. Kostnad går ut over 

dagens ramme på driftbudsjettet, fordrer en økning av driftmidler estimert til minimum 

150 000. 

 

Bærengsletta/Tolpinrud – Privat deponi 

Ligger lenger unna sentrum og det koster penger å deponere her. Det er ikke kjent at grunneier 

har godkjenning for snødeponi. Arbeidsbyrden og kostnader rundt søknader vil ligge på 

grunneier, men kostnader til kjøring og deponering går ut over dagens ramme på 

driftbudsjettet, og fordrer en økning av driftmidler estimert, men ikke begrenset til, 220 000. 

Endelig tall vil bestemmes av reell snømengde. 

 

NCC Henmoen – privat deponi 

NCC har godkjent snødeponi og per i dag det eneste godkjente snødeponiet i kommunen. 

Avstandsmessig er dette alternativet lengst fra sentrum og derfor vil kjørekostnaden ved bruk 

av dette alternativet øke. Driftsmessig lite hensiktsmessig. I tillegg er dette også et privat 

deponi og vil derfor også medføre deponeringsavgift i tillegg. Økte kostnader til kjøring og 

deponering ved valg av dette alternativet fordrer en økning av driftmidler estimert, men ikke 

begrenset til, 380 000. Endelig tall vil bestemmes av reell snømengde.  

 

Å ikke kjøre bort all snøen 

Alternativet om å ikke kjøre bort så mye av snøen vil gi lavere transportutgifter.  

Andre konsekvenser, hvis det kommer en del snø, er: 

 ved større snømengder vil ytterste konsekvens være stengte veier 

 dårligere fremkommelighet i sentrum for både utrykningskjøretøy og biler 

 færre parkeringsplasser 

 gir muligheter for spark, ski og aking hvis man ikke strør 

 kan gi mye smeltevann til Monserud i vårsmelting og økt fare for tilbakeslag av kloakk i 

sentrumsområdene. 

En mulighet kan være å innskrenke noen forhåndsbestemte veier til enveiskjøring, og ha en 

plan for parkeringsplasser som ikke vil bli måkt. Kostnader antas å kunne holdes innenfor 

dagens driftbudsjett. 

Miljøforurensing fra dette alternativet er ikke vurdert, men det er naturlig å tro at sedimenter 

vil gå ut i sluk og sandfang langs veinettet, isteden for deponistedet. 

 

Forholdet til overordnede planer 
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Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 sier «sikre at alle vann og vassdrag har god eller 

svært god økologisk og kjemisk vannkvalitet» og «beskytte vann og vassdrag mot forringelse, 

samt forbedre tilstanden til å tilsvare god eller svært god kjemisk og økologisk tilstand, i tråd 

med regionale og lokale forvaltningsplaner for vannregionene og vannområdene.» 

 

Det står også at vi skal jobbe mot «god og effektiv organisering» og «finne de gode løsningene 

i det daglige arbeidet». 

 

Juridiske forhold  

Forurensingsloven, plan- og bygningsloven, Jordlova 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har blitt behandlet ved flere anledninger, men ikke i formannskapet eller kommunestyret.  

Søknaden om dispensasjon fra regulert formål ble avslått i HMA-møte 13.01.2020, politisk 

vedtak 4/20. 

 

 

Vedtak i Ringerike kommune:  

Godkjent dispensasjon for deponi 2018 HMA – Sak 18/5310 

Avslått dispensasjon for deponi 2019 HMA – Sak 19/5551 

Orienteringssak 2019 KS – Sak 18/1248 

 

Vedtak hos Fylkesmannen: 

Godkjenning av Petersøya fra 2019 – Sak 18/4757 

 

Økonomiske forhold 

Kostnaden vil være avhengig av det alternativ som blir vedtatt. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Ved en eventuell ny søknad etter forurensningsloven, må denne sendes på høring. 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativ 1 - Bærengsletta/Tolpinrud – privat deponi 

 

Alternativ 2 - NCC Henmoen – privat godkjent deponi 

 

Alternativ 3 - Å ikke kjøre bort all snøen 

 

Alternativ 4 – Permanent deponi på Petersøya 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

En miljømessig forsvarlig løsning som hindrer forøpling eller vesentlig forurensning til vann og 

vassdrag er viktig for å hensynta bærekraftsmål 15 «Liv på land». Kortest mulig 

transportavstand for snøen er positivt opp mot bærekraftsmål 13 «Stoppe klimaendringer». 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at et midlertidig snødeponi på Petersøya, både økonomisk og 

miljømessig, er det beste alternativet for håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser i 

Hønefoss de nærmeste årene. Avbøtende tiltak som inngjerding, regelmessig søppelfjerning og 

prøvetaking vil være essensielle. 

 

Selv om permanent deponi på Petersøya hadde vært den beste driftmessige løsningen, også 

med miljøperspektivet tatt med, foreslår ikke rådmannen dette.  

 

På sikt antaes grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien å være det beste alternativet for et 

permanent deponi, men dette må utredes nærmere og omsøkes. Nærområdet der blir ikke 

vesentlig sjenert av støy fra transport/snødeponering og skolen bruker heller ikke område 

vinterstid. Området ligger derimot i kvikkleiresone. Det er usikkert hvordan det vil påvirke 

egnetheten og hvilke massestørrelser som kan deponeres her, så området må vurderes av 

ekstern geoteknikker. Bruk av området krever også søknad til Fylkesmannen og dispensasjon 

fra reguleringsplan, dette vil ta litt tid å få på plass. Avbøtende tiltak som inngjerding, 

regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være gjeldende også her.  

 

Rådmannen vurderer at de økte utgiftene og miljøforurensingen for å ha et deponi lenger ut av 

byen ikke er forsvarlig i den økonomiske situasjonen de neste to budsjettårene, og ber 

om at det åpnes for å søke dispensasjon om å benytte Petersøya som deponi for en eller to 

sesonger til, til den økonomiske presset fra rentekostnader er lavere og gode alternativer for 

permanent, omregulert og godkjent deponi er på plass.  

 

Rådmannen anbefaler for øvrig at grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes 

videre som mulig fast deponi for snø fra veier og parkeringsplasser i sentrum. Rådmannen 

foreslår å gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og så eventuelt en søknad til 

kommunens plan- og bygningsmyndighet om dispensasjon fra reguleringsformål eller 

omregulering, samt søknad til fylkesmannen etter forurensningsloven.  

Siktemål skal være å ta nytt snødeponi i bruk fra sesongen 2022-2023, dersom miljø- og 

grunnforholdene gir grunnlag for dette. 
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Vedlegg 

Kart 

Informasjons fra Fylkesmannen om snødeponi 

Rapport fra Norconsult 

Tillatelse fra Fylkesmannen 

 

 

 

Ringerike kommune, 17.09.2020 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Johan Johnsen 

 

saksbehandler: Kathrine Briseid 
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Arkivsaksnr.: 20/4529-1   Arkiv: 064  

 

Deltagelse i DigiViken  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

189/20 Formannskapet 27.10.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune slutter seg til digitaliseringssamarbeidet DigiViken.   

 

  

Innledning / bakgrunn 

I mai 2019 var Vikens kommuner invitert til en konferanse for å snakke om felles utfordringer 

og muligheter knyttet til utvikling av fremtidens kommuner, morgendagens tjenester og 

digitalisering. Bærum kommune fikk i etterkant av konferansen et mandat til å utrede 

etablering av et digitaliseringssamarbeid for kommunene i Viken. Tilsvarende 

digitaliseringssamarbeid eksisterer allerede andre steder i landet, for eksempel Digi Rogaland 

og Digi Vestland. Nå foreligger det et grunnlagsdokument og en invitasjon til Ringerike om å 

delta i etableringen av DigiViken fra 1. januar 2021.  

 

Beskrivelse av saken 

Regjeringens digitaliseringsstrategi «Én digital offentlig sektor» forventes gjennomført i 

perioden fram til 2025. Regjeringen utarbeidet strategien i samarbeid med KS. Samhandling og 

samordning av offentlige tjenester er vesentlige elementer i utviklingen av en digital offentlig 

sektor, hvor kommunene spiller en sentral rolle. Kommunene vil bli mobilisert for å ta 

strategien og dens perspektiver med inn i sitt videre arbeid.  

 

Mange kommuner vil hver for seg ha liten kapasitet eller mangle kompetanse til å håndtere 

slike digitaliseringsoppgaver. Et samarbeid, som DigiViken, vil bidra til bedre utnyttelse av 

ressursene og øke gjennomføringsevnen. Et DigiViken vil ha tyngde og være i stand til å 

påvirke utformingen av tiltak og handlingsplaner på nasjonalt plan.  

 

I DigiViken kan det på noen områder være nødvendig med et forpliktende samarbeid, mens det 

på andre områder kan være frivillig å delta. Dette vil bli regulert i en samarbeidsavtale.  

Noen eksempler på områder som DigiViken vil arbeide med:  
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Forpliktende samarbeid: 

• Erfaringsutveksling, nettverk, leder- og kompetanseutvikling  

• Initiere og utvikle digitale prosjekter og løsninger som dekker kommunenes behov, 

også eventuelt utover Vikens grenser  

• Rask og effektiv innføring av nasjonale digitale fellesløsninger som alle kommunene 

forplikter seg til å ta i bruk.  

Frivillig samarbeid: 

• Innføring av digitale fellesløsninger som er frivillige å ta i bruk 

• Gjennomføring av felles anskaffelser for å skape større volum i inngåtte avtaler, og 

derigjennom bedre betingelser i avtalene 

• Egenutviklede og/eller etablerte digitale løsninger som kommunene gjerne utvikler 

sammen og deler med andre kommuner 

• Samarbeid om spesifikke tema, slik som arkitektur, informasjonssikkerhet, 

standardisering og metodikk 

 

DigiViken er tenkt organisert slik: 

 
 

Det etableres et lite programkontor som leder partnerskapet operativt. Programkontoret 

knytter til seg ressurser etter behov. Eksisterende partnerskap innenfor Vikens grenser, slik 

som Digi Viken Øst og Digi Akershus, blir ressurser for programkontoret for DigiViken. 

Samarbeid om IT drift og -leveranse, slik vi for eksempel ser i SuksIT i Kongsbergregionen, er 

det ikke tenkt at DigiViken skal drive med. DigiViken er først og fremst et strategisk 

samarbeid. 

 

Økonomiske forhold 

Finansiering av DigiViken vil skje gjennom årlig innbyggerbasert finansiering fra kommunene. 

Videre vil det søkes skjønnsmidler til prioriterte prosjekter, og annen ekstern finansiering der 

det er naturlig. Ved etablering av DigiViken foreslås det at de etablerte samarbeidene Digi 

Viken Øst og Digi Akershus overføres i sin helhet inn i Digi Viken fra 1.januar.2021. Dette 

gjelder også de økonomiske rammevilkårene og etablerte forpliktelser.  
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For øvrig vil prosjekter, programmer og tiltak bli finansiert gjennom egeninnsats, særskilte 

midler og kommunebidrag.  

 

For kommunene i Buskerud er det forventet en gradvis innfasing. Hver enkelt kommune vil 

kunne tiltre partnerskapet, fortrinnsvis fra 1. januar 2021, uten økonomisk forpliktelse første 

året.   

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Flere av kommunens prioriterte bærekraftmål er relevante. Innovasjon, infrastruktur og 

utvikling av bærekraftige lokalsamfunn er vesentlige mål i denne sammenhengen.  Saken er 

spesielt relevant for bærekraftmål 17 – Samarbeid for å nå målene.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune slutter seg til digitaliseringssamarbeidet 

DigiViken.  

  

I dag driver vi vårt digitaliseringsarbeid i stor grad på egen kjøl, og har bare innen noen få 

fagområder samarbeid med andre kommuner. Større nasjonale og regionale 

digitaliseringsinitiativ kan være krevende å følge opp. Et samarbeid med andre kommuner 

innen Viken kan være både stimulerende og praktisk nyttig. Ved å delta i samarbeidet får vi 

anledning til å påvirke innhold og innretning i den retningen vi mener er fornuftig, samtidig 

som vi drar nytte av erfaringer og kompetanse fra større kommuners fagmiljøer.  

 

2021 vil bli et etableringsår, og vil ikke koste Ringerike kommune annet enn noe 

arbeidsinnsats. Rådmannen vil komme tilbake videre økonomiske konsekvenser i ordinære 

budsjettprosesser fra 2022. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen/Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Digitaliseringssjef Tor Eid 
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Arkivsaksnr.: 19/5235-31   Arkiv: X53  

 

Oppsummering etter raset på Hovsenga 21. november 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

190/20 Formannskapet 27.10.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Rådmannen bes innarbeide et observasjonsprogram for videre skred- og 

erosjonsutvikling på Hovsenga. 

 

2. De deler av Hovsenga som er dekt med skredmasser og den bratte leirskråningen 

sør for Hovsenga, skal fremdeles være skiltet med fare for ras og at ferdsel frarådes.  

 

 

 
  

 

Sammendrag 

Det har blitt gjennomført grunnundersøkelser, terrenginnmåling og elvebunnskartlegging 

etter skredet på Hovsenga. Det ble ikke påvist kvikkleire fra grunnundersøkelsene. Det ble 

registrert meget faste masser lengre inn på platået ved Høneholt. En antar derfor at en 

videre skredutvikling ikke vil ha vesentlig bakovergripende utvikling. Massene mot elva står 

veldig bratt, så det er ikke unaturlig at det vil fortsette å rase ut fram til naturlig rasvinkel er 

oppnådd. Selv om det ikke er fare for store områdeskred, så kan det likevel være at 

ytterligere utglidninger vil oppleves som dramatiske nok. 

Det er dessverre ikke mulig å si med sikkerhet hva som kommer til å bli den videre 

utviklingen av Hovsenga fremover. Å skulle gjøre sikringstiltak på Hovsenga vil være veldig 

omfattende og kostnadsfult, og er vurdert som uaktuelt ettersom det ikke er et 

boligbebyggelse her.  

Rådmannen kommer til å observere utviklingen av skredområdet, ved å ta en befaring 1-2 

ganger i året for å se etter endringer i elveløpet og større utglidninger. 
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Innledning/bakgrunn 

Formiddagen torsdag 21. november 2019 ble kommunen varslet om et større 

løsmasseskred på Hovsenga. Det presise tidspunktet for skredet har ikke vært mulig å 

bestemme. Kommunen var på befaring med politiet 21. november, og fikk bistand av 

Norges Geologiske Institutt (NGI) som stilte på en akuttbefaring dagen etter.  

Utløsningsområdet for skredet er den bratte skråningen som står sør for Randselva (ved 

Høneholt), med skredutløpsområdet i Randselva og Hovsenga. Skredmassene ut over 

Hovsenga stammer trolig både fra elvebunnen og fra utløsningsområdet. Selv om mye 

av skredmassene som var i elva allerede er erodert bort, er det fremdeles mulig å se 

«blokker/hauger» med skredmasser i Randselva.  

 

Figur 1: Oversiktsbilde hentet fra NVE atlas.  
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Figur 2: Den bratte sand/leirskråning sør for Hovsenga er området hvor skredet løsnet 

(utløsningsområdet). Dronebilde tatt av Jostein Nybråten 21. november 2019.  

 

 

Figur 3: Skredutløpsområdet består av Randselva og Hovsenga. Dronebilde tatt av Jostein 

Nybråten 21. november 2019. 
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Tidsforløp 21. og 22. November 2019   

21. november 2019 

1030: Privatperson varslet Ringblad 

1045: Privatperson varslet Politiet 

1045: Ringblad ringer kommunen/kommunikasjonsavdeling og spør om det har gått ras ved 

Hovsenga 

1130: Kommunikasjonsrådgiver kontakter beredskapsansvarlig og spør om vi har hørt om 

ras. 

1145: Politiets operasjonssentral melder om ras ved Hovsenga 12 mål stort. Lokal 

innsatspoliti ønsker befaring sammen med kommunen. Uavklart om det er mennesker 

begravd under massene.  

1215: Epost til ledergruppa fra beredskapsansvarlig om ras ved Hovsenga.  

1300: Befaring på stedet av beredskapsansvarlig, geolog og politiets innsatspersonell. 

Droneflyving ble vurdert men på grunn av regnvær ikke mulig å fly. Politihelikopter ble 

vurdert. Drone ble seinere brukt til befaring ved opphold i regnvær  

1320: Telefon fra beredskapsansvarlig på stedet til ledergruppa om at det er et stort ras og 

at det er behov for å samles.  

1400: Rådmannens ledergruppe samles sammen med kommuneoverlege og politiets 

innsatsleder. 

1400: Evakuering og befolkningsvarsling ble vurdert etter befaring ved boligområde 200 fra 

raskant av beredskapsansvarlig og geolog. Ikke behov. 

1415: Beredskap, politi tilbake etter befaring og orienterer ledelsen. På grunn uavklart 

risikobilde og fare for nye ras og at området er usikret og generelt stor pågang fra utrygge 

innbyggere og stort mediapress vurderes krisestab.  

1430: Krisestab settes. CIM-varsling etter beredskapsplan 

1445: Fylkesmannen orientert 

1500: Politikontakt kommer til krisestaben  

1530: Det avtales befaring sammen med NGI fredag morgen 

1900: Krisestaben fortsetter og nye vurderinger gjøres neste dag. 0830. 

2100: NVE vurderer risiko for stor nye ras som liten men at det kan gå mindre ras. 

Anbefaler at området holdes avsperret.   

 

22. november 2019 

0830: NGI kommer til kriseledelsen og orienterer om vurderinger  

0845: Hov barnehage informeres 

0900: NGI befarer  
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0900: Kriseledelsen avslutter møtet og arbeider med tiltak 

0942: Brann og redning gjennomfører befaring med båt langs elva, søker og finner nye 

antydninger til utglidninger 

1054: Referat fra første møte 2. dag sendes ut til hele kriseledelsen og fylkesmann 

1212: Bekymringsmelding fra beboere på Hov 

1241: Kriseledelsen starter møte 

1245: Befaring fra brannvesen presenteres 

1300: NGI avgir rapport og vurderinger til kriseledelsen 

1317: Fylkesmannen v naturvernavdelingen lurer på status 

1346: Kriseledelsen avvikler krisestab men er standby i løpet av helgen. Nytt møte mandag 

25. november.       

 

Vurdering av skredet 

Vurderinger gjort 21. november 2019 av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Etter at kommunen ble gjort kjent med skredet på Hovsenga ble NVE kontaktet. NVE fikk 

oversendt bilder, dronevideo og observasjoner av skredet. NVE benyttet oversendt 

materiale sammen med eksisterende kartgrunnlag (NGU løsmassekart og hoydedata.no), 

og vurderte det som usannsynlig at et eventuelt nytt skred på Hovsenga kunne påvirke 

boligbebyggelsen i Slettveien. Fra korrespondanse med NVE: 

 «NVE bekrefter vår tidligere konklusjon om at jordskredet ikke kan utvikle seg så mye 

bakover at det er fare for bebyggelsen i Slettveien. Vi forventer at skredkanten er ustabil i 

en periode fremover med mindre jordskred i randsona.» 

Videre anbefalte NVE at rasområdet ble avsperret for publikum. Det ble satt ut skilt/gjerder 

og opplyst om dette på kommunens hjemmeside.  

 

Akuttbefaring med Norges Geotekniske Institutt (NGI) 22. november 2019 

To representanter fra NGI stilte fredag 22. november på møter med kommunes 

kriseledelse, og for befaring av skredområdet. Det ble gjort befaring av både 

utløsningsområdet for skredet, baksiden av den bratte skråningen ved Høneholt, og 

utløpsområdet på Hovsenga. Observasjoner og konklusjoner fra befaringsrapporten følger 

under, hele befaringsrapporten kan leses i vedlegg 1.  

NGI skriver i sin befaringsrapport at det både øst og vest for skredsåret er mer blålig masse, 

dels dekt med snøflekker, se figur 2. Dette er sannsynligvis leirige masser. I midten er leire 

dekt over av sand og grus. Det er antakelig her man hadde den aktive delen av skredet. 

Skredet er sentrert om toppen, dvs. ryggen som går sørover på tvers av skredkanten. Mot 

øst er det en tynn rygg som står igjen. Når en slik smal rygg kommer fram, blir det mindre 

sannsynlig med dypere skred. Mot vest er det ut fra geometrien fortsatt mulighet for store 

skred. 
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Skredmassene ut over Hovsenga stammer trolig både fra elvebunnen og fra 

utløsningsområdet, se figur 3. Dersom det er leire i elvebunnen kan skredet ha ført til 

bunnoppressing av masser som så er skjøvet foran og deponert på flata på Hovsenga. 

De østligste skredmassene i elva kan være avsatt ved at massestrømmen fra 

utløsningsområdet har kollidert mot land, med påfølgende spredning av masser som så 

igjen kan være transportert videre nedstrøms. 

Det er sand og grus som utgjør de sørligste skredmassene på Hovsenga, nærmest elva. 

I dette området ligger det også en stor andel leirklumper med sandlag. Leirklumpene er i 

store deler av dette området mer eller mindre intakte. Lengre innover er det mindre 

andel av sandlag (visuelle anslag), men større andel av plastisk leire. Leira synes i dette 

området være bløtere, muligens på grunn av større omrøring. I en bred sone i front av 

skredmassene ligger det store mengder trær. 

NGI anbefalte at ferdselsforbud av skredområdet ble opprettholdt. Dette ble begrunnet 

med at det fremdeles er skredfare i området, og at skredmassene på Hovsenga i stor grad 

bestod av bløt leire som kunne utgjøre en fare for å sette seg fast i.  

NGI anbefalte kommunen å gjøre følgende undersøkelser av skredet:  

 Terrenginnmåling: for å kunne si noe om skredvolum og skreddynamikk.  

 Grunnundersøkelser: Den største faren anses å være relatert til potensiell kvikkleire i 

området. Et kvikkleireskred kan forårsake store skader, og det er derfor sentralt å få 

avklart grunnforholdene. 

 Dybdemålinger: av randselva i og rundt skredområdet.  

 

Innmåling av skredområdet med kommunens oppmålingskontor 

Det ble foretatt en innmåling av største utbredelse av skredmassene med kommunens 

oppmålingskontor. Noen områder var lite fremkommelige, og det har derfor blitt større 

avstand mellom innmålingspunktetene, se vedlegg 5. 

 

Terrengmodell 

Ved hjelp av drone ble det gjort terrenginnmålinger av skredet. Det viserer seg at ca. 40 000 

m3 sand og leire er fjernet skråningen, hovedsakelig fra ryggen som går sørover på tvers av 

skredkanten. Massen som mangler fra skråningen er vist med rødt i figur 4. Det må 

opplyses om at forrige terrenginnmåling av området ble gjort i 2016, og det vil ha kunnet 

gått noen mindre skred frem til november 2019.  
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Figur 4: Terrengmoddel. Det røde området har rast ut.  

Grunnundersøkelser, mars 2020 

Det ble utført grunnundersøkelser på Hovsenga og ved Høneholt for å kartlegge 

grunnforholdene i området. Det ble boret ca. 20 m i alle punktene, boringene ble avsluttet 

før berg ble påtruffet. Det ble ikke påvist kvikkleire i grunnen. Løsmassene vest for 

Randselva består av tørrskorpeleire ned til 1,5 m med sandlag mellom 1,5 - 10 m dybde 

over leire med silt og sandlommer ned til ca. 20 m dybde. Øst for elven består løsmassene 

av sand med noe humus ned til 5 m dybde over sand med innhold av silt og grus ned til ca. 

20 m dybde. Se vedlegg 3 for utfyllende informasjon.  

 

Det ble registrert meget faste masser lengre inn på platået ved Høneholt (borpunkt 1A og 

1B). En antar derfor at en videre skredutvikling ikke vil ha vesentlig bakovergripende 

utvikling.  
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Figur 5: Borplanen viser hvor det har blitt gjort grunnundersøkelser.  

 

Elvebunnskartlegging  

Figur 6 viser dybdeflaten til elvebunnen etter kartleggingen fra mars 2020. Hele datasettet 

er tilgjengelig på www.hoydedata.no. NVE har fått oversendt dataen, og påpeker at ved å 

sammenlikne tverrprofiler fra 2020 med 2016- data, ser det ut til at dypålen har flyttet seg 

inn mot skråningen. Dette er hovedsakelig masse nederst i skråningen som har forsvunnet, 

og ikke opprinnelig elvebunn. Dette kan medføre at strømmen føres tettere inn til den bratte 

jordskråningen, og kan eventuelt medføre flere utglidninger.  

Litt nedstrøms for skredet er det et område som vises som grunnere over hele elvestrekket. 

Det ser like grunt ut i hele dybden, og det virker som om skredmassene har laget en terskel 

over elva. En terskel vil i utgangspunktet medføre at strømningshastigheten blir lavere og 

dermed mindre erosjon. Dette kan endre seg om deler av terskelen blir gravd vekk med tida 

og kanaliserer strømmen mer.   

Fra flere befaringer til Hovsenga observeres det at vannet renner greit, og det er ikke 

krusninger i vannet som tyder på at vannet blir ledet inn til skråningen nedstrøms for 

rasområdet. 

Elva graver i yttersving (inn mot den bratte skråningen sør for Hovsenga), og avsetter 

masser i innersving (Hovsenge). Normalt sett vil derfor elver ofte være dypest i yttersvingen 

og grunnere inn mot innersvingen. Etter at raset gikk har elva blitt betydelig grunnere.   
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Figur 6: Elvebunnskartlegging av Randselva, mars 2020. 

 

Befaring med NVE 19. august 2020  

NVE har fått oversendt alt av undersøkelser som har bitt gjort etter skredet. NVE klarer ikke 

helt å si hva som kommer til å bli den videre utviklingen fremover, og ønsket å ta en 

befaring av rasområdet. Dette var hovedsakelig av faglig interesse, ettersom det ikke har 

blitt påvist kvikkleire, og det er begrenset fare for liv og helse, selv om en ny utglidning 

skulle skje.  

At det har bitt fraktet intakte blokker med leire og sand langt inn på Hovsenga vitner om at 

det har vært store krefter involvert i skredet. Skredet er komplekst, og har på nåværende 

tidspunkt ikke vært mulig å fastslå hva som har vært utløsende mekanisme for skredet.  

Selv om leirmassene har tørket opp, og det ikke lengre er noen fare for å sette seg fast i 

bløte partier, mener NVE at det er fornuftig å holde området avsperret fremover. 

Skredkanten er fremdeles ustabil, og det har gått flere mindre skred/utglidninger i 

leirskråningen.  

Området er derfor fremdeles skiltet med fare for ras og at ferdsel frarådes, se vedlegg 5 for 

skilt som er hengt opp. Det har også blitt ryddet og skiltet en sti som går på utenom 

skredmassene. 
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Økonomiske forhold 

Akuttbefaring med befaringsrapport (NGI):                63 491 NOK ekskl. MVA. 

Poseprøver av skredmasser (NGI lab):                      6 500 NOK ekskl. MVA.   

Terrengmodell        20 000 ekskl. MVA 

(Berntsen plan & oppmåling )                                  

Elvebunnskartlegging (Hydreateam):                   ca. 20 000 ekskl. MVA.  

Det ble gjort en elvebunnskartleggingen for 5 lokaliteter i Storelva og Randselva. Kostnaden 

for elvebunnskartleggingen for Hovsenga var ca. 20 000 ekskl. MVA 

Grunnundersøkelser (Rambøll):          332 600 ekskl. MVA.                                                         

 

Totalt:         422 591 ekskl. MVA.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Selv om det ikke ble påvist kvikkleire, er området skredutsatt og bør holdes avsperret 

fremover. En videre skredutvikling på Hovsenga vil ikke ha vesentlig bakovergripende 

utvikling fordi det ble registrert meget faste masser lenger inn på platået (dette gjelder 

borpunktet som ble gjort på jordet bak skredet, Høneholdt). Massene mot elva står veldig 

bratt, og det er ikke unaturlig at det vil fortsette å rase ut fram til naturlig rasvinkel er 

oppnådd. Selv om det ikke er fare for store områdeskred så kan det likevel være at 

ytterligere utglidninger vil oppleves som dramatiske nok.  

Rådmannen har ikke prioritert å bestille flere utredninger/stabilitetsberegninger av 

skråningen, da disse beregningene mest sannsynlig kun hadde gitt oss informasjon om at 

skråningen står meget anstrengt slik den står nå. Det er på nåværende tidspunkt ikke 

aktuelt å gjøre sikringstiltak i skråningen. Dette fordi det ikke er boligbebyggelse her, 

eventuelle sikringstiltak ville vært meget kostnadsfulle og området er plassert i et 

naturreservat hvor det er ønskelig med naturlige prosesser.  

Selv om det ikke på nåværende tidspunkt er aktuelt å gjøre store sikringstiltak, vil 

rådmannen innføre et observasjonsprogram for videre utvikling på Hovsenga. Dette vil 

hovedsakelig bestå av befaring 1-2 ganger i året, hvor det ses etter endringer i elveløpet og 

større utglidninger.  
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Vedlegg 

1. Befaringsnotat, NGI 28.11.19 

2. Elvebunnkartlegging - oppdragsrapport, 28.04.20 

3. Grunnundersøkelser - datarapport, 08.05.20 

4. Skilt - fare for ras 

5. Kart med innmåling av skredmasser, oppmålingskontoret, 27.11.19 
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Arkivsaksnr.: 20/3893-7  Arkiv: 027  

 

Sak: 41/20 

 

Saksprotokoll - Regnbuen - status og videre drift  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

1. Dagens bruker av Regnbuen skal sikres et fortsatt tilrettelagt aktivitetstilbud med individuell 

oppfølgning på egnet sted. 

2. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell rehabiliteringsplan 

eller avhending av eiendommen innen 1. halvår 2021. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020: 

 

 

Per Christian Aurdal (Sp) fremmet p.v.a. Sp, Rødt og SV følgende forslag: 

 

«1. Tilbudet ved Regnbuen videreføres. 

2. Rådmannen bes fremme en sak om alternativ lokalisering sentralt i Hønefoss. 

3. Rådmannen bes innarbeide tilbudet i budsjett for 2021. 

4. Dagens brukere, og eventuelt fremtidige brukere, skal sikres et fortsatt tilrettelagt 

aktivitetstilbud med individuell oppfølging.» 

 

Trine Sandum (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H og FrP: 

 

«1. Dagens bruker av Regnbuen skal sikres et fortsatt tilrettelagt aktivitetstilbud med 

individuell oppfølgning på egnet sted. 

2. Som rådmannens punkt 3.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag oppnådde ingen stemmer og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Aurdal (SP) og Sandums (Ap) forslag, ble Sandums forslag 

vedtatt mot 4 stemmer (Sp, R og Sv), som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet.  

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3893-5   Arkiv: 027  

 

Regnbuen - status og videre drift  
 

Forslag til vedtak: 

1. Med bakgrunn i dagens lokaliteters beskaffenhet avvikles aktivitetstilbudet 

«Regnbuen». 

2. Dagens brukere av Regnbuen skal sikres et fortsatt tilrettelagt aktivitetstilbud med 

individuell oppfølging. 

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan eller avhending av eiendommen innen 1. halvår 2021. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Saken «Regnbuen, - status og videre drift» ble behandlet i formannskapet 22.9.2020 med 

følgende enstemmige vedtak: 

1. HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. I forkant av dette møtet 

ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, Kirkens bymisjon og 

Villaen kommer og informerer. 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern.  

2. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.  

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021. 

4. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er.  

 

Beskrivelse av saken 

 «Regnbuen» har vært stengt i sommer, da lokalitetene har en slik beskaffenhet at det ikke vil 

kunne være drift med de krav den pågående pandemien stiller. Man har greid å opprettholde en 

møteplass i hagen to dager i uken. Tilbudet har vært brukt av en gruppe på om lag 8 personer- 

som har vært innom kortere perioder en eller begge dager.  

Når høsten kommer og det blir mer ustabilt vær, vil det ikke lengere være forsvarlig å basere 

seg på hagen som møtested. Det vil være nødvendig å ivareta smittevernet over tid, og 

rådmannen vil måtte vurdere andre måter å ivareta et tilbud til brukergruppen.  



Det er er faktum at dagens brukergruppe er liten, og bruken av tilbudet er beskjedent. 

Kostnadene pr. bruker er derfor forholdsvis høye. Det er i dag flere tilbud som kan være 

aktuelle. Noen av brukerne benytter disse også p.d.d. i tillegg til å stikke innom Regnbuen, og 

tjenesten vil sørge for at aktuelle brukere blir presentert for alternative tilbud.  

Det er nå snart 20 år siden psykiatrien fikk nasjonalt fokus og ble tilgodesett med relativt store 

ressurser fra stortingets side. I Ringerike kommune ble det bygd flere omsorgsboliger for 

målgruppen samt gjennomført en styrking av bemanning, både kvantitativt og kvalitativt. Deler 

av tildelte styrkningsmidler ble også overført Fontenehuset, som så dagens lys i 2003. 

Kommunen etablerte aktivitetstilbudet «Regnbuen», som i utgangspunktet rettet seg mot 

mennesker med psykiske problemstillinger som var noe dårligere enn den gruppen som 

frekventerte Fontenehuset.  

I årene som har gått, har det skjedd merkbare endringer innen tilbudene, fagfeltet og 

målgruppen:  

 Psykiatriske lidelser er alminneliggjort og er ikke «tabubelagt» på samme måte som 

tidligere.  

 Man har også fått øynene opp for at psykiske lidelser ofte henger sammen med en 

rekke andre problemstillinger. Ofte ser vi kombinasjoner med rusmisbruk og ADHD.  

 En erkjennelse av at psykiske lidelser både debuterer og forefinnes i relativt stor grad 

blant unge mennesker, er etablert. Stress og forventningskrav og prestasjonsambisjoner 

forsterker dette bilde.  

 En rekke ideelle og frivillige organisasjoner har etter hvert som psykiske lidelser har 

blitt alminneliggjort implementert mennesker med disse lidelsene inn i sine målgrupper.  

 Fontenehuset har hatt svært gode resultater og øker medlemsantallet sitt for hvert år. 

Forestillningen om at det bare er relativt godtfungerende mennesker med psykiske 

problemstillinger som frekventerer Fontenehuset, og at brukere av Regnbuen er langt 

dårligere, er en myte. I dag ser vi at Fontenehuset bringer brukerne tilbake til et verdig 

og meningsfullt liv (se årsrapport 2019), mens Regnbuen i dag ikke har noe terapeutisk 

tilbud. 

 Frivilligsentralen og Stjerne Gruppen fungerer godt og er et viktig supplement til de 

offentlige tjenestene.  

 Ringerike kommune har bygd «Slettåkerveien» som er et bemannet bo/behandlingssted 

for mennesker med psykiske lidelser. Kompetansen her er svært god, i tillegg benyttes 

også andre omsorgsboliger med døgnbemanning til denne brukergruppen.  

 Kirkens bymisjon har etablert seg i Hønefoss, og er allerede en markant operatør innen 

sitt område.  

Endringer som er beskrevet ovenfor, har ført til at behovet for et eget dagsenter til denne 

gruppen ikke lenger er det samme.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens forslag handler ikke om innsparinger eller kutt i budsjettet for Helse og omsorg. 

Det handler om å finne alternative måter å drifte et dagtilbud som etter hvert ikke inneholder 

noe annet enn et kaffe/samtaletilbud ute i hagen ved Regnbuen.  



Da pandemien kom, og kommunen måtte tenke smittevern, ble det konkludert med at 

smittevern var svært vanskelig å ivareta i dette huset. Rommene er små, og det er derfor 

utfordrende å ivareta nødvendig avstand. Det er også slik at bare 1. etg. kan benyttes til 

formålet, i og med at huset ikke er universelt utformet. Verandaen som fungerer som 

rømningsvei for 2. etg. er ødelagt av råteskader. Verandaen i 1. etg. er heller ikke uten 

råteskader. Bygget ble derfor stengt fra mars 2020 for brukere og ansatte. Tilbudet ble derfor 

gitt utendørs, 2 ganger i uken.  Dette har fungert i sommer, men nå er det høst (og snart 

vinter). Det er i dag en fast kjerne på om lag 5 brukere, og gjennomsnittlig 8 brukere som 

møter hver gang. 

Ringerike kommunestyre har tidligere behandlet et forslag om en fullstendig oppgradering og 

alternativ bruk av Regnbuens lokaler i samarbeid med «Energikanalen», som skulle dekke deler 

av kostnadene. Prosjektet hadde et kostnadsestimat på ca 10 mill. kroner. Dette ble forkastet 

av kommunestyret. 

Eiendomstjenesten foretok i 2018 en tilstandsanalyse for Regnbuens lokaliteter (se vedlegg). 

Kostnadene for å sette bygningen i forsvarlig stand ble beregnet til 4 210 000,-, og fremmet i 

budsjettprosessen. Dette ble heller ikke vedtatt under budsjettbehandlingen. Eiendommens 

tilstand ble bekreftet ved en ny vurdering fra eiendomstjenesten side i april 2020, som 

konkludere som følger: 

Vi har hatt en befaring av ulike behov på Regnbuen. Jeg ser av omfang at det nå er så 

graverende skader (etterslep) som gjør at bygget sårt trenger en del strakstiltak. Dette være 

seg utettheter i konstruksjon, store utvendige råteskader (fare for brekkasje/nedfall), 

innvendig tapet løsner fra vegg, gulvbelegg er utslitt, murpuss i kjeller faller av. Ikke minst 

maling av utvendige fasade/rep og murskader/løs puss. Alle disse tingene påvirker det fysiske 

miljøet, og er av slik karakter at det påvirker drift/bruk/brukere på en negativ måte.  

Ut fra tidligere behandlinger har rådmannen oppfattet at det ikke er politisk vilje til å bruke 

penger på å oppgradere denne eiendommen. Samtidig som alternative tilbud har vært etablert, 

har bruken av Regnbuen gradvis blitt redusert til dagens relativt lave frekvens de siste to år. 

Tidligere drift har vært annerledes, med større faglig innslag. Dette bekreftes av psykolog ved 

Ringerike Psykistriske Senter, - Tor-Arne Svendsen (som gikk av med pensjon i 2018) i brev 

til rådmannen av 14.9.2020 (vedlagt). Brukerne har i brevs form også gitt uttrykk for at de 

ønsker å beholde tilbudet, men ønsker seg større endringer i form av kapitaltilførsel til 

servering, aktiviteter og mer bemanning (vedlagt). 

Dersom tilbudet skulle opprettholdes, ville kommunen måtte skaffe tilveie nye lokaler. Tiltak 

mot Covid-19 synes å bli langvarig, og en totalvurdering av bygningens beskaffenhet gjør at 

rådmannen anbefaler å ikke legge for mye arbeid eller kapital i å sikre tilbudets fremtidige drift. 

Ved en aventuell avvikling av tilbudet er rådmannen orientert om at brukerne vil få andre og 

likeverdige eller bedre tilbud, med individuell tilrettelegging og oppfølging. Det er flere som 

kan etablere tilbud, men pr.d.d. er det to tilbud som skiller seg ut.  

1. Kommunens eget dag/aktivitetssenter «Gleden» på Austjord har allerede i denne 

prosessen fått en ny bruker fra Regnbuen, og sier seg fornøyd med tilbudet.  

2. Likeens har Fontenehuset fått besøk av to nye medlemskandidater fra Regnbuen. 

Gruppen som danner basis for dagens bruk av Regnbuen er få, men sammensatt av mennesker 

med sammenfallende men også forskjellige behov. Fontenehuset som lavterskeltilbud mottar 

vesentlig kommunal støtte, og rådmannen har bedt Fontenehuset, med sin beliggenhet, 



kompetanse og dokumentert måloppnåelse, å skissere hvilke konkrete tilbud dagens brukere 

ved Regnbuen kan få ved Fontenehuset og som er tilpasset deres funksjonsnivå og ønsker. 

Fontenehuset svarer i et notat til rådmannen med en beskrivelse at tilbudene, der det 

vektlegges beskrivelse av de lave terskler, valgfrihet for deltagelse, oppfølging og muligheter 

for å «vokse» (vedlagt). Slik dette er beskrevet, vil alle med psykiske problemer kunne finne 

eller etablere et forhold ut i fra egne forutsetninger, enten de greier seg selv med et tilrettelagt 

aktivitetstilbud, er hjemmeboende under behandling av spesialisthelsetjenesten eller mottar 

tjenester fra kommunen psykiatritjenester. 

Rådmannen anbefaler derfor at Helse og omsorg ved enhet psykisk helse og rus, sammen med 

brukerne kartlegger og setter sammen et individuelt tilbud med de tilgjengelige aktivitetene 

som er beskrevet ovenfor. I tillegg foreslår Rådmannen at Helse og omsorg gir mulighet for at 

gruppen med brukere får tilbud om en eller to fellesaktiviteter gjennom uken, for å kunne 

opprettholde nettverk og etablert fellesskap. 

Dersom det politisk gies tilslutning til at Regnbuen avvikles, vil rådmannen komme tilbake med 

sak om selve eiendommen, og eventuell forvaltning og/eller avvikling av denne. 

Det er i dag en ansatt ved Regnbuen i 50% stilling. Denne vil få tilbud om å arbeide ved en 

annen enhet knyttet til dagtilbud i Ringerike kommune. Tillitsvalgte er informert om forholdet. 

 

Vedlegg 

 Brev fra brukergruppen ved Regnbuen av  

 Brev fra pensjonert psykolog ved Ringerike Psykistriske Senter, - Tor-Arne Svendsen 

 Tilstandsanalyse 2018 

 Notat fra Fontenehuset 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 







Fra: Tor-Arne Svendsen [tor-arne.svendsen@hadeland-energi.net] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 14.09.2020 11:10:31 

Emne: Aktivitetstilbudet Regnbuen 

Vedlegg:  

Til Ringerike kommune v/ rådmann. 
 

Jeg har gjennom media registrert at Aktivitetstilbudet Regnbuen er truet med nedleggelse. 

 

Her er noen tanker rundt dette. I 2018 gikk jeg av med pensjon som psykolog. Inntil da hadde jeg arbeidet på 

Ringerike Psykiatriske Senter siden 1988. I mange av disse årene har jeg - og mange kolleger med meg - erfart 

hvilken stor og kanskje avgjørende betydning dette tilbudet har hatt for mange av våre pasienter. 

 

Jeg får snakke for meg selv - men jeg tror oppriktig at det at mange av mine pasienter visste at de hadde 

muligheten for å oppsøke dette tilbudet - hadde større betydning enn at jeg snakket med dem en time i uka over 

en periode. Noe jeg også la merke til - var at for mange av pasientene ble Regnbuen brukt i forkant av inntak på 

Fontenehuset. De fikk altså et møtepunkt med vekt på sosialt samvær, varierte aktiviteter tilpasset de enkelte - og 
de ble ikke møtt med krav om spesifikke ferdigheter. Over tid i dette trygge miljøet kunne de utvikle en selvtillit 

/ trygghet på egne evner som gjorde det mulig for dem å tenke seg videre. 

 

Regnbuen utgjorde for noen det nødvendige mellomleddet som sikret videre god tilpasning - kanskje med 

utsikter til en jobb. Uansett - Regnbuen gav bedre generell trivsel og bidro til økt livsmestring for sine brukere - 

og det er faktisk ikke noe lite bidrag. 

 

Så - et stort ansvar hviler på de som nå eventuelt bidrar at et slikt verdifullt tilbud kuttes. 

Om det er slik at kommunen mener ressurser ikke blir utnyttet godt nok - synes det rimeligere eventuelt å se på 

endringer som kan gjøres i dette tilbudet, heller enn å kutte det ut. 

Regnbuen er et innarbeidet og kjent tilbud. Nede i huset ved elva opplever brukerne trygghet i en vanskelig og 

sårbar livssituasjon. La det forbli slik! 
 

Vennlig hilsen 

Tor-Arne Svendsen 

 

 

 

Sendt fra min iPad 



Bygning: Regnbuen

Bygningsnr. i GAB/Matrikkelen:
Gnr. 318, Bnr.86, 318/87, 318/88

Registreringsdato/revidert:
21.08.2018

Registrert av: TSS

Bygn.deler Konstruksjon,
materiale, overflate

Tilstand Vurdering

Tilstandsbeskrivelse TG Årsak/konsekven
s

Anbefalte tiltak

UTVENDIG
Grunn,
fundamente
r og
bæresystem

Grunnforhold av
antatt løsmasser,
noe setningsforhold
ved enkelte
fundamenter. Antatt
fundamentert på
såle. Søyle på deler
av bygg. Grunnmur
oppført i forskjellig
materiale - pusset
tegl og betong.

Grunnmur er generelt preget
av slitasje, pussavskalling,
sprekker over bakkenivå.
(Grunnmursplast/drensyste
m under bakkenivå virker
bra).

3 Pussavskalling og
sprekker fører til
forringelse, med
mulighet for
vanninntrengi ng i
konstruksjonen.

Helhetlig
rehabilitere
pussede flater,
tette sprekker,
armere. Rette
opp søyler under
terrasse.

Vinduer,
ytterdører

Vinduer i
trerammer. 1 lags
glass/2 fag.
Kjellervinduer med
isolerglass (alder
ca.20 år) .
Ytterdører,
terrassedører massiv
tre.

Vinduer med glass skader,
manglende kitt på 1 lags
glass, gliper ved
karmer/omramming. Elde og
slitasje visuelt sett.
Ytterdører/terrassedører har
større gliper(trekk),
skjevheter o.l.

3 Mye trekk ved
kuldepåkjenning.
Punkterte
isolerglass kjeller,
mister evne.
Dørblader knipe i
karmer/terskel.

Sette inn nye
vinduer og
dørblader ut ifra
riktig estetisk
opprinnelig
form.
Etterisolere
rundt vinduer,
nye utforinger.

Utven dig
kledning og
overflate.
Utv. trapper,
balkong er

Liggende panel i tre.
Fasad er av mur på
del av bygg.
Utv. t rapp i stål fra
overbygd terrasse.
Balkong i tre.

Utvendig panel er særdeles
preget av man glende
vedlikehold. Sprekker og
gammel råte i nedre deler.
Murfasader har mye
avskalling samt løs puss .
Terrasse er svært
skjev/setning søylepunkt.
Balkong har mye råte i
treverk.

3 Forringelse,
verditap og
fuktinntrenging i
konstruksjon.
Estetisk virker
bygget i dårlig
forfatning.

Bytte
tilstrekkelig
råtebefengt
materiale.
Helhetlig pusse
murte flater i
overbygg. Male
bolig.

Yttertak,
takrenner,
nedløp

Tegl takstein, piper
murt i teglstein.
Renner og nedløp i
farget stål.
Pipebeslag og
gradrenner i
blikk/stål.

Tegl takstein er noe
misfarget, med alger og
mose. Noe små avvik ved
gradrenner. Renner og
nedløp bærer preg av elde
og slitasje, virker ikke å være
fullstendig tett.

2 tegl
2
renner
og
nedlø
p

Vanninntrenging i
konstruksjon kan
oppstå.

Tegl takstein må
inspiseres,
spesielt ved
gradrenner,
møne. Sikre tak,
bytte undertak -
tetthet. Videre
bør det renses
på takflater.
Samme gjelder
renner og
nedløp i forhold
til tetthet.
Vurdere bytting
av dårlige deler.



Bygn.deler Konstruksjon,
materiale, overflate

Tilstand Vurdering
Tilstandsbeskrivelse TG Årsak/konsekven Anbefalte tiltak

INNVENDIG
Innvendig
kledning,
overflater
(gulv og
himling),
innvendige
vinduer og
dører,
innvendige
trapper

Kjeller har malte
murvegger - pusset,
støpt dekke på gulv
med flis, himling er
malt tre. 1 og 2 et.
har forskjellige
overflater, som
belegg på gulv,
furugulv, vegger har
tapeter/strie og
panel. Himlinger er
malt, div utførelse.
Isolering i bygg er
tidligere
kommentert, og er
ikke optimalt.

Kjeller har noe fuktutslag, løs
puss o.l. Det er tydelig
bruksslitasje, men stedvis fin
standard generelt i bygg.
Gulvbelegg og eldre tapeter,
strier er i dårlig forfatning.
Malingsavskalling i vinduer.

3 Vanskeligjør
renhold.
Fuktinnslag kjeller
bør sane res for å
unngå videre
utvikling.
Manglende
isolering -
energitap, støy,
støv osv.

Rehabilitere
flater med
behov, mur,
strie, belegg,
himling.
Malearbeider.
Justering av
innvendige
dører, ev. bytte
for
isolerende/lyd.
Isolering av
vegger er noe
komplekst ut en
å gjøre fysiske
inngrep som
krever endring
ved bygnings -
konstruksjon .
Må vurderes
løsning om dett e
ønskes (ikke
kostnadsvurdert
)

Fast inventar Kjøkkeninnredning -
tre/laminert spon.
Innebygde skap.

Mangler ved kjøkken,
knotter og defekte hyller i
høys kap.

3 Ubrukelig skap. Bytte til nytt
skap da
skruefeste i
sider er ødelagt.
Supplere med
nye
knotter/håndtak

VVS
Sanitær Pors elensvasker/WC

, VVB 200L fra 2005.
Kobber rør.
Armatur/kraner
forskjellige
leverandører, noe
eldre opprinnelse.

Generelt eldre standard,
men ser ut til å fungere
tilstrekkelig.

1 Videre
bruksslitasje kan
utløse forhold.

Byttes ved
behov/feil.
Vurdere total
utbytting
(rør/føringer,
vasker, WC, VVB
m.m.) innen 10
år.

Varme Bolig varmes opp av
panelovner. Peis i
stue, støpejern
innsats, oppført i
mur.

Panelovner er av eldre dato.
Peisovn ser bra ut, piper på
tak virker å være i bra stand.
Samme gjelder pipeløp via
loft.

2 Panelovner kan
kortslutte da de
benyttes hele
vinterhalvår.

Bør vurdere
bytting til nyere
pa nelovner.
Vurdere
varmepumpe?

Brann -
slokking

Varslingsanlegg,
tilkoblet
brannvesen.
Pulverappa rat.

Anlegg følges opp vi a
service/kontroller.
Pulverappa rat byttes ved
behov.

1 Ingen vurdering. Overholde
service/ -
kontroller.

Luft -
behandling /
ventilasjon

Ingen ventilasjon
utover kjøkkenvifte.
Naturlig lufting via
vinduer og dør.

Grei stand. 1 Ingen vurdering. Ingen vurdering.



Bygn.deler Konstruksjon,
materiale, overflate

Tilstand Vurdering
Tilstandsbeskrivelse TG Årsak/konsekven

s
Anbefalte tiltak

ELKRAFT
Generelle
anlegg /
fordeling

Nyere el - tavle med
automatsikringer i
kjeller. En del
ledninger i bygget av
eldre karakter.

God stand på skap.
Ledninger er gamle.

3 Gamle ledninger
kan skape farlige
situasjoner.

Bytte eldre
strekk fra elskap.

Lys/
elvarme/
driftsteknisk

Forskjellig type
lysarmaturer,
plafond og
vegghengte lamper.

Generelt grei standard, noe
eldre armaturer enkelte
steder.

1 Vurderes ved
behov. Bytte
el d ste lyskilder
innen 10 år, eller
etter behov.

TELE OG AUTOMATISERING
Generelle
anlegg og
svakstrøms -
anlegg (data,
telefon,
alarm og
signal, lyd og
bilde)

Boligalarm,
internett, Telenor,
tlf . linje bolig.

Fungerer bra. 1

ANDRE INSTALLASJONER
Heiser Ingen.

UTENDØRS
Terreng -
behand ling.
Drenasje

Grunnmursplast på
grunnmur.
Opparbeidet hage,
beplantet, trær o.l.

Ikke inspisert under
bakkenivå. Antatt at
drenssystem fungerer godt.
Ingen vanninnsig i kjeller
(kun antatt kapilærsug fra
grunn). Ferdsel over tomt
uten avgrensning til
eiendom/hage.

1 Drensrø r kan på
sikt gå tett.
Brukere føler seg
utsatt ved at
fremmed e går
over tomt.
In n kjøring til
eiendom - Ulykker
kan oppstå ved
avkjøring
rundkjøring.

Vurderes ved
behov.
Avgren sning
mellom
sti/passasje i
yt re del av hage.
Mulig
gjerde/hekk?
Innkjøring til
eiendom kan
skape ulykker.
Bør vurderes
hvis fjerning av
jordhau g.

Utendørs
VAR - og EL -
tekniske
anlegg

Ingen



Tilbudet ved Fontenehuset Hønefoss
Fontenehuset Hønefoss er et lavterskeltilbud for mennesker som har eller har hatt en psykisk
utfordring. Fontenehuset ligger sentralt i byen i St Olavs gate 1 - 3 og 5. Det er enkelt å komme til
huset med offentlig kommunikasjon.

Tilbudet er åpent for alle. Det trengs ingen henvisning fra noen instans. Tilbudet er basert på
frivillighet dvs at brukeren eller medlemmet som d et kalles på fontenehus bestemmer selv når og
hvor lenge de vil være på huset og hva de skal delta i ut ifra sine forutsetninger . Her skjer det ingen
form for behandling. Målet er å rehabilitere medlemmene , tilbake til et sosialt liv, og et liv i
utdanning eller arbeid . Det er frivillig å bli medlem. Medlemskapet er gratis og uten tidsbegrensning.

Fontenehuset har 250 medlemmer pr september 2020, cirka 20 aktive medlemmer innom hver dag
siste 90 dager i 2019 . 25% av medlemsmassen er under 30 år.

Fem fast a nsatte i 100% stilling og en prosjektstilling 100% i prosjekt «Ung voksne».

Fontenehuset er åpent hverdager fra kl. 8 - 15.30 , tilsvarende en normal arbeidsdag. Det serveres
lunsj hver dag til kostpris og huset har en kafe for medlemmene hvor det er mulig å kjøpe
kaffe/te/mineralvann og noe enkelt å spise.

Fontenehuset er e t arbeidsstrukturert fellesskap, hvor du blir møtt med respekt, håp og mulighet til å
bruke dine evner og ressurser. Fontenehuset i Hønefoss har to enheter. En kontorenhet hvor det er
admin istrative oppgaver som resepsjon, sentralbord, administrasjon og media/informasjon. En
service - enhet hvor det er mer praktiske oppgaver som matlaging, kafe, renhold, HMS og
vaktmesteroppgaver.

Hvordan bli medlem?
Ta kontakt med fontenehuset enten ved å kom me innom, ringe eller sende epost. Dett e kan du
gjøre selv eller få noen til å gjøre for deg.
Det avtales en tid for omvisning . Her kan du også ha med deg noen f.eks. pårørende eller
behandler. Omvisning gjøres som regel av et medlem. Etter omvisning er de t samtale med en
medarbeider hvor neste kontakt avtales samt velge hvilken enhet som er mest aktuell å være på .
Det er o pptil den enkelte hvor mye den vil være på huset, men i starten er det da som såkalt
mulig - medlem.
Etter en stund ta r du en avgjørelse o m du ønsker å bli medlem og det gjennomføres en
innmeldingssamtale .
Medlem er du til du aktivt melder deg ut. S om medlem får du tilgang på all den støtten og
veiledningen huset kan tilby deg og kan delta i husets arbeids - og fritidsaktiviteter.

Frivillighet er grunnleggende forutsetning for god rehabilitering
Frivilligheten legger grunnlaget for at medlemmer tar ansvar for eget liv. I fontenehus er frivilligheten
en helt grunnleggende forutsetning for god rehabilitering. D en frivillige arbeidsinn satsen medlemmer
utfører i fontenehuset overgår det antall årsverk medarbeidere gjør. Det helsebringende
arbeidsfellesskapet bygger positive relasjoner som gjør at d e kan finne gode støttespillere, kolleger
og venner. Likeverdet styrker medlemmenes tro på egne krefter og muligheter.

Arbeid som mål og metode
Medlemmer og medarbeidere arbeider sammen side om side på fontenehuset, med store og små
oppgaver. De drifter huset i sammen. Arbeidsoppgaver løses i fellesskap der dette er naturlig. Det



k reves ingen forkunnskaper for å delta i oppgavene. Opplæring i arbeidsoppgaver de ikke kjenner fra
før blir gitt . Du blir oppfordret til å bidra i arbeidsfellesskapet. For noen er det en start å bare komme
til huset , men gjennom å oppleve mestring av små oppgaver kan lysten og tryggheten til å prøve seg
på flere og evt . større oppgaver vekkes.

Hver dag er det arbeidsmøte kl . 9 og 13 hvor arbeidsoppgaver fordeles . Her kan du sette deg opp på
den eller de oppgavene du føler du kan mestre den dagen. Det er delt opp i små og store oppgaver
slik at alle kan finne noe de mestrer, alt fra f.eks. tørke over bord , hente ved til å føre statistikk og
sitte i resepsjonen. Det er også en mulighet «å bare være her» , noen dager er det nok . De som
kommer etter arbeidsmøtene blir ta tt imot av en enhetsfadder som spør hva d e ønsker å gjøre eller
om det er noe d e trenger hjelp/bistand til såkalt medlemsstøtte. Medlemsstøtte gis både av
medlemmer og medarbeidere . Fontenehuset har som mål at alle skal bli sett og bli gitt muligheten til
å delta ut i fra egne forutsetninger.

Overgangsarbeid
Overgangsarbeid er f ontenehusets eget arbeidsprogram. Dette er lønnede deltidsstillinger i det
ordinære arbeidslivet som huset disponerer for sine medlemmer. Hver stilling har en varighet på
opptil ni måneder og lønnes etter tariff. Stillingene r ullerer blant medlemmene . Fon tenehuset velger
ut hvem som får jobben etter en intern søknadsrunde. Fontenehuset gir opplæring til hver stilling,
holder kontakt med medlemmer og arbeidsgivere i hele arbeidsperioden, og stiller som vikar ved
sykdom.

A rbeid med støtte
Arbeid med støtte b etyr at medlemmet har en ordinær jobb, og hvor medlemmet og arbeidsgiver har
mulighet til å få støtte fra f ontenehuset hvis det skulle oppstå utfordringer som de (medlemmet og
arbeidsgiver) ikke finner svar på. Dette er en ekstra trygghet f.eks. ved oppsta rt i ordinært arbeid
etter lang tid utenfor arbeidslivet . Mange av våre medlemmer har ordinære jobber.

Jobbklubb
Tilbud annen hver uke hvor det er fokus på ulike temaer som f.eks. hvordan skrive CV, søke jobber,
øve på intervju osv.

Arbeidsmiddag
Arbeidsgivere/lokalt næringsliv inviteres to ganger i året til middag og informasjon om fontenehuset.
Her blir medlemmer presentert for mulige arbeidsgivere og kontakter knyttes.

Studier
Ønsker du å begynne på en høyere utdanning, ta et kurs eller fullføre skolegang, vil huset støtte deg i
å nå dine mål. Fontenehuset har leseplasser på kontorenheten . Fontenehuset Hønefoss sitt mål er å
gi strukturert studiestøtte til de medlemmene som ønsker dette. Huset arrangerer også en
studiemiddag hvert halvår hvor det inviteres gjester inn fra f.eks. USN og Voksenopplæringen eller
andre aktuelle instanser

Unge voksne
Antall medlemmer mellom 16 og 30 år har økt den siste tiden og fontenehuset har derfor startet et
eget prosjekt rettet mot denne gruppen. De møtes fast tirsdager og det jobbes med et eget møtested
på huset utformet av gruppen selv. Målet er at u nge voksne med psykiske helseutfordringer skal
komme ut av sosial isolasjon og starte/komme tilbake til studier og arbeid. De skal være i stand til å
gjøre gode v alg når det gjelder blant annet skole, studier, arbeid, bolig, økonomi, kosthold og fysisk
aktivitet.



Fritidsprogram
Fontenehuset er opptatt av hele mennesket og at det er viktig med sosialt fellesskap og fysisk
aktivitet. Huset har derfor et eget fritids program som planlegges av medlemmer og medarbeidere i
fellesskap. Dette foregår utenfor den vanlige arbeidstiden.

K lubbkveld hver onsdag fra kl . 15.30 – 20.00
Helgearrangement en gang i måneden
Åpent på de store høytidsdagene (påskeaften, 17.mai, St.Hans, juleaften og nyttårsaften)
Aktivitetsdag på vinteren.
Sommertur en gang i uken i 8 uker fra St Hans .

Tett oppfølging av medlemmer
«Reach out» er et eget system fontenehuset har for å følge opp medlemmene. Det avtales på
forhånd hvor lang tid det skal gå uten kontakt med fontenehuset før vi aktivt tar kontakt med
medlemmet. Dette kan variere mellom en uke til halvt år, og i perioder kan det være daglig hvis det
er en spesiell situasjon for et medlem. Et godt eksempel er nedstengingen i forbindelse med kor ona.
Fontenehuset s teng t e helt fra 16.mars til 7.mai og med forsiktig åpning igjen fram til normale
åpningstider fra 22.juni. Da ble alle 248 medlemmer og 54 mulige medlemmer som var registrert hos
fontenehuset, kontaktet . Det v ariert e fra to prater i hele perioden til daglig kontakt (også i helg og
helligdager). Kontakten foregikk ved hjelp av s ms, telefon, zoom, noen medlemmer ble møtt for
gåtur og samtale en til en. Det ble regis trert 2500 « reach outs » den perioden.

Fontenehusmodell en
Fontenehuset i Hønefoss drives etter de internasjonale standardene for fontenehus . Standardene er
vedtatt ved konsensus av det verdensomspennende fontenehus fellesskapet. Prinsippene som
kommer til uttrykk i disse retningslinjene utgjør grunnlaget for de n suksess fontenehusene har
oppnådd, når det gjelder å støtte mennesker med psykiske utfordringer for å unngå
sykehusinnleggelser og samtidig oppnå sosiale, økonomiske, utdanningsmessige og yrkesrettede
mål.

Standardene tjener også som en « rettighetserklæ ring » for medlemmene og en etisk veiledning for
medarbeidere, styret og ledelse. Standardene danner grunnlaget for kvalitetsvurderingen av
fontenehus , gjennom akkrediterings prosessen som utføres av Clubhouse International. Det finnes nå
over 300 fontenehu s i hele verden og snart 20 i Norge.

www.fontenehuset.com
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Arkivsaksnr.: 20/3893-6  Arkiv: 027  

 

Sak: 124/20 

 

Saksprotokoll - Regnbuen, - status og videre drift  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Saken utsettes og sendes i flyt etter neste hovedutvalgsmøte i HOV 

2. Forslag som er fremmet følger saken til HOV 13. oktober 

 

 

 

Følgende forslag følger saken: 

 

Per Chr. Aurdal fremmet følgende forslag p.v.a. Sp, Rødt, SV og Uavh.: 

 «1: Tilbudet ved Regnbuen videreføres. 

 

2: Rådmannen bes fremme en sak om alternativ lokalisering sentralt i                    

    Hønefoss. 

 

3: Rådmannen bes innarbeide tilbudet i budsjettet for 2021.» 
 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.10.2020: 

 

Repr. Stubben (KrF) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 

124/20 da han har tilknytning til Fontenehuset. 

Kommuneadvokatkontoret har foretatt en vurdering, og mener Stubben er habil til å delta i 

behandlingen av saken med følgende konklusjon: 

 
Ut fra de opplysninger vi har mottatt i saken kan vi ikke se at avgjørelsen i saken kan 
innebære noen særlig fordel, tap eller ulempe for Stubben selv eller noen som han har nær 
personlig tilknytning til. Stubben sitter ikke i styret i Fontenehuset og Fontenehuset er 

heller ikke part i saken. Vi mener derfor at Stubben er habil til å behandle sak nr. 

124/20.  

Kommunestyret bifalt. 

 

Per Chr. Aurdal fremmet følgende forslag p.v.a. Sp, Rødt, SV og Uavh.: 

 «1: Tilbudet ved Regnbuen videreføres. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

2: Rådmannen bes fremme en sak om alternativ lokalisering sentralt i                    

    Hønefoss. 

 

3: Rådmannen bes innarbeide tilbudet i budsjettet for 2021.» 

 
 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

3. «Saken utsettes og sendes i flyt etter neste hovedutvalgsmøte i HOV 

4. Forslag som er fremmet følger saken til HOV 13. oktober» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ohrens (Ap) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 16 stemmer (Sp, Rødt, SV og Uavh.) 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4432-2  Arkiv: F99 &34  

 

Sak: 42/20 

 

Saksprotokoll - Matchbox - evaluering og videre plan  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Tiltaket Matchbox overføres fra utprøving til å bli et fast tilbud i ordinær drift. 

2. Ansvaret legges til NAV, med Menova AS som tiltakshaver. Kostnader knyttet til 

videre drift av tiltaket dekkes innenfor NAVs økonomiske ramme. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å sikre videre drift. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4432-1   Arkiv:   

 

Matchbox - evaluering og videre plan  
 

Forslag til vedtak: 

1. Tiltaket Matchbox overføres fra utprøving til å bli et fast tilbud i ordinær drift. 

2. Ansvaret legges til NAV, med Menova AS som tiltakshaver. Kostnader knyttet til 

videre drift av tiltaket dekkes innenfor NAVs økonomiske ramme. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å sikre videre drift. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Utenforskap blant ungdom er en av våre største samfunnsmessige problemer. Utfordringene for 

den enkelte øker dersom det går lang tid uten deltakelse i arbeidsliv eller utdanning. 

Kommunene plikter å stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30 år, kravet om 

aktivitetsplikt er regulert i sosialtjenesteloven § 20a. Aktivitetsplikt er oftest aktuelt for unge 

som ikke kan nyttiggjøre seg av statlige tiltak. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke 

sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller å bli selvforsørget 

på annen måte enn ved økonomisk stønad. Aktivitetsplikten kan derfor også betraktes som rett 

til aktivitet. 

For å gi aktivitetsplikten et formålstjenlig innhold, har Ringerike kommune siden 1. november 

2018 drevet tiltaket «Matchbox», med Menova AS som tiltakshaver. Ringerike kommunes 

politiske organer har ved flere anledninger behandlet status- og evalueringsrapporter, og har 

vedtatt drift av tiltaket Matchbox ut 2020. Ringerike kommune har bedt Matchbox/Menova 

AS utarbeide et dokument hvor status og muligheter presenteres. Kommunen mottok 

evalueringsrapporten 05.10.2020. Dokumentet danner grunnlag for beslutning om avvikling 

eller videre drift av tiltaket. 

 

Beskrivelse av saken 

Tiltaket Matchbox hadde i utgangspunktet en ramme på 15 deltakere. Menova AS tilbød tidlig 

å gjennomføre prøveperioden med 20 personer, og gjennomsnittlig antall deltakere har fra 

oppstart i november 2018 til september 2020 vært 23. Totalt har 75 personer hatt 

aktivitetsplikt og -tilbud gjennom Matchbox. 



- 

Det er stor variasjon i målgruppen, fra de som har fagutdannelse, men mangler jobb, via de 

som sliter med spillavhengighet og døgnrytme, til de som har betydelige og sammensatte 

utfordringer, som ikke fullført skolegang, psykiske lidelser, rusproblematikk og ustabile 

boforhold. 

Metodisk arbeider Matchbox med å identifisere den enkeltes talent, og planlegge veien for å 

omsette talentet til jobb eller utdanning. Matchbox følger ungdommene hele veien, med mange 

ulike, individuelt tilpassede tiltak. For noen kan veien være lang, det er defor avgjørende viktig 

å kunne gi nok tid til å lykkes. 

I den foreliggende evalueringen av Matchbox måles resultatene på fem ulike måter: 

 Utvikling av antall personer i målgruppen 

 Effekt av færre unge på sosialhjelp 

 Antall kommet i jobb eller utdanning 

 Verdi på individnivå – fire historier 

 Samfunnsregnskapet 

De første fire kulepunktene viser både kvantitativt og kvalitativt at tiltaket gir svært gode 

resultater for den aktuelle målgruppa. «Samfunnsregnskapet» argumenterer for den langsiktige 

betydningen av vellykkede tiltak tidlig i uføres liv, samfunnsøkonomisk og sosialt for den 

enkelte. 

Matchbox samarbeider tett med ungdomsteamet på NAV og er bemannet med 2,75 årsverk. 

Den økonomiske ramma for tiltaket er i 2020 på 3,5 mill. kr. 

 

Økonomiske effekter for kommunen 

En ung sosialhjelpsmottaker koster kommunen gjennomsnittlig kr 10 000,- per måned, eller kr 

120 000,- per år. NAV Ringerike hadde 1. november 2018 170 sosialhjelpsmottakere under 30 

år. Ved utgangen av juni 2020 var tallet redusert til 93. Reduksjonen kan skyldes mange ulike 

forhold, og det er vanskelig å knytte en årsakssammenheng direkte til tiltaket Matchbox. Det er 

likevel påfallende at perioden for tiltaket sammenfaller med den beskrevne reduksjonen, og det 

synes rimelig å sannsynliggjøre en sammenheng. Av de 53 personene som har avsluttet 

deltakelse i Matchbox har 25 gått over til jobb, 14 til skole eller annen utdanning, 5 til annen 

attføring, 1 til militæret, 2 har flyttet til andre kommuner og 10 har avsluttet av andre grunner, 

23 deltar fortsatt i tiltaket. 

Datagrunnlaget tillater ikke en nøyaktig tallfesting av den økonomiske gevinsten for 

kommunen, denne antas likevel å være betydelig, og høyere enn kostnadene knyttet til tiltaket. 

Gevinsten gir utslag i form av reduserte sosialhjelpsutbetalinger og får dermed direkte effekt på 

NAVs budsjett. Midler til videre drift kan derfor finansieres gjennom en reduksjon av 

sosialhjelpsbudsjettet tilsvarende kostnadene for tiltaket. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Videreføring av tiltaket Matchbox gjennom overgang til drift vil ha betydning for god helse 

(mål 3), god utdanning (mål 4) og samarbeid for å nå målene (mål 17). 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Matchbox har utviklet en metodikk som ser ut til å fungere svært godt for målgruppa. Tiltaket 

har i prøveperioden lykkes i å hjelpe mange fra å være sosialhjelpsmottakere til aktiv deltakelse 

i utdanning og arbeidsliv. For hver enkelt deltaker vil en positiv endring åpne for nye 

muligheter som potensielt kan virke retningsgivende for resten av livet. 

Matchbox er utviklet i tett samarbeid mellom Menova AS og NAV, som også administrerer 

tiltaket. Kommunens økonomiske innsparinger som følge av tiltaket kommer først og fremst til 

uttrykk gjennom reduserte soialhjelpsutbetalinger. Videre drift av tiltaket bør derfor finansieres 

ved omfordeling innefor NAVs ramme. 

Det er Rådmannens oppfatning at Matchbox bør videreføres som et fast tilbud i NAV 

Ringerikes tiltaksportefølje. Overgang fra prosjekt til drift vil sikre nødvendig fortsigbarhet for 

deltakerne, Matchbox framhever dette som en viktig suksessfaktor. 

Dersom kommunestyret vedtar å avvikle tilbudet i 2021 bør det bevilges midler til drift for 

perioden 1. januar til 31. mars fra Formannskapets disposisjonsfond. Dette vil sikre 

forutsigbarheten og muligheten for vellykket overgang til andre aktiviteter for brukerne som 

allerede deltar i Matchbox. 

 

Vedlegg 

Evalueringsrapport fra Matchbox/Menova AS 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Hvordan aktivt møte utfordringen med utenforskap blant unge
i Ringeriksregionen?

Sammendrag
Utenforskap blant ungdom er en av våre største samfunnsmessige utfordringer .
U nge uten utdannelse, helse utfordringer og manglende jobberfaring vil ha størst
utfordringer med å komme ut i jobb .
Koronakrisen føre r til at stadig flere unge ikke kommer ut i jobb. De havner lenger
bak i køen . For denne målgruppen er sosialhjelp per dato eneste alternat iv, så sant
de ikke omfattes av statlige tiltak .
Erfaring viser at denne målgruppen ofte trenger bistand som bestå r av en
kombinasjon av Arbeid – Utdanning – Helse .
Dagens tiltak møter ikke disse behovene. Selv om NAV dedikerer betydelige ressurser
til målgruppen , er det ikke tilstrekkelig for å løse utfordringen e .
D ette vil gi kommune n e betyd e lig økte kostander til sosi alhjelp i mange, mange år
frem over .
I 2 3 måneder har Ringerike kommune finansiert prosjekt et Matchbox.
P rosjektet har go de resultater og «er på sporet» av et konsept som svarer på
målgruppens utfordringer.
Det er fire områder vi anb efaler at Matchbox skal utvikle for å bli enda mer verdifull
for deltagerne og oppnå gode - samfunnsmessige resultater:

o Styrke fokus og tilbud i nnen utdanning
o Skape en r ekrutteringsform som bidrar til økt forpliktelse og samarbeid

mellom arbeidsgiver og den enkelte ungdom – innstegsjobb.
o Styrke samarbeidet, koordinert med NAV, for å få et bedre og mer helhetlig

tilbud/bistand til de som har behovet for dette
o Følge opp Matchboxere i 12 måneder etter avsluttet tiltak .
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Utgangspunkt
Ringerike kommune har siden 1. november 2018 drevet tiltaket Matchbox, med Menova AS
som tiltakshaver.

Målgruppen for tiltaket er definert ved at de omfattes av § 20 A i Lov om sosiale tjenester:
18 – 30 år.
Mottakere av økonomisk sosialhjelp, og har dette som sin hovedinntekt.

Formålet med Matchbox er at målgruppen skal delta i en arbeidsrettet aktivitet som styrker
deres muligheter for overgang til arbeid , utdanning og selvforsørgelse. Forslaget om tiltaket
kom fra et politisk utvalg (Holten utvalget), som anbefalte en styrking av Ringerike
kommune s innsats for den angitte målgruppen.

Basert på politisk beslutning ble Matchbox videreført i 2020. Arbeid og vurderi nger skal nå
gjennomføres for eventuelt å beslutte en ytterliger e videreføring. I den n e prosessen ønsker
Ringerike kommune å invitere Hole Kommune og Jevnaker kommune til å bli med på et
samarbeid/deltagelse i Matchbox.

Tanken bak invitasjonen , er at en samlet satsing i regionen mot ungdom med fellestrekk, vil
gi grunnlaget for et best mulig tilbud, med hø yest sannsynlighet fo r gode resultater , til
fornuftige kostnader.

Ringerike kommune har bedt M atchbox /Menova utarbeide et dokument hvor status og
muligheter presenteres . NAV Ringerike har bidratt med tallmateriale og gitt verdifulle
innspill.

Bakteppe – målgruppen og deres situasjon

Hvor mange og hvem har hatt aktivitetsplikt i Matchbox siden november 2018 ? :
Ringerike k ommun e ønsket et tilbud for 15 deltakere ved oppstart av prosjektet .
Ca . 80 har hatt et tilbud i Matchbox fra oppstart til d.d.
I gjennomsnitt har antallet deltagere i perioden ligget mellom 20 og 27, med et snitt
på ca . 23 deltagere .
Antall jenter/gutter er fordelt 30/70.
Ca . 1 av 6 har fullfø rt videregående skole.

o I starten hadde 25 % av deltager n e fu l lført videregående skole. Blant de so m
er søkt inn den siste tiden har andel en variert mellom 10 og 15 % .

o De aller fleste har negative opplevelser med skolen og mange forteller at de
har følt seg som skoletapere gjennom hele - eller deler av skoleløpet.

Mange av deltagerne har hatt utfor drende oppvekstsvilkår og flere har hatt kontakt
med barnevernet .
Svært få har arbeidserfaring av betydning .
Mange fyller dagene med dataspill og / eller TV - serier alene .
Mange har en ustrukturert døgnrytme som er lite forenlig med jobb/skole.
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Flere av ungdommene har en bosituasjon som oppleves krevende. Dette gjelder
både:

o Lokalisering og standard
o Bo - evne

20 - 40 % av de 25 som vi til enhver tid har hat t i Matchbox har - eller har hatt
utfordringer knyttet til rus.
Mange har psykiske helseplager/utford ringer som en del av sin «profil».
En økende grad av deltakerne har behov for ytterligere helsemessige utredinger.
Mange over 22 år har tidligere vært på e t t - eller flere tiltak i regi av NAV.
Barn av foreldre på sosial stønad er over representert – nasjonale tall angir 3 ganger .
Det er ikke bekreftet korrelasjon til Ringerike, men i følge levekårsundersøkelser antas
det ikke å være signifikante forskjeller mellom Ringerike og landsgjennomsnittet.
Korona har gjort det enda vanskeligere for våre ungdomm er. Konsekvenser av kriser
er større og mer varige, ofte livslange, for de menneskene som har færre r essurser,
økonomiske og sosiale i utgangspunktet - når krisen oppstår. Dette er også personer
som har færre som taler deres sak med kraft i det offentlige r om. De har blant annet
ikke sterke interesseorganisasjoner i ryggen. De negative effektene slår til på alle
livets områder og blir mer varige : mulighet for arbeid, privat økonomi, boligstandard,
helse – fysisk og psykisk, sosiale nettverk og i den neste generasjon (vanskeligheter
går i arv) .

S tor variasjon i målgruppen :
Fra: Ferd ig med en fagutdannelse men mangler jobb .
Via: De som sliter med s pill og /eller døgnrytme . Dette gjør at man må gjennomføre
en holdning - og atferdsendring før man er aktuell som jobbsøker/arbeidstager.
Til: De som k ommer fra dysfunksjonell e oppvekstsvilkår , er mobbet, ikke fullført
grunn - eller videregående skole, ikke ferdigbehandlet/trenger behandling på DPS,
ikke stabile boforhold og /eller ru sproblemer .

o En rekke elementer må på plass før den enkelte er klar for jobb eller
utdanning . Dette er en endringsreise som ofte tar tid, som må planlegges,
aksepteres og gjennom føres.

Summen av m ålgruppen trenger et tilbud som :
E r tilgjengelig, også utenfor ordinær arbeidstid .
Ser hele mennesket og som samarbeider godt med NAV, andre hjelpeinstanser og
næringslivet .
Kan realitetsorientere - og gi forståelse for verdien av arbeid .
Avdekker - og utvikler talentet til den enkelte .
Etablerer struktur, rutiner og holdninger arbeidsgivere etterspør .
Motiverer for skole - og gir studiestøtte .
Følger opp og sørger for konkret handling .
Skaper oppmerksomhet, interesse og muligheter for ungdommene .
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Er tydelig og profilerer sitt oppdrag og målgruppen ovenfor bedrifter .
Kan matche de med en jobb de kan utføre!
En «hub» , et nettverksknutepunkt , som støtter opp og står opp for ungdommene
med fokus på alle livets faser .

Skal man lykkes med denne målgrupp en trenger man en samstemning av kompetanser og
tiltak fra Arbeid, Utdanning og H else.

Hvilket ansvar har kommunen i forhold til målgruppen og
aktivitetsplikt?

§ 20 A i Lov om sosial tjenester (Sosialtjenesteloven)

L oven regulerer plikten til å stille vilkår om aktivitet for t ildeling av økonomisk stønad til
sosialtjenestemottakere un der 30 år. Loven trådte i kraft den 01.01.2017.

I praksis er det ofte unge som ikke kan nyttiggjøre seg av statlige tiltak. A ktivitetsplikt er
aktuelt for unge som ikke er i stand til å delta på statlige tiltak i regi av NAV.

Aktivitetsplikt kan også brukes dersom NAV ikke har statlige tiltaksplasser ledig og der det er
viktig at aktiviteten kommer raskt i gang.

Formålet med aktivitetsplikten er å styrke sosi alhjelpsmottakerens muligheter for overgang
til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad. Hvis
det ikke foreligger tungtveiende grunner mot, så skal NAV stille vilkår om aktivitet.

Unntak fra deltakelse i aktivitet kan ikke begrunnes med at NAV/kommunen ikke har egnet
aktivitetstilbud med mindre den enkelte har særlige behov for tilrettelegging som det ikke
med rimelighet kan forventes at kommunen skal kunne dekke.

Det fremgår av forarbeidene til loven at kommunen må tilby et lavterskeltiltak for personer
som har arbeid som et langsiktig , men usikkert mål, og arbeidsrettede tiltak for personer
som har arbeidsevne, men har behov for å vedlikeholde kompetansen i påvente av egnet
arbeidstilbud.

Å gi pålegg om aktivitetsp likt vil også kunne betraktes som en rett til aktivitet. Det må derfor
være et mål at venteliste på tilbud i praksis er ikke - eksisterende. NAV Ringerike har i den
senere tid hatt en praksis hvor unge førstegangssøkere om økonomisk sosialhjelp må møte i
Mat chbox som et vilkår for vedtak dersom det ikke er grunner som taler imot et slikt krav .

Når kommunene har en plikt ti l å tilby aktivitet til sosialhjelpsmottagere blir spørsmålet:

Hvilken type aktivitet ønsker kommunene å tilby?



Rapport 2.10.2020, Ringerike

5

Om Matchbox – drift, fremgangsfaktorer og resultater

Drift – tilbud og bemanning
Kjernen i M atchbox er oppmøte i Hønefoss bru 1 B , Hønefoss sentrum kl . 09.00 for de som
ikke er ute i arbeid i en bedrift. I tidsrommet 09.00 til 15.00 – arbeides det , både individuelt
og i gruppe, med ulike temaer knyttet til jobb eller utdanning .
Det handler om både hvem jeg er og hva jeg kan passe til, om bærekraften i
velferdsordningene og hvorfor det er viktig at de som kan må jobbe.
Det handler om drømmer om frem tiden , motivasjon, om valg, hva er det en arbeidsgiver ser
etter når den rekrutterer, jobbsøkerkoden etc.
Temaene er samlet med på å styrke den enkelte til å kunne finne en farbar vei til jobb eller
utdanning. Og de er varierte fordi det handler om «å mes tre livet for å mestre jobb/skole».

Matchbox har vært bemannet med 2,75 stilling er :
Prosjektleder, som har vært aktiv veileder og i tillegg hatt spesielt ansvar for
samarbeidet med bedrifter .
Veileder, som har hatt spesielt ansvar for «in - house» oppgaver, innkalling av nye
deltakere og registrering av data for den enkelte . Denne veilederen har ansvaret for
utvikling av vårt digitale tilbud.

Veileder, 50 %, på lønnstilskudd fra NAV
Karrier eveileder og fagressurs, 25 %.
Prosjektleder og de to veilederne har hatt ansvar for hver sin del av den totale porteføljen for
å sikre en individuell oppfølging.

Matchbox samarbeid er tett med ungdom steamet i NAV Ringerike om :
I nnsøking , hvem skal prioriteres. NAV har vektlagt rakest mulig oppstart
S i kr ing av ungdomme ns rett til ytelser som sikrer livsopphold
Gjennomføring av r egelmessige statusmøte r .

Samarbeidet skal sikre at ungdommene får raske og forståelige svar, riktig bistand og troen
på å finne en vei videre.

Samarbeidet mellom NAV Ringerike og Matchbox oppfattes å ha vært meget godt.

Suksessfaktorer
I møte med alle som har startet i Matchbox , har utgangspunktet vært å identifisere den
enkelte s talent . Veilederne i Matchbox tror grunnleggende på at alle har noe som kan
omsettes i lønnet arbei d på et eller annet tidspunkt , og at veien har gått om å finne ut hva -
og hvordan. Det har blitt arbeidet etter to hoved linjer:

1. Raskest mulig ut i jobb for helt - eller delvis å erstatte økonomisk sosialhjelp .
2. Motivere for fullføring av videregående skole f or å legge til rette for fagbrev eller

høyere utdanning. Dette representerer en «omvei» men vil være den veien som på
sikt er den som i større grad sikrer en langvarig og trygg deltakelse i arbeidslivet.
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Når den enkelte ungdom har fått beskrevet sitt talent og skal omsette det til en jobb eller
skoleplass, så trenger de aktiv støtte/ hjelp. Vi hjelper til gjennom våre kontakter/nettverk til
å finne frem til den arbeidsgiver som har behov som «matcher» den enkelte ungdom.

Behovet i denne sammenheng hand ler om noe mer enn en praksisplass. Vi jakter først og
fremst muligheter hvor vi snakker om en kvalifiseringsperiode og at gode nok prestasjoner
vil gi lønn. Erfaringer underbygger at dette er en bærekraftig strategi:

1. Ungdommen legger mer i det når han/hun vet at det faktisk vil kunne lede til jobb.
2. Vi oppfatter at også arbeidsgiver e legger mer i on - boarding, opplæring og oppfølging

når de har uttalt at « fungerer det, - så er det jobb » .

D et meste av forberedelser frem til den enkeltes møte med bedrift har f oregått i grupper.

Vi har erfart at dette likemannsarbeidet er både en effektiv og inspirerende måte å jobbe på
for de fleste. Det er kun i et mindre antall enkelttilfeller vi har valgt individuelle samtaler
som den prioriterte samarbeidsformen.

Alle tre nger tid for å endre seg. Mange har hatt dårl ige skoleopplevelser. Få har noe særlig
arbeidserfaring å vise til og må derfor «lære seg å jobbe». Mange har en døgnrytme som er
lite forenlig med å forplikte seg til en jobb. Å få en jobb eller starte på skole innebærer
derfor ofte en stor omlegging av hvordan de ser på - og lever livet.

Resultater og effekter av arbeidet

Resultatene av ar beidet kan måles på ulike måter:
Utvikling av antall personer i målgruppen
E ffekt av færre unge på sosialhjelp
Antall komme t i jobb eller utdanning
Verdi på individ nivå – fire historier
Samfunnsregnskapet

Utvikling av antall personer i målgruppen
Her presenteres uttalelse fra NAV, Ringerike:
«De unge på sosialhjelp er redusert suksessivt siden vi startet opp Matchbox. Dette kan ha flere
årsakssammenhenger, men vi tillegger mye av æren til oppfølging en dere har gjort i Matchbox. En
annet medvirkende årsak er at de unge har hatt god tilgang på andre virksomme tiltak. Samtidig ser
vi at det å sette vilkår om oppmøte i seg selv gjør at noen finner andre løsninger for å slippe.»
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Figur viser som viser at antall sosialhjelpsmottagere har gått ned fra 170 deltagere ved oppstart av Matchbox 1.
november 2018 til 93 ved utgangen av juni 2020 . Kilde : NAV , Ringerike .

E ffekt av færre unge på sosialhjelp
Fra NAV: « En ung på sosialhjelp koster kommunen gjennomsnittlig 10.000, - i måneden. Noen får mye
mindre og noen mye mer, avhengig av om de har barn og/eller spesielle behov. I Ringerike er
utbetalingene redusert noe de siste m ånedene, her er det sesongvariasjoner. »

Regner man i snitt kr. 10 000, - spart per måned per redusert antall sosialhjelpsmottager og legger til
grunn en 12 måneder effekt (ikke utbetaling av sosialhjelp) på forskjellen mellom 1. november 2018
(170) og utg ang juni 2019 (93) gir dette en besp arelse på kr. 11 160 000, - i perioden.

Dette tallet viser ikke effekten av Matchbox, men viser at det er betydelig e midler involvert.
Ringerike kommune har i 2020 bevilget kr 292 000, - per måned til Matchbox .

Antall ko mmet i jobb eller utdanning (formidling)
• Formidlings prosent er NAV sitt hovedmål for resultatoppnåelse innen

arbeidsinkluderingstiltak .

• 72 % av de som har sluttet har fått seg jobb i en eller annen grad, begynt på skole eller er
overført annen attføring.

M atchbox sine formidling er fordeler seg på følgende måte i henhold til NAV standard:

Til jobb (både deltid og heltid ) totalt 2 7 deltakere fordelt slik:

Antall Bransje
10 Varehandel
2 Transport/logistikk
3 HORECA
6 Industri
2 Helse omsorg
2 Barnehage
1 Bygg & Anlegg
1 Eget foretak
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Til skole /utdanning: 1 6 (hvorav en i kombinasjon med jobb)

Nivå Type utdanning

VGS Privatist, Programfag, apotektekniker
VGS Lærling, Salg og service, tar opp programfag privatist
VGS Privatist, forbedre karakterer for innsøk ing til høyere utdanning
VGS Studiespesialisering
VGS VGS, minoritet. Forberedende VGS Yrkesfag
VGS VGS, minoritet. Forberedende VGS Yrkesfag
VGS Privatist/Opus, fellesfag VGS
VGS VG1, rørleggerfag
VGS VG1, rørleggerfag
Folkehøyskole Webdesign
Folkehøyskole Musikk
Fagskole Deltidsstudent, IKT og ledelse
Høyskole M arkedsføring
Introkurs Introkurs

Andre årsaker

Annen attføring/jobbspesialist: 6

Militæret: 1

Flyttet til annen kommune: 2

Annen avslutning (inkl rusbehandling) : 12

Fir e historier om verdi på individ nivå

«Talent for noe, men hva?»
En av de unge som har vært i Matchbox hadde knapt fullført grunnskolen, og utsiktene til
jobb var små. Tidligere arbeidstrening hadde ikke ført frem og hun hadde hatt mye fravær.
Hun hadde ikke nødvendig skolegang til å realisere drømmeyrket fordi en læreplass ikke var
mulig og andre muligheter måtte identifiseres.

Hun fremstår i dag som et godt eksempel på «en match » . Hun møtte en arbeidsgiver som så
talentet og h ja lp henne med å utvi kle det og er i dag en betrodd medarbeider. Hennes
historie er noe vi er stolte av. Hun benyttet tiden i Matchbox til å finne ut av sitt talent og
tok det i bruk. På sikt er drømmeyrket fortsatt mulig. Det skapes en ny vei gjennom å skaffe
seg en sammenhen gende arbeidserfaring.

Suksessfaktorer: Nysgjerrig, match med arbeidsgiver som Matchbox kjente fra tidligere
samarbeid, økt motivasjon med økte inntektsmuligheter.
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«Personlige egenskaper og talent trumfer CV’ en »
En annen historie er en ung mann som hadde noe spesielt i seg allerede ved oppstart. Han
fremsto på mange måter som mer voksen enn alderen skulle tilsi og fikk raskt mulighet da en
arbeidsgiver tok kontakt og spurte om vi hadde kandidater til en rolle han skul l e besette.
Gjennom en kvalifiseringsperiode fikk han lære rollen og bygde selvtillit. Etter ca. 6 måneder
fikk han 100 % stilling med lederansvar i dagligvarebutikken han fikk mulighet i. Vi har
benyttet oss av erfaringene denne unge mannen har skaffe t seg ved at han har vært på
besøk og fortalt andre unge hos oss hva muligheten han fikk har gjort med han , både fysisk,
psykisk, sosialt og ikke minst økonomisk.

Suksessfaktorer: Profil som matchet med rolle. God nok tid til opplæring. God t samarbeid
med NAV. Oppfølging fra Matchbox og psykolog.

« Rekruttering med hjertet»
Den 3. historien handler om en ung mann som gjennom oppveksten har hatt sine
utfordringer. Han trengte hjelp til flytting og slet psykisk. Han hadde et spesifikt ønske om en
type arbeid som vi mente var realistisk å hjelpe han til. Vi fant frem til en arbeidsgiver som
ville gi han sjansen og NAV hjalp til. Han var motivert til å «lære å jobbe» og i dag jobber han
100 % og er en betrodd medarbeider.

Suksessfaktorer : En helhetlig tilnærming «Mestre livet for å mestre jobb». Matchbox kjente
arbeidsgiver med hjerte som var villig til å være med på et prosjekt «Lære å jobbe».
Lønnstilskudd fra NAV. Oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver også etter
ansettelse.

«Samarbeid og timing på tv ers av fagfelt»
En lignende historie handler om en annen gutt som hadde fullført VG2 og drømte om et
fagbrev. Også her handlet det om en vanskelig oppvekst og han har hatt oppfølging fra
spesialisthelsetjenesten for d ette. Han fikk muligheter hos e n bedrif t hvor drømmen om
fagbrev lever. I et godt samarbeid med arbeidsgiver og spes ialisthelsetjenesten er det
utarbeidet en plan. Han jobber allerede med læremål knyttet til et fremtidig fagbrev, og får
nytte av dette selv om han ikke har tegnet lærekontrakt en nå. Eksempelet er god t for
hvordan «støtten» rundt han samarbeider med både han og arbeidsgiver med en plan som
skal gi han en langvarig tilknytning til arbeidslivet.

Suksessfaktor: En arbeidsgiver med hjerte for å hjelpe ungdom inn i arbeidslivet. Lære å
jobbe. Tett oppfølging fra arbeidsgiver i det daglige. Godt samarbeid med
spesialisthelset jenesten for å ta skrittene i riktig rekkefølge og bestemme tidspunkt for
formalisering av overgang fra praksis til lærekontrakt.

Felles for disse historiene: « Tilpa sset s tøtte på endringsreisen»
For disse eksemplene og for de f leste andre vi har jobbet med, handler det om å gi nok tid til
å lykkes. Veien frem er for dem uoversiktlig og humpete. Snubler du så må du få støtte og tid
til å reise deg igjen. Derfor er vi ikke så opptatt av tidsfrister i det arbeid et de unge må
igjennom. Det handler om «å bygge st ein på stein» og skaffe seg verdifulle erfaringer på
veien. Det er mye som skal struktureres og ryddes i for å få plass til jobb eller skole. Vi er
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derfor ikke bekymret for at dette tar tid (må ta tid), da en god historie hvor en ungdom
enten får seg en jo bb eller skoleplass, og blir værende/gjennomfører øker sannsynligheten
for en «livslang deltakelse» i arbeidslivet og tilsvarende redusert økonomisk støtte til
livsopphold. Det er etter vår mening verdt å vente på.

Visshet om at den enkelte har god nok tid på sitt prosjekt mot jobb/utdanning er en
avgjørende suksessfaktor. E n ungdom som utsettes for tidspress i form av å bli gitt en tilmålt
eller begrenset makstid i Matchbox ser vi ofte virker stressende og troen på en løsning
forvitrer. Dette ser vi også n år det gjelder usikkerheten knyttet til videre drift av Matchbox.
Vi ser at de t i økende grad preger ungdommene utover høsten og tiltar jo nærmere utgang
av året vi nærmer oss.

I likhet med oss alle, så er forutsigbarhet på tid en viktig verdi i livet. En da viktigere blir dette
for en som skal forsøke å få et ansvar og gjøre radikale endringer i livet, - et liv som til nå har
handlet om perspektivet frem til neste utbetaling fra NAV.

Vår rolle er å være der - hele tiden og uansett tid - og ikke være enda en til som gir opp på
vegne av den enkelte.

Samfunnsregnskapet

Yngvar Åsholt i NAV laget følgende regnestykke og vurdering på dette:
«En ung, enslig ufør på 25 år vil ved minstesats få utbetalt 11.3 millioner før skatt frem til
alderspensjon. Hvis skatt en er på 20 % vil kostnaden være om lag 9 millioner. Dette er rene
penger, i tillegg kommer det samfunnsøkonomiske tapet: tapt verdiskapning ved at uføre
ikke er i jobb, samt finansieringskostnaden ved at skattene må økes når flere mottar
uføretrygd. For den enkelte kan kostnaden være at man har lav deltagelse i samfunnet, og
mangler tilhørigheten og opplevelsen av verdi som jobb gir. I tillegg vil man som enslig
sannsynligvis ha en marginal inntekt hele livet, og barn av trygdede står i fare for å vokse
opp i fattigdom»

Framtidsutsikter for målgruppen
Det er bred enighet om at for mange står utenfor arbeidslivet og at dette er en av våre
største samfunnsutfordringer. U tenforskapet1 blant unge er de n største utfordringen . Dette
kan skyldes enten høy arbeid sledighet blant unge, mange på sosialhjelp/andre ytelser eller
mange unge på uførepensjon.

Situasjonen med Korona har gjort - og gjør situasjonen mer bekymringsfull. Det kommer til å
bli enda flere som står utenfor arbeidslivet i årene som kommer , om ikke betydelige tiltak
iverksettes. NAV har foreløpig ikke en kon kret prognose på dette. Flere av de ledige og
permitterte har rettigheter på dagpenger i lang tid enda, så det store hoppet i sosialhjelp vil
e ventuelt komme senere. Per juni 2020 var det i Ringerike 135 permitterte under 30, og i
tillegg 485 arbeidssøkere i samme aldersgruppe. Oppdaterte tall per. September er ikke

1 Utenforskap er et uttrykk som i dagligtale brukes om manglende sosial tilknytning til samfunnet rundt.
https://snl.no/utenforskap
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klare enda, men som figur under viser, ser vi en sterk økning av unge som søker sosialhjelp i
perioden august – september.
Di fferansen (fra ca. 80 til ca. 120) antas å ha sammenheng med unge, som etter
skoleinntaket i august, står uten et tilbud om videregående opplæring og som heller ikke har
annet lønnet arbeid, og derfor ser seg nødt til å søke bistand fra NAV.

Kilde: NAV Ringerike, september 2020.

NAV er nå mest bekymret for at de som allerede var ledige før Korona kommer bak i køen og
får en lengre vei mot arbeid og selvforsørgelse. Dette kan innebære at antallet
langtidsmottakere av sosial hjelp vil øke i årene fremover.

Den målgruppen vi her snakker om er nettopp den ne gruppen, med unntak av psykisk
utviklingshemmede og utforende fysiske handicap, som står svakest i forhold til
arbeidsmarked et . Det snakkes om «hull i CV». Mange av disse har «ikke CV». I tillegg har de
« lyter på nåværende tidspunkt» som gjør at mange arbeidsgivere aldri ville vurdere de som
aktuelle arbeidstagere.

Arbeidsledigheten er på vei ned etter korona pandemien. LO/NHO spår at perioden med
relativt høy arbeidsledighet vil hold e seg lenge. Derfor vi l nåløyet for målgruppen være
tilsvarende trangt. Det er rimelig å anta at denne målgruppen kommer til å ha en betydelig
vekst i årene som kommer. Dette ved at flere som allerede er i målgruppen ikke vil komme
ut i jobb, og flere enn normalt - som følge av arbeidsledighet - vil komme inn i målgruppen.

Unge med manglede eller liten utdannelse vil få stadig større problemer med å komme inn i
arbeid. Når det blir oppsigelser og endringer vil disse som hovedregel bli de første som må
slutte. Om overhode mulig må første steg på veien være å få avsluttet videregående skole,
da d ette er en god plattform som kan bygges videre på . Hele 10 % (ca. 90 personer) av unge
arbeidssøkere på Ringerike har bare grunnskole.
Videre har mange avbrutt videregående skole.
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U tdanningsnivå – arbeidssøkere u/30 ved NAV Ringerike pr. 30.04.20

Kommunene kommer til å få en betydelig ekstra regning over tid, om ikke denne
målgruppen komm er seg i utdanning eller jobb.
Et viktig poeng er at d isse unge også blir foreldre, og problemene går i arv. Statistikk Ulf
Andersen ( 2017 ) viser at det er tre ganger så høy sannsynlighet for at ungdom hvor begge
foreldre mottok sosialhjelp når de vi var barn, også vil motta sosialhjelp.
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Hvordan utvikle Mat chbox – fremtidige leveranser ?

Det er fire omr åder vi anbefaler at Matchbox skal utvikle s for å bli enda mer verdifullt for
deltagerne og samtidig kunne oppnå gode samfunnsmessige resultater:

o Styrke fokus og tilbud innen utdanning
o Skape en rekruttering sform som bidrar til en økt forpliktelse og samarbeid

mellom arbeidsgiver og den enkelte ungdom – innstegsjobb.
o Styrke samarbeidet, koordinert med NAV, med andre relevante kommunale

og statlige tjenester, for å få et bedre koordinert tilbud til de som har behovet
for dette

o Følge opp Matchboxere i 12 måneder etter de avsluttet tiltaket

Styrke fokus og tilbud innen utdanning
Status per september 2020 i Matchbox er kun ca. 10% av deltakerne som har fullført
videregående opplæring. Dette er et lavt og s terkt urovekkende tall. Det er bre d enighet om
å ha fullført videregåend e utdanning er en plattform alle bør ha. Om ov erhode mulig burde
alle under 30 år på aktivitetsplikt ha som hovedmål å få fullført videregående utdanning.

Samtidig har alle i samme gr uppe tidligere søkt seg til - og startet et videregående løp.
Årsakene til at det ikke er fullført, er sammensatt. Feilvalg, tidligere erfaringer fra
skolesituasjon og manglende motivasjon er begrunnelser som går igjen. De refererer da til et
ordinært skole løp, hvor fysisk tilstedeværelse i klasserommet er en forutsetning for å
fullføre.

Det er med andre ord ikke «bare» å sette de tilbake på skolebenken og forvente at «denne
gangen går det bra».

Ringerike kommune har forpliktet seg til FNs bærekrafts mål so m også omfa tter utdanning –
bærekrafts mål 4 : God utdanning.

For målgruppen 18 - 30 år anbefaler vi derfor at Matchbox fokusere r på at alle deltakere
jobber med en plan som også inneholder utdanning.

Matchbox vil særlig ta for seg delmål 4.1 og 4.4.

FNs
bærekraftsmål

FNs definisjon Matchbox tiltak for målene

Sikre inkluderende,
rettferdig og god
utdanning og fremme
muligheter for livslang
læring for alle .

4.1
Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og
likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy
kvalitet som kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte

4.4
Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og
voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og
yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid
og entreprenørskap .
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Hvordan kan dette skje i praksis?
Vi har allerede et godt samarbeid med OPU S Ringerike hvor deltakerne får en «status» på
tidligere utdanning og anbefalinger om hvilken retning som er mest realistisk å gå videre
med . Stadig flere i målgruppen er allerede i gang med et videre utdanningsløp og vi opplever
økende interesse og motivasjon rundt mulighetene for å fullføre en utdanning.

Deltakere vil følge klasser (voksenopplæring) eller hospitere i enkeltfag gjennom vårt
samarbeid med OPU S Ringerike, forutsatt at det finnes «restplasser» her. Dette gjelder både
programfag og fellesfag.

Vi har per i dag to deltakere som kombinerer deltakelse i Matchbox ved å hospitere i
fellesfagene: Matematikk, Naturfag, Engelsk, Samfunns fag og Historie.

I praksis møter de fysisk på skolen 2 – 6 timer per dag /4 dager i uken. Før og etter
undervisningen møter de hos Matchbox hvor det legges til rette for gjennomføring av lekser
og annet skolearbeid.
Hver fredag har deltakerne en «oppsumme ringsdag» hvor de sammen med veileder i
Matchbox (pedagog) går igjennom innholdet fra ukens undervisning, oppsummerer og
forbereder neste ukes undervisning.

For at vi skal kunne svare på et fremtidig kompetansebehov (utdanning), den enkeltes
ønsker om å f ullføre - eller starte en utdanning, må vi å finne flere muligheter for å oppnå
dette.

Gi studiestøtte
Koronasituasjonen har i stor grad rettet oppmerksomheten mot digitale løsninger, også når
det gjelder utdanning og kompetansehevende tiltak. Matchbox ønsker å utnytte dette
potensiale og vil legge til rette for studiestøtte i form av:
Fysiske arbeidsplass er, fri tilgang til internett, digitale hjelpemidler og tilgang til dette
gjennom hele døgnet.
Dette vil også legge til rette for å etablere en kultur for «livslang læring for alle».

Kombinere undervisningsmetoder – eksternt samarbeid
Digitale muligheter er i økende grad konkretisert gjennom ulike digitale læringsplattformer.
Matchbox vil derfor formalisere et samarbeid med Akademiet VGS2 hvor deltakere kan
kombinere klasseromundervisning og undervisning på nett.

Skjermdump: www.akademiet.no

2 https://www.akademiet.no/
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Hvorfor skal vi kombinere klasserom og nettstudier?
For de som skal ta flere fag som privatist kan det være at de har forskjellig behov i
forbindelse med undervisning i de ulike fagene, eller at de ønsker å studere når de selv
ønsker - og har mulighet. Kanskje har de behov for å følge klasseromundervisningen i enkelte
fag, andre fag kan være bedre å gjennomføre som nettundervisning, med pedagogisk støtte
hos Matchbox.

Mange som tar fag som privatister, velger en kombinasjon . Ofte er det slik at de som skal
opp til privatisteksamen velger klasseromsundervisning i fagene de opplever at de trenger å
arbeide litt ekstra med. I tillegg til dette vil Matchbox bruke lokal fagkompetanse i form av
pensjonerte lærere, studenter og and re ressurser i vårt nettverk for å øke sannsynligheten
for å gjennomføre et utdanningsløp. Akademiet VGS har karaktergaranti: Bedre karakter
eller kurset på nytt!

NDLA - Nettressurs
Matchbox vil ta i bruk allerede eksisterende nettressurser og vil som hove dprinsipp basere
oss på NDLA3 (Nasjonal Digital Læringsarena). Her dekkes fellesfag, yrkesfag og
studieforberedende. N DLA dekker også de nye læreplanene (tverrfaglige temaer) som tar for
seg Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekra ftig utvikling.

Ved å koble oss opp mot disse
ressursene vil vi hele tiden ha
oppdatert kunnskap og
informasjon som er relevant for
målgruppen og deres videre planer
når det gjelder utdanning.

For Matchbox vil utdanning i
fremtiden «trumfe» en jobb, men
vi søker å finne løsningen som gjør
at dette kan kombineres slik at
deltaker «frigjør» seg i større grad

fra dagens situasjon (mottaker av sosial stønad) og i større grad erstatter dette med en
kombinasjon av jobb og utdanning.

For å få til dette praktise rer vi tett og individuell støtte sammen med individuell
tilrettelegging for gjennomføring av skole og utdanning, og aller helst i kombinasjon med en
deltidsjobb.

3 NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp
om elever og lærere i aktivt og delta kende læringsarbeid. https://ndla.no/nb/
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Innstegsjobb
Vi ønsker å s kape en formidlingsform som bidrar til økt forpliktelse og samarb eid mellom
arbei dsgiver og den enkelte ungdom.

Ikke alle evner og/ eller får mulighet til å skaffe seg en utdannelse som gir jobb . Denne
gruppen er den som har størst risiko for å bli varig utenfor , og dermed øker presset på våre
velferdsordninger.

Innstegsjobb har mange paralleller til NHO sin rekrutteringsstrategi «Ringer i Vannet»4.
I begge tilfeller handler det om jobbmatch og lønnet jobb. I Innstegsjobb er fokuset på
opplæringen underveis gitt stor vekt. Matchbox ønsker å «utfordre» både privat e og
offentlige bedrifter til å være med å tenke nytt basert på følgende:

A lle unge vi jobber med har talent for noe som kan omsettes i lønnet arbeid.
Utvikle en ny rekrutteringsform som gir muligheter til unge som ikke har formell
kompetanse .
Sa mmen med arbeidsgivere ønsker Match box å skape etterspørsel for ungdom som
har ferdigheter og holdninger - og som vil jobbe - selv om de mangle r utdanning og
arbeidserfaring .

Løsning
Utvikle og implementere en ny form for rekruttering – innstegsjobb. Denne er inspirert av
tankegang rundt erfaringer med trainee og vitenskapelig assistent. Innstegsjobb ble omtalt
på NHO sin årskonferanse i 2020 av Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret.
I t abellen under er den beskrevet som den «blå» løsningen.

Innstegsjobb sikrer at bedriften får en medarbeider som kan lære jobben som skal utføres.
Typiske roller som egner seg for dette konseptet er jobber som ikke krever formell
kompetanse i form av fagbr ev eller annen fullført utdanning. Gjennom denne type
rekruttering forhandles lønn basert på rolle alene og uten tillegg for et generelt og
unødvendig utdanningsnivå.

For ungdom som står uten jobb så er dette en svært god vei til å bli en verdifull medarb eider
som blir der lojalt over tid. NAV og Matchbox støtter aktivt opp i en innstegsjobb.

Arbeidet med innstegsjobb forutsetter et grundig arbeid i forkant:
- Avdekke personens talent og hva hvilke jobbmuligheter som har best «match» med

talent
- Lære og behe rske grunnleggende jobbferdigheter. Tilfredsstille kriterier for å være

klar til jobb.

4 https://www.nho.no/samarbeid/ringer - i - vannet/
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Fa ser i arbeidet med innstegsjobb

Fase Tidsrom Innhold Mål «Finansiering»
Talentfase Fra

oppstart
Kartlegging av talent :
Din personlighet, egenskaper
og holdninger.
Dine kunnskaper, ferdigheter
og erfaringer.
Dine ønsker og drømmer.

Lage en realistisk
p lan mot jobb
eller utdanning .
Hvilke type jobb
kan du passe til?

Økonomisk
sosialhjelp

Lære å
jobbe

Etter
kartlegging
og
utforming
av plan.

Skape «rom» for å jobbe
( døgnrytme, sove, rus etc. -
kan skje i kombinasjon med
annen behandling)
Lære/erfare hv a
arbeidsgivere ser etter når
de skal ansette .
Lære/erfare basis
jobbferdigheter for å stå i
jobb og å være en god
kollega .

«Å lære å jobbe» skjer i en
bedrift alt. i fl ere bedrifter,
slik at det også kan gi
erfaring fra ulike bransjer.

Lære og
beherske
grunnleggende
jobbferdigheter.
Tilfredsstille
kriterier for å
være klar for
jobb

Økonomisk
sosialhjelp med
overgang til KVP.
KVP anbefales fordi
det gir
læring/erfaring som i
et tilnærmet
ordinært
arbeidsforhold:

Betalt for oppmøte,
har ferie/ferie
rettigheter og kan ta
i bruk egenmelding.
Gir person
økonomisk
insitament til
innsats.

Innstegsjobb Kvalifisere
til stilling

Det skal være et behov i
bedriften, både på kort og
permanent sikt
Bedriften velger hvem som
kan få mulighet for å
kvalifisere seg.
Opplæringsplan lages.
Arbeid, eventuelt kombinert
med teori.
Ved «bestått» gir det fast
ansettelse.

Kvalifisering til
stilling

Lønnstilskudd

«Lønner det seg
for samfunnet, -
så bør det også
lønne seg for
bedrift»

Simen Markussen ,
Frischsenteret

Supplerer dagens løsninger
Lærling og lærekandidat er to andre måter å kombinere utdannelse og praktisk arbeid .
Ordningen med lærekandidat og lærling er kjente veier inn i arbeidslivet fra tidligere.
Innstegsjobb supplerer de andre og kan også benyttes til stillinger med lavere brøk enn
100 %. Innstegsjobb har som mål å sikre bedriften riktig og nødvendig arbeidskr aft .
Under følger en tabell hvor vi viser forskjell og likheter mellom disse to ordningene og
innstegsjobb.
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Lærekandidater Lærlinger Innstegsjobb
Kompetanse Får opplæring i et begrenset

antall læreplanmål –
grunnkompetanse/
(kompetanse på lavere nivå)

Skal nå alle målene i
læreplanen - full
kompetanse

Opplæring til
fremtidig rolle i
bedrift.

Kontrakt Opplæringskontrakt Lærekontrakt Opplæringskontrakt
Eksamen/Vurdering Kompetanseprøve

Prøvenemnd/Fagperson(er)
Fag - /svenneprøve
Prøvenemnd

Vurdering av
opplæ ringsansvarlig
i bedrift, i
samarbeid med
NAV/Matchbox

Karakterskala Ikke bestått, bestått, bestått
meget godt

Ikke bestått, bestått,
bestått meget godt

Ikke bestått/bestått

Dokumentasjon Kompetansebevis Fag - /svennebrev Realkompetanse
Opplæringssted Godkjent lærebedrift eller

bedrift med begrenset
godkjenning

Godkjent lærebedrift I bedrift med
rekrutteringsbehov

Læretid 2+2 år eller inntil 4 år med
fullopplæring i bedrift

2+2 år eller inntil 4 år
med fullopplæring i
bedrift

Til oppnåd de
kompetanse for
rolle.

Planverk Deler av læreplanen,
tilpasset læreplan (I LKP)

Lære hele
læreplanen for VG3
opplæring i bedrift

Jobbanalyse med
tilhørende
kompetansekrav og
opplæringsplan

Søknadsfrist Søknad om
læreplass/skoleplass 1.
februar. Opplæringskontrakt
kan tegnes hele året. Gjelder
fa dato den tegnes.

Søknad om
læreplass/skoleplass
1. mars på
www.vigo.no.
Lærekontrakt kan
tegnes hele året.
Gjelder fa dato den
tegnes.

Gjelder fra den dato
den tegnes .

Overgangsmuligheter Fra opplæringskontrakt til
lærekontrakt

Fra lærekontrakt til
opplæringskontrakt

Fra
opplæringskontrakt
til lærekontrakt

Tilskudd Basistilskudd.
Spesialundervisnings - midler.
Tilskudd til bedrifter som tar
inn lærlinger og
lærekandidater med
spesielle behov. -
B asistilskudd.
Spesialundervisnings midler.
Tilskudd til bedrifter som tar
inn lærlinger og
lærekandidater med
spesielle behov

Basistilskudd.
Spesialundervisnings -
midler. Tilskudd til
bedrifter som tar inn
lærlinger og
lærekandidater med
spesielle behov. -
B asistilskudd.
Spesialundervisnings
midler. Tilskudd til
bedrifter som tar inn
lærlinger og
lærekandidater med
spesielle behov

Kandidat som står
utenfor arbeidsliv vil
som oftest motta en
ytelse fra Nav frem
til lønn avtales. Lønn
kan gradvis
innføres. Det kan
forhandles om
lønnstilskudd og
tilskudd til mentor/
opplæringsansvarlig.

Etter avsluttet
opplæring

Søke relevante stillinger. Søke relevante
stillinger.

Kandidat får tilbud
om ansettelse.
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Slik håper vi bedriftene vil tenke

Er du mer opptatt av hvem den du skal rekruttere er, - enn hva den har av utdanning? At
holdninger er viktigst og at rett person kan dere lære det han trenger for å utføre jobben?

Innstegsjobb fungerer slik:

1. Du og din bedrift har tanker om fremtidig rekrutteringsbehov.
2. Dere kan gi opplæring til rett kandidat, kanskje i kombinasjon med nødvendige

eksterne kurs/fag.
3. Kontakt Matchbox for å høre mer om ordningen med innstegsjobb.
4. Sammen kan vi avklare om Innstegsjobb vil være en god måte for dere å rekruttere

på.
5. Matchbox er med på å beskrive en plan for rekruttering og avklarer for dere den

økonomiske støtte til gjennomføring som vil kunne utløses.
6. Matchbox er med på å finne rett person og er med dere på å lage en plan og bistå

dere under gjennomføringen.
7. Etter bestått opplæring ansetter du en person som kan rollen og

arbeidsoppgavene

Fordi ordningen lønnsom for samfunnet – så skal den også kunne være lønnsom
for deg og din bedrift. Matchbox ser frem til å samarbeide med deg

Oppsummering

Innstegsjobb er en god løsning ford i:
Bedriften får gode rammer til å lære opp en person til en rolle/funksjon i bedriften.
Ungdom, som vil jobbe , men som mangler formell kompetanse eller erfaring får en
mulighet til å lære noe som leder til lønnet jobb.
Bedrift og kandidat får god oppfølging underveis på veien mot et ordinært
ansettelsesforhold.
Løsningen har som formål at den lønner seg for samfunn, for bedrift og for den
ungdom som får seg jobb.
Når arbeidsgivere gjennom å utvikle innstegsjobb er de med og tar et betydelig
samfunnsansvar. De styrker omdømmet av sin bedrift gjennom å dokumentere
ansvar for bærekraft og kan dermed også slå positivt ut på bunnlinjen.
Innstegsjobb bør være en del av bedriftenes verdigrunnlag og rekrutteringsstrategi.
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S tyrke samarbeidet

For mange av ungdommene handler det om å «mestre livet for å mestre jobb/skole». Det er
mange årsaker til at det kan være krevende å tilpasse seg til et liv med slike forpliktelser.
Vi erfa rer at det er mange forhold som har betydning fo r å finne en ve i ut av økonomisk
sosialhjelp. Det er mange ulike instanser en ung , med sammensatte utfordringer , må
forholde seg til. Koordinert med N AV - og andre instanser søker vi å styrke samarbeidet
ytterligere for å få et bedre koordinert tilbud til d e som har behovet for dette.

Matchbox opparbeidet relasjon er - og tillitsforhold til mange av deltakerne , slik at vi er den
mest naturlige «hub ’en », nettverksknutepunkt et , i deres liv .
E nten det handler om ulike områder i livet eller som en bistand til å etablere hjelp fra ulike
instanser og bidra i koordineringen av dette.

Det kan handle om oppvekstsvilkår og manglende støtte til et liv i jobb eller skole.
Det kan handle om utfordringer som kan knyttes til diagnose/uhelse.
Det handler om tidligere skole opplevelser og mangelfull jobberfaring.
Det handler mye om strukturen på livet og hva den enkelte unge fyller det med.
Det handler om boforhold, - både hva standard og lokalisering angår.
Det handler om økonomi, og særlig planlegging og prioritering.
Det h andler om kosthold og ernæring.
Det kan handle om fysisk styrke og kondisjon.
Det handler i flere tilfeller om et forhold til rus.

© Matchbox 2020

En illustrasjon av «hub ’en » som viser områder som betyr noe i sammenhengen « Mestre livet for å mestre jobb/s kole».
Graden av behovet for hjelp variere både på områder og omfang. For noen må ekstern hjelp hentes inn.
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Vi hjelper til med å sortere i det livet de har levd ved oppstart i Matchbox. Dernest handler
det om å legge en god plan for å jobbe med de riktige tingene i riktig rekkefølge. Dette
handler også bistå den enkelte, om nødvendig, med å søke hjelp der hvor den beste hjelpen
finnes. Vi vet at denne tilnærming kan bety at det kan ta tid før status «mottager av
økono misk sosialhjelp» endres, men å bruke go d nok tid vet vi er det som best sikrer en god
overgang til et liv med størst mulig grad av selvforsørgelse. Tiden det tar er likevel kort
sammenliknet med en varigtilknytning som skal vare i opptil 50 år.

Følge opp Matchboxere i 12 måneder etter de avsluttet tiltaket
En dialog og oppfølging med de som er avsluttet i Matchbox vil være en god investering.
Dette for å :

- Fange opp om problemer oppstår underveis
- Bidra med motivasjon og råd om personen møter mye motgang
- Bidra ti l kobling mot andre instanser der dette er nødvendig
- Få bedre kunnskap om hva som skjer med tidligere Matchboxere.

I tillegg ser vi at tidligere Matchboxere som lykkes vil kunne være en troverdig og effektiv
inspirasjonskilde for de som er i Matchbox .

Vi ønsker derfor å ha en kvartals vis kontakt for å høre om status. Om nødvendig foretas
oppfølging. Et par gang er i året inviterer vi til alum ni med sosialt samvær og faglige
diskusjoner , lik nettverksbyggingen i universitetsmiljøer og næringslivet for øvrig.
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Sammendrag - videreutviklin g

Hvilke effektive løp kan et videreutviklet Matchbox tilby?

1. Komme i gang/re - starte/fullføre videregående skole, ta fag (ikke hele utdannelsen,
men deler av) som gir studiekompetanse (norsk, matematikk engelsk, naturfag,
samfunnsfa g og historie eller programfag). Dette basert på digital læring, men som
suppleres med studiestøtte og mulig hospitering i klasser , gjerne kombinert med en
deltidsjobb.

2. Gi studiestøtte for å fullføre videregående skole. Matchbox skal ikke drive selve
und ervisning. Gjerne kom binert med en deltidsjobb.

3. Komme inn på høyere utdanning. Tid i Matchbox kan som eksempelgodskrives23 - 5
løpet ( alder over 23 år og 5 års arbeidspraksis) .

4. Fylle en rolle, ta ansvar og utføre oppgaver, slik at personen blir ordinært ansatt –
eksempelvis: V eien via en innstegsjobb .
Løsningen passer for jobber/bedri fter hvor det holder med en del kompetanse.

5. Fylle en rolle, ta ansvar og utføre oppgaver, slik at personen blir ordinært ansatt,
s amtidig som det gjennomføres et løp som ska l ende i et fagbrev/lærling – veien via
en innstegsjobb.
Løsningen passer for jobber/bedrifter hvor fagbrev er nødvendig.

6. Ordinær jobbmatch - få en jobb. I tillegg bidra til å følge opp i on - boarding og i
etterkant – dette slik at person stå r i jobben ogs å over lengre tid.
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Vedlegg

Fremtidsbilde

Vi er på besøk hos Matchbox i august 2022 .

Korona pandemien som rystet verden i 2020 ledet til et vanskeligere arbeidsmarked hvor
noen næringer ble hardere rammet enn andre. For ungdommene i Ma tchbox ble det tøffere.
F lere konkurrerte om jobbene og utdanning ble viktigere. Dette så partene i arbeidslivet tidlig
og vi i Matchbox måtte tilpasse oss.

Satsing på utdanning har gitt resultater

Siden høsten 2020 har vi jobbet hardt og utviklet et samarbeid med videre gående skole og
Opus. Sammen har vi utviklet konsepter både for de som er i ferd med å dette ut av
videregående og et godt tilbud til de som sluttet men ikke fullførte. Det er opprettet en
styringsgruppe hvor vi alle er representert med en ansvarlig kontak t.

2/3 av de som nå er i Matchbox jobber etter en plan hvor fullføring av videregående skole er
en viktig del. Vi ser også at de som kombinerer dette med en deltidsjobb også lettere får en
slik jobb. En av hovedårsakene til dette er at arbeidsgivere tydelig verdsetter ungdom som på
flere måter dokumenterer at de vil lære , - og at de har tatt et eget grep om dette.

En annen effekt vi ser er at noen av ungdommene opplever en helt annen motivasjon for å ta
utdanning nå enn de rapporterte ved oppstart i Matchbox. Ungdommene inspirerer
hverandre og det er flere som nå har en drøm og en plan om høyere utda nning.

Det viktigste Matchbox har gjort for utdanning er:

Legge til rette for studiestøtte gjennom at vi har 5 «leseplasser» som er i bruk både på
dagtid, kvelder og i helgene.
T ilbud et om å ta fag via digitale løsninger har vært en suksess. M ange har ko m met i gang
med utdanning igjen og noen har fått avsluttet videregående skole .
Vi har rekruttert mentorer ( pensjonister og studenter fra USN ) med kompetanse i aktuelle
fag. Mentorene bistår ungdommer både individuelt og i gruppe med gjennomføring og
forberedelse til eksamen.
2 av 3 som er i Matchbox har utdanning som en viktig del av sin plan.
For ungdom som fortsatt «har en fot i videregående skole» når de kontakter oss, - ser vi
at samtaler rundt ulike sider av å mestre livet for mange har bidratt t il at de finner
motivasjonen for å fullføre. Det er flere som rapporterer at det er fint å ha et sted som
Matchbox. En av de unge som har fulgt oss denne våren sier:

«Jeg har fått venner i Matchbox som er i tilsvarende situasjon og vi har sammen klart å
finne ut av saker og ting. Sammen med en annen har vi bestemt oss for å fullføre. Vi skal
hjelpe hverandre og om vi skulle merke at det butter, så vet vi at vi kan snakke med
Matchbox eller deres kontaktlærer på skolen»
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Ungdom vil lære seg å jobbe

Mer enn halvparten av de som har gått ut i lønnet arbeid så langt i 2022 har fått mulighet
som følge av at Matchbox har blitt kontaktet av bedrifter med behov. Vi opplever dette som
et stort steg i riktig retning. Økningen av denne type henvendels er har vært markant de siste
12 måneder. Det er veldig inspirerende for ungdommene i Matchbox at de merker at
arbeidsgivere er interessert i dem, selv for de som ikke er aktuelle til den enkelte
henvendelse.

Matchboxlauget hvor ungdom lærer å jobbe begynner å bli slik vi ønsker. Ringerike
kommune er den virksomhet som gir tilbud til flest. Både helse, barnehage og teknisk har
tatt imot ungdommer. Ungdommene har lært å komme når de skal og generelt om
arbeidslivets krav og forventninger til det å vær e en arbeidstaker. Mange har tatt dette
fort, mens andre har hatt behov for lenger tid. Flere har gjennom et slikt opplegg fått
bekreftet sitt talent og har av sin kontakt i bedrift blitt oppmuntret til å forfølge dette.
Andre har benyttet praksisen til å bli mer kjent med seg selv før de bestemmer seg for et
veloverveid karrierevalg. Matchbox er kjent for aktiv oppfølging av de som er ute i jobb.
Dette verdsettes av arbeidsgiverne.
I 2020 undersøkte vi dette med Innstegsjobb. I samarbeid med noen utvalgte bedrifter
(både ledelse og fagforening) , NAV og forsker Simen Markussen på Frischsenteret ved
UiO har vi testet ut dette. Målet med innstegsjobb er fast stilling, og de 2 første antas å
få fast jobb som en førjulsgave. Tilbakemeldingene så langt er positiv e. De bedriftene
som så langt er involvert, liker måten å rekruttere på. Den viktigste årsaken til dette er å
bli gitt tid og rammer til å utvikle en person til en fremtidig rolle. De økonomiske
intensiver som følger av konseptet er avgjørende viktig for a t bedrifter vil satse på
ordningen . De opplever ordningen som gunstig for både sin virksomhet og samfunnet
ellers, og er tydelig på at de kandidatene som nå har fått en mul ighet ikke hadde nådd
opp ved at stillingen på et tidspunkt ble utlyst på en tradisj onell måte. Bedriftene vil
framsnakke ordningen ovenfor andre virksomheter og vi håper å få en artikkel i Dagens
Næringsliv på trykk med det aller første.

Samarbeid gir bedre resultater og effektivitet

Fremdeles er utfordringer knyttet til rus, angst og Ga ming - /streamingavhengighet de største
hindre for å lykkes med et liv med skole/jobb og selvforsørgelse. Døgnrytmeforstyrrelser er
en del av dette bildet. Vi har siden 2020 stadig utviklet samarbeidet med
spesialisthelsetjenesten (DPS) og i flere saker så har ungdommer valgt å inkludere både
Matchbox og arbeidsgiver i sin behandling. Det betyr mye for den enkelte at ulike arenaer
samarbeider godt og er enige om - og har en felles forståelse for til enhver tid gjeldene mål og
tiltak.

Mange de unge som ønsker og trenger en individuell plan, har en av de ansatte i Matchbox
som sin primærkontakt. Mange flere ungdommer ser at en individuell plan er et godt verktøy
for å håndtere utfordringer i livet og komme videre.
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Behovet er fortsatt stort – Matchbox fortsett er

Behovet for Matchbox er fortsatt stort og det dokumenters av antall henvendelser vi får.

Fortsatt rekrutteres flest ungdommer gjennom NAV fordi de har henvendt seg dit for å
søke om økonomisk sosialhjelp.
Vi har også ungdommer i Matchbox som ikke har be dt om hjelp fra NAV, men som har et
behov for de tjenester Matchbox tilbyr. Typiske eksempler er ungdom som fortsatt bor
hjemme hos foreldre og forsørges av disse.
Vi fyller greit opp 25 plasser til enhver tid. Det totale antall vi gir et tilbud ligger lik evel
godt over 30. Dette forklares slik:

o Vi følger opp de som har fått seg arbeid også etter ansettelse for å sikre at de blir
værende i jobb .

o Vi yter service til de som tidligere har fått seg jobb, men som av en grunn vil søke
annen jobb. (enten fordi de må - men også fordi de har lyst til å søke andre/større
utfordringer).

o Vi har ungdommer som i hovedsak benytter seg av leseplass og studiestøtte.
o Vi har 2 for 1 i de tilfeller hvor det foreligger et planlagt forsiktig - eller lavt

oppmøte. Typisk for disse er at de også omfattes av et annet behandlingstilbud
(f . eks oppfølging fra rus/psykiatri).

o Matchbox har befestet sitt omdømme som et sted ungdom kan komme for å få
hjelp til å finne en vei til et liv i selvforsørgelse. Matchbox står opp for
ungdommen og har bidratt til at de både blir hørt og sett. Å være en
«Matchboxer» betyr for den enkelte ungdom at du vil ta ditt talent i bruk og gjøre
noe slik at du etter beste evne kan forsørge deg selv og bidra til et bærekraftig
samfunn.

o Vi har i løpet av siste året vært invitert til både Ringerikskonferansen og en
nasjonal konferanse om ungdom for å fortelle om Matchbox. Det opplever vi som
en stor anerkjennelse. I etterkant har det medført en større oppmerksomhet både
fra bedrifter og virksomheter som jobber me d det tilsvarende som Matchbox.

Erfaringene er så gode at det er allerede er avklar t at Matchbox skal drives en ny tre års
periode .



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4384-2   Arkiv: 223  

 

 

Søknad om støtte til lokale/tilholdssted - Dyrebeskyttelsen Ringerike  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune vil støtte Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike med et engangsbeløp 

på kr 50 000,- som dekkes av formannskapets disposisjonsfond. 

 

 Sammendrag 

Dyrebeskyttelsen Ringerike søker om støtte fra Ringerike kommune til lokaler/tilholdssted. Det 

søkes primært om at kommunen kan tilby lokaler eller tomt, men at enhver form for støtte er 

av interesse. Rådmannen kan ikke se at kommunen har egnede tomter eller lokaler til formålet, 

og innstiller i stedet på å tilby en engangsstøtte i form av kr 50 000,-. 

 

Bakgrunn 

Dyrebeskyttelsen i Ringerike søker i brev datert 3. juli om støtte fra Ringerike kommune til 

lokaler/tilholdssted. De ønsker primært at kommunen kan tilby lokaler, eller en tomt hvor det 

kan settes opp brakker e.l. I brevet uttrykkes det at ethvert tilbud er av interesse, eks. et bygg 

eller tomt lokale som kan leies eller kjøpes for en symbolsk sum.  

 

Beskrivelse av saken 

Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike er en lokalgruppe under Dyrebeskyttelsen Norge, og har 

jobbet for dyrevelferd i kommunen i over 50 år. Dyrebeskyttelsen jobber, ifølge informasjon på 

deres nettsider, for en human behandling av ville og tamme dyr, gjør tiltak for at dyr kan leve 

mest mulig i samsvar med sine naturlige instinkter, og jobber forebyggende mot 

dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr i alle former. Det Dyrebeskyttelsen er mest kjent 

for er omplassering av kjæledyr, hovedsakelig katter, men også for å ta inn og behandle skadde 

ville dyr, for deretter å slippe de tilbake til naturen igjen. 

 

Dyrebeskyttelsen er avhengig av frivillige til å jobbe og for å være fosterhjem, og er avhengig 

av medlemskontingent, gaver, grasrotandel osv. Dyrebeskyttelsen Ringerike har i dag ikke 

egne lokaler til å ta imot dyr og til oppbevaring av utstyr. 

 

I brevet legges det fram nøkkeltall for 2019 og 2020 for å beskrive omfanget av og behovet for 

arbeidet Dyrebeskyttelsen Ringerike utfører. Det opplyses at det i 2019 ble brukt 754 842 kr 

på veterinær, mat og utstyr, og det ble tatt imot 334 tamme og ville dyr. I 2020 var det per 3. 

juli tatt inn 209 dyr. 



- 

 

I brevet argumenteres det for at Dyrebeskyttelsens arbeid gir ressursmessig og økonomisk 

avlastning for kommunen ved å ta seg av dyr som andre instanser ikke kan eller vil ta ansvar 

for. Bl.a. bistår de skoler, barnehager, helseinstitusjoner, private og andre i forbindelse med dyr 

som trenger hjelp. I tillegg har de tidligere tatt imot skoleungdom med arbeidsuke, mennesker 

som trenger arbeidstrening, utføring av samfunnsstraff o.l. 

 

Juridiske forhold  

Dyrehelsepersonelloven 

Kommunen organiserer en vaktordning som tilbyr veterinærtjenester til alle dyr utenom 

ordinær arbeidstid. Dette er en lovpålagt oppgave for kommunen, og følger av 

dyrehelsepersonelloven § 3 a: «Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester 

fra dyrehelsepersonell. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt 

utenom ordinær arbeidstid.» 

 

Viltloven 

Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt og fallvilt jf. viltloven §§ 4 og 6. De praktiske 

oppgavene utføres av det kommunale fallviltmannskapet. 

 

Dyrevelferdsloven 

Bestemmelser om plikter og ansvar i forhold til tamme og ville dyr. 

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig 

hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god 

nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke 

kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra 

dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre 

å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. 

 

Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 

Eierløse dyr som er syke eller skadet skal som hovedregel tas med til veterinær. Veterinærer 

har plikt til å yte nødhjelp for å unngå at dyret lider. For eierløse dyr kan veterinæren kreve at 

Mattilsynet dekker utgiftene for nødhjelp etter faste takster jf. forskrift om godtgjørelse for 

nødhjelp til dyr.  

 

Alternative løsninger 

Kommunestyret ønsker at rådmannen kommer tilbake med en ny sak, og ser på muligheten til å 

tilby Dyrebeskyttelsen Ringerike lokaler/tomt, og ber rådmannen komme tilbake med et forslag 

til objekter som finnes i kommunens eie og som kan utvikles til dette formålet, med tilhørende 

kostnadskalkyle. 

  

Prinsipielle avklaringer 

Kommunen har tilskuddsordninger for lag og foreninger, hvor det er særlig aktiviteter som gir 

økt tilgang til fritidsaktiviteter for barn og unge, åpne kulturarrangement og kunstneriske 

prosjekter, som er prioritert. I forbindelse med koronasituasjonen og bortfall av 

arrangementsinntekter er det også opprettet ekstra kompensasjonsordninger. 

Dyrebeskyttelsens virksomhet faller ikke inn under noen av disse søknadskriteriene.  

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen vil først uttrykke at Dyrebeskyttelsen i Ringerike utfører en viktig jobb for 

samfunnet og for dyrevelferd i kommunen, og gi en anerkjennelse for arbeidet som utføres på 

frivillig basis. Dyrehelsepersonelloven og viltloven har bestemmelser rundt kommunens ansvar i 

forhold til tilgang på veterinærtjenester og skade på vilt. Kommunen plikter å sørge for 

tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og for å organisere en klinisk 

veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt og 

fallvilt, og de praktiske oppgavene utføres av det kommunale fallviltmannskapet. 

Ringerike kommune oppfyller de krav som stilles i Dyrehelsepersonelloven og Viltloven ved at 

vi har tilfredsstillende veterinærtjenester og et fungerende skadefellingslag som kan rykke ut 

når det oppstår skade på vilt. Det ansvaret som Dyrebeskyttelsen har tatt på seg, faller utenom 

det som er kommunens plikter, og kommunen har ikke noe lovkrav om å tilrettelegge eller yte 

midler til en slik virksomhet. 

 

Rådmannen er kjent med at enkelte kommuner rundt i landet gir støtte til Dyrebeskyttelsens 

lokallag i den enkelte kommune. Hva slags støtte som gis, og i hvilken størrelsesorden varierer 

fra kommune til kommune. Rådmannen er kjent med at enkelte kommuner har stilt tomter eller 

bygninger til disposisjon, noen gir årlig støtte, og noen kommuner har gitt i form av 

engangsbeløp. Rådmannen er ikke kjent med at det gis støtte til lokallag i noen av våre 

nabokommuner. 

 

Dyrebeskyttelsen Ringerike ønsker primært at kommunen kan bistå ved å stille lokaler eller 

tomt til disposisjon, evt. salg/leie til en symbolsk sum. Rådmannen kan ikke se at kommunen 

kan imøtekomme dette ønsket. Dyrebeskyttelsen vil at tomt/lokaler skal huse eierløse dyr til 

omplassering og lagring av utstyr. Kommunen har etter rådmannens mening ikke lokaler som 

egner seg til et slikt formål mtp. plassering, utforming eller planlagt eiendomsforvaltning. I 

kommunen finnes det lokaler som står tomme. Disse er tenkt til andre formål, og skal på sikt 

selges eller tas i bruk i annen kommunal virksomhet.  

 

Rådmannen vil i stedet for lokaler innstille på at kommunen bidrar med et engangsbeløp som 

kan bidra til at Dyrebeskyttelsen selv kan erverve egnede lokaler for å utføre sitt arbeid. Dette 

beløpet foreslås å være på kr 50 000,-.  

 

 

 

Vedlegg 

Søknad om støtte fra Dyrebeskyttelsen Ringerike 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 



- 

saksbehandler: Lisa Grenlund Langebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike, Vemeveien 141, 3534 Sokna - Tlf 98 04 72 12
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Ringerike Kommune
Boks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
Att.:Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no
Att.:Terje.Dahlen@ringerike.kommune.no

Veme, 3. juli 2020

Vedr. Søknad om støtte til lokale/tilholdssted

Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike er en av 27 lokalgrupper under Dyrebeskyttelsen Norge, som er en
av Norges eldste dyrevernsorganisasjoner.

Lokalgruppen har jobbet frivillig og ulønnet i Ringerike kommunen i over 50 år.

I over 20 år har vi nå jobbet svært aktivt og har hatt godt samarbeid med de fleste instanser i
kommunen, bl.a. Politiet, Mattilsynet og Viltnemda for å nevne noen. Vi bistår barnehager, skoler,
helsesektor, private og andre når det kommer til problemer forbundet med dyr som kommunen og
andre instanser ikke kan eller vil ta ansvaret for.

Vi har, slik vi ser det, vært en stor avlastning for kommunen både økonomisk og arbeidsmessig de
siste 20 årene, ref. statistikk nederst i denne søknaden.

Våre kollegaer i andre omkringliggende kommuner får økonomisk støtte av de respektive kommuner,
det være seg via lokaler, tomter eller penger. Vi i Ringerike har aldri bedt om eller blitt tilbudt støtte i
noen form, men ønsker nå å be kommunen om hjelp.

Pr. i dag er vi avhengige av at frivillige åpner hjemmene sine for eierløse dyr som enten er funnet på
gaten, tatt inn av Politiet, Mattilsynet eller andre. Vi må dessuten stadig søke hjelp til oppbevaring av
utstyr og ting, og vi må leie lokaler når vi skal ha møter og legge planer for videre drift i kommunen.

Vi bruker enorme ressurser på stadig å søke hjelp av frivillige, noe som sliter på oss. Det er forferdelig
tungvint å drive en forening der inntak av dyr er fordelt rundt i kommunen. Det ville vært en enorm
avlastning å ha ett bestemt sted der vi kan ta imot dyr, oppstallert, og oppbevart utstyr mm.

Vi hadde tidligere privateide lokaler, og da tok vi imot alt fra skoleungdom som hadde arbeidsuke til
mennesker som sonet samfunnstraff eller unge som trengte arbeidstrening via NAV. Dette er jo ting
som vil bli aktuelt igjen om vi får faste lokaler å være i.

Dyrebeskyttelsen lever av tigging, medlemmer, loddsalg, Grasrotandel osv., og vi gjør en stor jobb for
å overleve økonomisk. Vi har ikke mulighet til å betale høy leie, eller kjøpe et sted, der vi kan ha
tilhold. Alle jobber på frivillig basis, og alt vi får inn av økonomiske midler går til dyrene.

Vi håper derfor Ringerike kommune kan hjelpe oss med lokaler, evnt. en tomt der vi kan sette opp
brakker el. Vi mener selv vi fortjener støtte fra kommunen, etter å ha jobbet frivillig og gratis for vår
egen regning i alle disse årene, noe som har vært en kjempeavlastning for kommunen.



Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike, Vemeveien 141, 3534 Sokna - Tlf 98 04 72 12
www.dyrebeskyttelsenringerike.no - post@dyrebeskyttelsenringerike.no

Vedr. Søknad om støtte forts.

Vi vil sette stor pris på ethvert tilbud, enten det er en nedlagt barnehage eller et tomt lokale vi kan
leie eller kjøpe for en symbolsk sum. Forhåpentligvis ikke for langt utenfor Hønefoss sentrum.

Vi legger med noen tall som viser omfanget av vårt arbeide.

I 2019 brukte Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike 754 842 kroner på veterinær og mat/utstyr
til dyr ingen andre ville ta økonomisk ansvar for.

I 2019 tok vi imot 334 dyr fordelt på 40 hunder, 159 katter, 53 kaniner, 5 gjess, 5 svaner, 38
småfugler og 34 andre ville dyr. Med i disse tallene er ikke dyr som har blitt avlivet, tatt inn
og returnert til eier, eller på annen måte fått bistand.

Hittil i år har vi tatt inn 209 dyr og sesongen er knapt på sitt verste enda.

Som dere ser, er behovet for våre tjenester og arbeid i aller høyeste grad nødvendig.

Vi håper på en snarlig og positiv behandling av vår henvendelse.

Med vennlig hilsen
Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike

Heidi Halvorsen
Leder
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By - og handelsanalyse for Ringerike kommune - Oktober 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar by- og handelsanalyse for Ringerike kommune; oktober 2020 med vedlegg 

til orientering.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

I arbeidet med ny næringsplan og ny arealstrategi og bærekraftig mobilitet for Ringerike 

kommune, trengte administrasjonen oppdatert informasjon og kunnskap innenfor by-og 

handelsmønster. Samtidig kom det en politisk bestilling på ny by- og handelsanalyse. 

Prognosesenteret AS ble engasjert til å utarbeide en by- og handelsanalyse for fremtidig 

utvikling av handelstilbudet i kommunen.  

 

By- og handelsanalysen skal gi kunnskapsbasert grunnlag for å ta rette beslutninger om 

fremtidig handelsstruktur og boligutvikling i Ringerike fremover mot 2030.  Analysen har tatt 

hensyn til ny infrastruktur (vei og bane), høy befolkningsvekst (70% i eller nær sentrum) og økt 

netthandelen (13%). 

 

 

Beskrivelsen av leveransen fra Prognosesenteret:   
  

1. By- og handelsanalyse 

By- og handelsanalysen er hovedleveransen. I starten av dokumentet har 

Prognosesenteret oppsummert de viktigste funnene i kapittel «1.1. Oppsummering». 

Resten av dokumentet viser hvordan de har kommet frem til oppsummeringen.  

 

 

Vedlegg: 

 Bransjekoder 

I vedlagt dokument kan man få en oversikt over butikkgrupper med tilhørende 

salgskanaler. Som eksempel kan det nevnes at innunder butikkgruppen «Mat og 



- 

drikke» er salgskanalene bakerier, bakeriutsalg, dagligvarebutikker, 

fiskebutikker, frukt- og grønt butikker, kiosker og så videre.  

 

 Befolkningssegmenter 2018 

Prognosesenterets befolkningssegmenter bygger på |historisk kunnskap om 

sammenhengen mellom demografi og adferd. Dokumentets beskrivelsen 

inneholder statistiske data som tall på personer, familier, inntekt og utdanning. I 

tillegg er det også data om forbruk på kosmetikkprodukter, medievaner og 

hvilke partier man stemmer på. 

 

 

 
2. Forbrukerundersøkelsen 

I forbindelse med by- og handelsanalysen er det gjennomført en forbrukerundersøkelse 

rettet mot et representativt utvalg av husstander bosatt i Ringerike kommune. Det ble 

gjennomført i alt 403 intervjuer med et representativt utvalg husstander i aldersgruppen 

20 år eller eldre 

 

Målsettingen med forbrukerundersøkelsen har vært å kartlegge innbyggernes 

boligpreferanser, flytteplaner, handlemønster, holdninger til dagens handelsstruktur 

samt forventninger knyttet til handel i fysiske butikk versus netthandel i fremtiden (om 

5 år). 

 

I dette dokumentet er det også gjort en oppsummering som skal gjøre det lettere å sette 

seg inn i analysens resultater. Se kapittel 2.  

 
 

3. Dybdeintervjuer 

Prognosesenteret gjennomførte i uke 34 i alt 6 dybdeintervjuer med representanter fra 

kommune, handel og næringsliv. Samtalene ble gjennomført som fysiske møter med 2 

personer fra Prognosesenteret AS og 1-2 personer blant de som var med i 

dybdeintervjuene. Samtalenes varighet var på 1-2 timer per intervju. Her refereres det 

til meninger fra enkeltpersoner med ulik tilknytning til Ringerike. Dette er ikke 

Prognosesenterets meninger eller anbefalinger. 
  

  

4. Kjøpskapasitet og boligpriser  

Prognosesenteret har i tillegg utarbeidet et underlag som skal synliggjøre relevante 

nøkkeltall for boligmarkedet i kommunen. De har i denne sammenhengen lagt vekt på å 

dokumentere boligprisnivået og -utviklingen i kommunen, sett opp mot kjøpekraften 

blant husholdningene. De har der det har vært relevant, sammenlignet nivået i Ringerike 

med er utvalg av referansekommuner på Østlandet. 

  

  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Funn fra By- og handelsanalysen ble presentert for kommunestyret 8. oktober 2020. 

Presentasjonen som Prognosesenteret holdt, finner du her 

 



- 

Økonomiske forhold 

By- og handelsanalyse med forbrukerundersøkelse og vedlegg kostet kr 450.000,-  

  

  

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Dette er et kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for framtidige beslutninger som vil ha 

betydning for kommunens 9 prioriterte FNs bærekraftsmål. Dette gjelder beslutninger som 

Ringerike kommune, kommersielle aktører og Ringerike Næringsforening (RNF) vil ta.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer by- og handelsanalysen for Ringerike kommune med forbrukeranalyse 

som et nyttig kunnskapsgrunnlag til å fatte beslutninger på.  

 

Prognosesenteret har levert en grundig analyse som gir et meget godt kunnskapsbasert 

grunnlag for å ta rette beslutninger om fremtidig handelsstruktur og boligutvikling i Ringerike 

fremover mot 2030.   

 

Administrasjonen har vært tett på i prosessen, og delt all informasjon som Prognosesenteret 

har hatt behov for. For at Prognosesenteret skulle få innspill og synspunkter fra flere ulike 

aktører, opprettet kommunen en referansegruppe. Referansegruppen representerte 

næringsforeningen, handelsnæringen, kjøpesenter, eiendomsutviklere, NAV Markedsavdeling, 

USN og kommunen. 

 

 

Referansegruppens medlemmer 

 RNF v/prosjektleder Kristin Ranem Rønsdal   

 Kuben v/senterleder Anne Trine Høibakk 

 AKA v/daglig leder Paal E. Haakensen   

 Tronrud Eiendom v/Konsernsjef Haakon Tronrud   

 XPND v/Morten Pettersen   

 USN, Campus Ringerike v/Bjørn Ove Grønseth  

 Prestmoen v/Odd Ivar Sæta 

 NAV v/Hendrikus T A Hart  

 Byplansjef Inger Kammerud,  

 Rådgiver næring- og eiendomsutvikling Åshild Lie.  

 

Leder av innkjøpsavdelingen sammen med personalleder i Strategi&Utviklingsavdelingen, stab 

har stått for den teknisk gjennomføring av anbudsprosess. Næringssjefen var faglig ansvarlig.  

 

 

 

 

Vedlegg 

Dybdeintervjuene_rapport 

By- og Handelsalanyse Ringerike 

Bransjekoder 

Forbrukerundersøkelsen_rapport 
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Boligpriser og kjøpekraft 

Befolkningssegmenter 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 
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1 Bakgrunn - innledning
Prognosesenteret gjennomførte i uke 34 i alt 6 dybdeintervjuer med representanter fra kommune, handel og
næringsliv. Samtalene ble gjennomført som fysiske møter med 2 personer fra Prognosesenteret AS og 1 - 2
personer blant de som var med i dybdeintervjuene.

Samtalenes varighet var på 1 - 2 timer per intervju.

Her referer es det til meninger fra enkelt personer med ulik tilknytning til Ringerike , og må ikke leses som Pro-
gnosesenteret s meninger eller anbefalinger.

2 Hønefoss sentrum
Butikkene stenger for tidlig og de stenger til ulike tider. Alle sier at det er nødvendig med felles åpningstider for
butikkene i sentrum. Dette gir forutsigbarhet for kundene – kundene m å vite om butikken de ønsker å handle i,
er åpne etter arbeidstid.

Positivt med 2 timers gratis parkering på kommunale p - plasser. Tilgjengelighet for tilreisende turister kan bedres
blant annet ved egne plasser til bobiler.

Gårdeierne i sentrum bør ha en helhetlig plan for utvikling av en felles profil i sentrum, enhetlige fasader og
skilting er eksempler på konkrete tiltak som kan bidra til å gi Hønefoss sentrum en enhetlig profil. Hvilke
leietakere man trenger i sentrum og hvor de bør de lokaliseres er v iktige forhold å avklare – det bør oppfordres
til et enda tettere og mer forpliktende samarbeide mellom gårdeierne.

Nisjebutikker bør ligge i sentrum.

God service er viktig, også for sentrumsbutikkene.

Kuben har riktig størrelse, og det er positivt at Ku ben er lokalisert i sentrum. Bidrar til å gi et mer helhetlig
handelstilbud i Hænefoss.

For å skape liv i sentrum, bør man tilrettelegge for aktivitet både på dag - og kveldstid. Flere kontorplasser i
sentrum, f.eks. ved den nye stasjonen, vil kunne bidra t il mer aktivitet og handel på dagtid. Boligutvikling i
sentrum vil være positivt, for et mer levende sentrum også på kveldstid. Mange er av den oppfatning at
studentboligene burde ligget i tilknytning til sentrum.

Sentrum med torget må fremstå som attrakt ivt og et hyggelig sted å være (det oppfattes slik i dag), men det må
i større grad tilrettelegges med tilbud til barn og unge.

Det er viktig at byen fremstår som ren og vedlikeholdt. Feiing av gater og snørydding – alt må bort. Benker må
males og reparer es løpende. Beplantning og belysning kan bidra ytterligere for å gjøre sentrum mer attraktivt,
gjerne ved at parker kan etableres, optimalt med aktivitetstilbud for unge.

Aktiviteter skaper liv i byen, og det viser seg at folk bruker sentrum når det er arr angmenter i. Tett samarbeide
mellom kommune og næringsliv, vil være positivt.

Tydelig skilting inn til byen, er også et eksemple på relativt enkle tiltak som kan løfte identiteten til Hønefoss.
”Velkommen til Hønefoss”.

3 Dybdeintervjuene - tilbakemeldinger
På hvilken måte bør man satse i Ringerike for å få en best mulig by - og handelsutvikling i kommunen?

Man må gjøre prioriteringer – alt kan ikke gjøres på en gang.
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Kommunen har vært ”vingeklippet” og manglet en masterplan. Lang behandlingstid i kommunen og mange
omkamper og omregulering gjør at eiendomsutvikling i for stor grad blir uforutsigbar.

Regulering og planer må være tydelig fra kommunen. Viktig med tydelige retningslinjer på hva som kan
etableres hvor. De fleste er positive til etableringen av handelstilbudet på Hvervenmoen/ - Hvervenkastet, og
anser at denne etableringen har bidratt til å t ette handelslekkasjene ut av kommunen. Der er imidlertid flere som
er skeptiske til at kommunen har tillatt og tillater, etablering av detaljhandel som i utgangspunktet ikke behøver
å være bilbasert.

En del opplever at kommunen på den ene siden ønsker å s tyrke handelen i Hønefoss sentrum, samtidig som
de godkjenner etablering av XXL og dagligvareetablering på Hvervenmoen. ”Politikerne sier en ting, men gjør
noe annet”.

Kommunen bør i størst mulig grad legge til rette for involvering av de ulike aktørene i kommunen.

Parkering: Det er gratis parkering på Hvervenmoen, da bør det være gratis parkering i sentrum også.

Streng regulering i sentrum (innenfor begge broene) og krav til p - plasser under bakken, medfører at det blir
ekstra kostnadskrevende med utvikli ng i sentrum. På Hvervenmoen er det parkering på gateplan til en helt
annen kostnad.

Kommunen har vedtatt å følge miljømålene fra Klimaavtalen. Disse målene må tas med i reguleringen og det
må legges til rette for bedre kollekti vtilbud .

Hvilke typer han del - hvor?

Storhandelstilbud bør ligge i samme område. Power sammen med Elkjøp. Hvervenmoen er knutepunkt for
storhandel og for hyttetrafikk. Bilbasert handel må samlokaliseres. Hvervenmoen er positivt, men kunder må
loses ned til sentrum.

Detaljhandel i sentrum. Kommunen må regulere til rett type handel på rett sted, storhandel vs detaljhandel. XXL
burde vært i sentrum.

Nisjebutikker bør ligge i Hønefoss sentrum.

Det er plass (og behov) for en dagligvarebutikk i sentrum.

Veldig bra at Kuben kjøpesente r ligger i sentrum.

Butikkmix i sentrum bør være bygget opp på samme måte som i kjøpesenter. I dag er tilbudet for likt
(damebutikker, spisesteder og frisører). Mer helhetlig og samlet. Man må lete etter tilbudene i dag.

Kortreist lokalmat i sentrum – i k ombinasjon med spisested? Det produseres mye i Ringerike (lokalprodusert
ost, eplesaft, Leiv Vidar pølser, håndverk av ulikt slag). En ”mini - mathall”. En slik etablering vil skape en
opplevelse, berike handelen og sentrum. Reko - ringen ligger i dag på Hver venmoen – hvorfor ikke i sentrum?

Tilbudet i sentrum er relativt likt tilbudet for 10 år siden.

Handel med byggevarer er i stor grad bilbasert og bør følgelig lokaliseres utenfor sentrum.

Hvilket servicetilbud bør man tilrettelegge for?

Det er for lite t ilbud til barn og unge i sentrum. Sentrum må gjøres attraktivt for barnefamiliene og for de unge.
Torget må kunne utnyttes bedre. Vannspeil/fontene, lekeplasser, skøytebaner, boulbane, food - truck boder,
skatepark, volleyballbane, grønne lunger og trivlige møteplasser.

Lekeland og Trampoline - park er andre alternativer til attraktiviter det kan legges til rette for i Hønefoss. Folk drar
langt for å besøke slike parker. Parkene bør ha tilgjengelighet med kollektivtransport.

Et stort helhetlig helsetilbud: ta nnlege, lege, hudpleie (vipper/negler etc) – en økende bransje.

Offentlig toalett mangler i sentrum.

Gode restauranter til den voksne delen av befolkningen? Vinbar? Treningssenter?
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Netthandel:

På hvilken måte kan man best møte de utfordringene en økende netthandel representerer for handelen i
kommunen?

Behovet for handelsareal påvirkes av netthandel slik at handelsarealet vil minke. Ikke bekymret for dagligvare.

Kombinasjonen nett og butikk er viktig. De som klarer begge deler, lykkes best. Service og opplevelse er viktigst
for å få folk i butikk. Hygge lig atmosfære og at det er en god opplevelse mellom selger og kjøper i butikk – da
kommer kunden tilbake. Det er viktig å tilby det ”lille ekstra” (service, systue, kvalifisert personale).

På hvilken måte kan man bidra til at handelslekkasjen ut av Ringe rike, reduseres, og at innbyggerne i
kommunen i større grad benytter seg av lokalt handelstilbud?

Hvervenmoen er et knutepunkt. Hvervenmoen bidrar til redusert handelslekkasje. Kunder fra Modum og
Hadeland. Hyttetrafikken. Eiendomsaktørene snakker sammen f or å finne måter å forvalte det de har på best
mulig måte. Etablering av XXL på Hvervenmoen stopper lekkasje til f.eks. Sandvika.

Arbeidsplasser

Mange kontorarbeidsplasser flytter i stor grad til Hvervenmoen. Mange nye og fine lokaler, bedre
parkeringstilbud og mindre trafikk, er faktorer som gjør det attraktivt å etablere arbeidsplasser på
Hvervenmoen. Mange gamle bygårder i s entrum. Det er viktig med kontorarbeidsplasser i sentrum for å skape
liv, derfor bør man unngå utflytting fra sentrum. Dersom man jobber i sentrum bruker man sentrum. Ikke bare
fokusere på boligutvikling i sentrum. Samlokasjon (Co - working). Det vil skape m erverdi for arbeidsplassene –
økt kompetanse, nettverksbygging, tilrettelegge for etablering og grundermiljø.

Boligutvikling

På Hønefoss er det mulig å få mer for pengene og hus med hage. En utfordring er gapet i pris på ny - og
bruktbolig. Mange boligpros jekter på gang. En annen utfordring at de som flytter til sentrum er godt voksne og
at det blir for dyrt for de unge. Man må unngå en ”forgubbing” i sentrum. Et aktivitetstilbud i sentrum og
utvikling av elven kan gjøre det mer attraktivt for barnefamilien e å bosette seg i sentrum. I gode bokonsepter
er det mulig å oppnå en god aldersfordeling.

Gode bokvaliteter i kommunen er tilstede for både barn og eldre. Sykehuset, statlige arbeidsplasser og
Universitet er viktig. I tillegg til nye barneskoler, god ba rnehagedekning og oppgraderte videregående skoler.
Utover dette må det legges til rette for bussforbindelser.

Handel - og sentrumsutvikling

Det viktigste er å få lokalbefolknigen til å handle (15 - 20 minutters kjøring).

Det er veldig viktig å ha et bevisst forhold til hvilken type handel som skal ligge på Hvervenmoen og i sentrum.
Kommunen må være tydelig i hvor det skal tillates etablering av dagligvarebutikker. Det kan fort bli en
polarisering av handelstilbudet: Hvervenmoen sentrum. Det er behov for en klar definisjon av
storhandelsbegrepet.

Dynamikken i sentrum stopper fordi hver enkelt tenker på sitt. Tenke nytt – hvordan burde det ideelt sett
være? Det burde vært en omlokalisering av butikkene i sentrum. Flere butikker ligger ”skjult”. Bedre
konsentrasjon rundt torget. Styrke samarbeidet i gårdeierforeningen. Kuben og sentrumsbutikkene
samarbeider godt. Gårdeierforeningen kan drifte bygningsmassen? Felles markedsføring i sentrum.
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Felles åpningstider. ”Formings - veileder” til gårdeier – hvordan fasader og skilting skal være (kommunens
ansvar ). Få byen til å gå i takt og i samme retning.

Sentrum trenger et attraktivitetstilbud til barn og unge. Vannspeil om sommeren – skøytebane om vinteren.
Skatepark. Kulturskolen er flott, men sentrum må ha noe å tilby de unge.

Fysisk tilgjengelighet (bil/ sykkel/off.kommunikasjon)?
Biltilgjenlighet er viktig. Godt med p - plasser i sentrum. 2 timer gratis på kommunale p - plasser er veldig bra.
Det bør tilrettelegges for bob il - parkering. Overnattingsmulighetene er begrenset generelt.

Kollektivtransport fra Universitet til sentrum .

Viktig med et fungerende kollektivknutepunkt. Det vil bidra til å tiltrekke seg nye leietakere.

Det bor for få mennesker i sentrum til at det er m ulig å få til godt kollektivtilbud til sentrum.Når da en stor andel
av handelen ligger på utsiden av sentrum som er lett tilgjengelig med bil er ikke dette forenlig med miljøskiftet
og de grønne planene i kommunen. Det er satset på bilbasert handel samtidi g som det er ønsker om å få bort
biltrafikken.

Mange sier at Hønefoss er bilbasert da bosettingen i kommunen er veldig spredt. Folk kjører bil. Adskilte gang -
og sykkeveier ville gjøre sykling mer attraktivt.

Over broene til og fra bykjernen bør det lages en gang - /sykkevei som gjør det mer tilgjengelig for de mykere
trafikantene.

Åpningstider

For pendlere og arbeidstakere med arbeidstid til kl.16 er det viktig med lengre åpningstider i sentrum. Det må
etableres felles åpningstider for sentrumsbutikkene.

I hvilken grad er det viktig å stimulere handelstilsig fra andre områder/kommuner? Hvilke tiltak kan
gje nnomføres for å stimulere handelstilsiget til Ringerik e /Hønefoss?

Hvervenmoen har bidratt til handelstilsig i distriktet.

I sentrum gjøres det lite for å tiltrekke seg ny etableringer. Burde tenke som på kjøpesentere: ha en god
butikkmix. Dette er en jobb for gårdeierforeningen. Samarbeid med Kuben – f.eks. nattåpenttilbud.
Markedsføres mot Valdres og Hadeland. Gårdeierforeni ngen kunne fremstått mer helhetlig, eiendomsdrift,
grafisk profil og mer kundevennlige åpningstider.

Få handelstilbud som tiltrekker ungdommen til sentrum: ungdomsklesbutikker (Gina Tricot/Zara), konsepter som
”Smoothie exchange” og ”Starbucks”. Dette kan gjøre at Hønefoss oppleves som en liten by med ”storby -
opplevelser”.

Felles åpningstider i sentrum. Tydeliggjøring av handels - og servicetilbudet i sentrum. Jobbe sammen for å fylle
opp de tomme lokalene. Prøve å skape synergieffekter mellom de ulike but ikkene i sentrum. Gårdeierforeningen
kunne kanskje jobbe sammen og få en bedre fordeling av leietaker i sentrum.

I hvilken grad, og på hvilken måte har bosettingen og boligutviklingen i Ringerike betydning for
handelsutviklingen i kommunen?

Elven:

I dag er elven en ubrukt ressurs som bør utvikles. Byen må tilby noe i tilknytning til elven. Lage miljøområder,
gode uteområder til rekreasjon og lek. Grillplasser, turstier, mulighet for kanoutleie, aktivitetstilbud til barna,
badstuder, badeplaser. Elven må gjøres mer synlig og tilgjengelig med gangveier. Det kan legges til rette for
boliger langs elven for familier, men mulightene må synliggjøres.
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Arbeidsplasser:

For å fremme handel i sentrum er det ønskelig med flere arbeidsplasser i sentrum. Viktig å i kke bare tenke
bolig. Liv i sentrum på dagtid og kveldstid. Stasjonsområdet bør være en mix av bolig og kontor.

Torget :

Aktiv utleie av boder. Et vannspeil om sommeren som blir skøytebane om vinteren.

Sentrum:

Sørge for god arkitektur. Vedlikehold, beplantning og rengjøring er viktige elementer for å skape en trivlig by.
Enhetlig skilting av butikkene. Skap et sted det er hyggelig å være. Gjøre byen mer enhetlig i utrrykket: lykter,
søppel, renhold, skilt, benker.

Eldrebølgen - konsekvenser?

Mange eldre flytter til sentrumsnære leiligheter. Dessverre skaper ikke dette alene liv i sentrum.

Boligutvikling

Studentboliger i sentrum, dagens studentboliger er forfalne og slitne – dessuten ligger de langt utenfor sen trum.

På Ringerike kan man få mer for pengene og hus med hage.

Kommunen bør tenke ut muligheter for hvor de yngre ville kunne tenke å bosette seg. Tomannsboliger/rekkehus
– se på hvilke muligheter en utvikling av elven kan gi i boligsammenheng. Med spen nende urbaneleiligheter
langs elven vil barnefamilier kunne velge bykjernen som bosted.

På hvilken måte vil de nye infrastrukturprosjektene (Ringeriksbanen, E - 16 etc) påvirke handel?

Handelsutvikling?

Ny infrastruktur vil bidra til å flere vil bosette seg her. Sentrum må være klar før banen kommer. Sentrum må
h a mer for barn og ungdom. Gårdeiere må samarbeide, flytte noen butikker, felles åpningstider. Hele tilbudet i
sentrum må sees under ett. Fasader må pusses opp. Byen må «løftes». God arkitektur – pene bygg – spring-
vann.

Må sikre en god adkomst fra ny E16 og inn. Infrastrukturen i byen er vesentlig – ellers blir ny vei og bane «en
forbannelse». P - plasser er viktig.

Flere arbeidsplasser og boliger i sentrum vil gi økt grobunn for handels - og servicetilbudet. Bra at skolen ligger
i sentrum.

Merkevaren Hønef oss må være etablert.

Handelslekkasjer/ - tilsig?

Blir Hønefoss en by man drar til eller fra? Trolig en positiv hand elseffekt som følge av økt tilflytting.

Bosetting/boligutvikling

Flere vil trolig bosette på Ringerike når banen komm er. Ny vei og bane gir en bedre tilgang på arbeidsmarkedet
i både Oslo og Ringerike.
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Regulering – kommunale forhold:

Kommunedelplanens arealdel sier at man skal følge de 17 bærekrafts målene til FN. Man ønsker 70% av bo-
ligveksten i sentrum/bykjernen. H ønefoss vil bli attraktiv for tilflytting. Derfor må det legges til rette for boliger og
arbeidsplasser i sentrum. En plan hvor det er tilrettelagt og kortere vei fra plan til gjennomføring. I de overord-
nede føringene må man forholde seg til klimamålene og legge til rette for dette i den videre utviklingen (dersom
man mener noe med miljømålene). Lang reguleringstid og usikker prosess gjør det vanskelig å drive utvikling.

Det er så streng regulering i sentrum at det blir vanskelig å få til gode arbeidsplass er og andre tilbud i sentrum.

Byggekostnader inkludert tomtekostnad er betydelig lavere utenfor sentrum. I tillegg har man andre krav til
parkering i sentrum. Dette gir lavere leiekostnader på f.eks Hvervenmoen. Kundene etterspør det som er
tilgjengelig t il riktig pris. Da kan sentrum tape hvis det ikke blir gjort noen grep.

Sysselsetting?

Man vil kunne tiltrekke seg arbeidsplasser dersom man er flink. Må skape et ønske om å både bo og jobbe her.
Universitetet og kompetansen bør utnyttes og stimuleres ti l et gründermiljø .

Arbeidsplasser:

Må ha en enhetlig plan sett opp mot ny bane og vei. God regulering. Arbeids - cluster på Eggemoen med nærhet
til Gardemoen vil skape attraktivitet for flere arbeidsplasser og gjøre det enklere å hente kompetanse også fra
utlandet.

Det er uheldig at kontorarbeidsplasser flyttes ut av sentrum.

Dagens kontorlokaler i sentrum er ikke attraktive. Derfor flytter bedriftene ut av bykjernen. Her er dagens regu-
lering et hinder for nyetablering av kontorlokaler i sentrum.

Pendling?

Kommunen i dag virker fremoverlente og aktive i forhold til utviklingen. Visjo nær og fremtidsrettet. Legger for-
holdene til rette. Viktig å bygge infrastruktur og utvikle skoler og sykehjem. Arbeidsplasser er vesentlig for å få
en aktiv by. Mangel på kompetanse og spesielt teknologikompetanse i bedriftene gjør at man må hente inn
kom petanse fra andre steder. Ny bane og vei kan gi bedre tilgjengelighet på manglende kompetanse (kortere
vei til Gardemoen, kortere reiseveier, pendling).

Ny vei og bane gjør det lettere for barnefamilier å pendle til og fra Oslo.

Hvordan oppleves konkurra nsesituasjonen for handelen i Ringerike?

Kuben henvender seg til omkringliggende områder. Ser at kundene kommer 30 – 45 minutter unna fra.
Henvender seg til både Valdres, Hallingdal, Geithus. Her bidrar også Hvervenmoen med sitt tilbud.

Nærheten til Hadel and glassverk og Kistefoss er positivt, men må utnyttes til fordel for handelen. Økt samarbeid
mellom kommunene (Ringerike, Hole og Jevnaker) bl.a. innen turisme og overnatting.

Intern konkurranse mellom handselsområder i Ringerike?

Sentrum mot Hvervenmo en : butikkmix og skille mellom type handel. Storhandel vs detaljhandel.
Dagligvareetableringer – hvorfor skal det ligge på Hvervenmoen?

Hvervenmoen sier de vil bidra til positiv utvikling i sentrum. Men usikkert hva de vil bidra med.

Det står tomme areal er i sentrum – f.eks. ved kinoen. Her burde man f.eks ha lagt den nye XXL butikken – noe
som ville vært et meget positivt tilskudd til sentrum.
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Hvilke andre områder konkurrerer med Ringerike/Hønefoss?

Sandvika storsenter er en stor konkurrent. Da Kuben fikk HM og andre attraktive leietakere økte omsetningen
betydelig. XXL på Hvervenmoen stopper nok en del kunder til Sandvika.

Hvordan oppleve s tilgjengeligheten til Hønefoss sentrum?

Kollektivtilbudet er begrenset, og det rammer de unge i stor grad. Bef olkningen er ofte bosatt langt unna stop-
pestedene. Mye er bilbasert. Gjennomkjøringstrafikken er negativ da dette skaper mye kø.

Hvordan oppleves butikktilbudet i Hønefoss sentrum?

Lokaliseringsplanen er dårlig. Det kan være vanskelig å finne «de gode» butikkene fordi de ligger gjemt bort i
forhold til torget i sentrum. Det mangler noen attraktive kjeder/dragere i sentrum. Små lokaler gjør at de blir
små butikker.

Forslag til tiltak:

Man bør tenke ut en bedre lokaliseringsplan av handels - og serviceti lbudet i sentrum.

Hvordan oppleves tilbudet av serveringssteder i Hønefoss sentrum?

Relativt s tort og godt tilbud av serveringssteder , men mye er likt. Stor suksess da Burger King etablerte seg.

Spisesteder som Egon eller Big Horn ville fungert fint i sentrum. Om spisestedene kunne samlokaliseres i større
grad rundt torget i sentrum, ville det være et godt bidrag til å skape liv i Hønefoss på dag, og kveldstid.

Hvordan oppleves kulturtilbudet i H ønefoss sentrum?

Meget bra kulturliv i Ringerike kommune . Kulturtilbudet er noe befolkningen er stolt av. Sommer - revy og kultur-
skole, Musikktilbud.

Hvordan oppleves åpningstidene på butikkene i Hønefoss sentrum?

En generell opplevelse at åpningstidene i sentrum ikke er kundetilpasset. «Alle» påpeker at mange butikker i
sentrum stenger når folk flest er ferdige på jobb, hvilket gjør at kundene handler andre steder. Ingen felles
politikk for åpningstider. Det er negativt fordi det skaper uforutsigbarhet for kundene.

Viktig med utvidede og samkjørte åpningstider for butikkene i sentrum. Butikk og gårdeiere bør fremstå med
enhetlige åpningstider og felles kommunikasjon.

Hva kan/bør gjøres med Hønefoss sentrum for at det skal bli mer attraktivt å bruke for k ommunens
innbyggere?

Skape et hyggelig bymiljø. Holde det pent! Beplanting i sentrum. Pent i parkene. Hyggelige benker og grøntom-
råder. Vedlikehold og renhold (reparere benker, male og feie). Ha skilt med «Velkommen til Hønefoss». Skape
arkitektur i utero mmene.

Bruke bedre det som alt finnes i regionen: Kistefoss og Hadeland glassverk. Kort kjøretid unna. Skape opple-
velser. Når det arrangeres aktiviteter i sentrum – da kommer det mange mennesker. Et trivelig sentrum er viktig
for å få folk til å trives.

Universitet har mange studenter. Universitet burde ligget i sentrum Studentboliger i sentrum. Positivt med ny
videregående skole i sentrum.
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Hvilke eventuelle andre innspill har dere til viktige fokusområder for by - og handelsutviklingen i kom-
munen?

Ring erike mangler en identitet. Hva er Ringerikes merkevare ?

Mange er patrioter, men det er litt vanskelig å samle seg. F.eks . da fotballen var i 1.divisjon skapte dette et
samhold. Skape idrettsarenaer – det vil være attraktivt for tilflyttere.

Hønefoss trenger noe å være stolt av.

Hønefoss’ identitet: hva er Hønefoss. Vanskelig å få et godt svar. Elven er viktig og fossen.

D e bør være stolte av byen sin. Det mangler noe å være stolt av.

Hva skal Hønefoss være for hvem?

Det har vært mange forslag over tid. Et slagord ”Et bypatriotisk spleiselag” – kan si noe om Hønefoss. Hønefoss
som et knutepunkt bomessig, teknologi - og trans portmessig. Det er en viss patrioisme for byen – spesielt innen
kulturlivet – her er det dugnad og stolthet. De aktive kulturlivet i Hønefoss er noe som trekkes frem av alle.

Ringerike er «nærmest det meste». Behov for en synliggjøring – en merkevare. Loka l matproduksjon – stor
industri innentrevirke. 25 bedrifter leier på ”Treklyngen” område innen mange bransjer. Teknologigrupperinger.
De bedriftene ønsker samarbeid - et kluster.

Kollektivtilbud mangler. Hønefoss er ingen sykkelby. Byen er en bilby. Kollek tivtilbud til sentrum.

Kontorplassen i sentrum vil være viktig. Utdaterte lokaler en utfordring. Kommuna saksbehandling oppleves
som uforutsigbar og treg – gir dårlig vilkår for sentrumsutvikling.

Hyttetrafikken går utenfor sentrum. Dette blir ikke bedre m ed ny vei og bane. Behov for å skilte folk inn til
Hønefoss. Dette vil imidlertid bidra til ytterligere trafikk i sentrum – som allerede er stor!

Oppsummert

        Godt og variert handelstilbud, god tilgjengelighet for de fleste i Hønefoss sentrum

        Kuben - senteret et tyngdepunkt i sentrumshandelen, godt samarbeid med øvrig handel

        2 timers gratis parkering på kommunale plasser

        Hvervenmoen/Hvervenkastet bremser handelslekkasjen fra kommunen

      Oppleves som dødt på ”kveldstid”

      Butikkenes åpningstider

      For dårlig samarbeid mellom butikker og gårdeiere

      Mangler enhetlig profil og kommunikasjonsplan

      Utvanning av handelstilbudet i sentrum

      Relativt gammel og tildels utdatert eiendomsmasse

      Hønefoss/Ringerike mangler egen ”identitet”/har ingen unik profil ...

      Hvervenmoen/Hvervenkastet ”utarmer” detaljhandelen i Hønefoss sentrum
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1 . By - og handelsanalyse Ringerike

1 .1 Oppsummering
I forbindelse med utarbeidelse av ny næringsplan jobber Ringerike kommune med strategi for proaktiv areal-
forvaltning og aktiv bruk av tilgjengelige arealer. Administrasjonen opplevde et behov for ny by - og handels-
analyse som kunnskapsgrunnlag. Samtidig kom det også en politisk bestilling på ny by - og handelsana-
lyse. Prognosesenteret AS ble engasjert til å utarbeide en by - og handelsanalyse fo r fremtidig utvikling av
handelstilbudet i kommunen.

Ringerike kommune har en sentral posisjon i regionen. D etaljhandelsomsetning per innbygger er høyere enn
gjennomsnittet for norske kommuner. Det er handelstilsig til kommunen . Veksten i detaljhandelsomsetning
fra 2015 til 2019 er høyere enn landsgjennomsnittet med 13% mot 5%. Lønnsomheten er også god med en
driftsmargin på 4, 8 % mot 2,7 % i 2018. Man kan med rette hevde at Ringerike så langt har lykkes bra i
handel.

Vi er allikevel noe skeptiske til den store spred n ingen av butikker, og at mye skjer nær sentrum uten at det
fremstår som et helhetlig tilbud.

Veldig kort kan vi oppsummere handelshistorien de siste ca . 50 år med at vi har gått fra at bygdene hadde
tilgang på basis varer som mat, klær , sko og varer til hjemmet nokså nært. Man dro til sentrum for å handle
til j ul og 17. mai. Så døde h andelen på bygda som ikke va r dagligvare. Byene fikk en ring av kjøpesenter
rundt seg som overtok mye av bygdas handelsfunksjoner. De kunne også ta unna handel til de store anled-
ningene. Sentrum har tapt andeler av det totale forbruket på denne utvikling en samtidig som bygdene i beste
fall si tter igjen med kun dagligvaretilbud .

Utviklingen for fysisk handel generelt er stagnasjon i omsetning og svekket lønnsomhet til tross for at kjøpe-
kraften i befolkningen har økt betydelig. Dette skyldes i all hovedsak sterk vekst i netthandel . Det er også en
dreining i forbruk mot opplevelser , bil, hytte og bolig. Vi har en stund hatt en prognose på at netthandel og
fysisk handel er like store i 205 0. Det vi uansett vet er at netthandelen vokser raskt.

Det siste årets pandemi har gitt store endringer i handelen, men vi vet ikke om dette vil fortsette eller hva
effektene blir på lang sikt . Vi har hel ler ikke tilgang på detalje rte data for kommunene gjennom Koronatiden
i 2020.

Målet for denne analysen er å vise hvordan Ringerike kan tilpasse seg en ny virkelighet mot 2030 som tar
hensyn til ny infrastruktur og høy befolkningsvekst , som i hovedsak kommer i eller nær e sentru m , samtidig
som netthandelen vokser .

Det er benyttet en internasjonalt anerkjent metodikk for å beregne konsekvensene av ny infrastruktur og økt
befolkning. Metoden brukes av store nasjon ale og internasjonale aktører og bygger på professor David
Huffs teorier om trekkraft (Gravity Modelling). Utgangspunktet er at forbruker e velger det nærmeste stedet
som har det man trenger. Det er kombinasjonen av avstand og attraktivitet som er avgjø rende for hvor vi
velger å handle.

Først har vi modellert dagens situasjon. Dette gjøres for å teste treffsikkerheten til modellen. For Hønefoss
sentrum får vi presisjo nsindeks 9 2 og for de øvrige handelsområdene i intervallet 80 - 91 (Indeks 100 er 100%
riktig ). Vi er derfor trygge på at metodikken fungerer i dette markedet.

Vi har så sett på ulike scenari e r for handelen i Ringerike mot 2030.

Basert på modelleringen har vi beregnet hva som skjer om det kommer 5 000 nye innbyggere til kommunen
og e n økning i netthandel på 13% og 10% i forbruk . Modellen viser et tap i omsetning på 115 MNOK for
kommunen når vi sammenligner med eksempelet med 5 000 innbyggere og dagens nivå på netthandel og
forbruk.

Så har vi forutsatt at det etableres et beskjedent handelstilbud på ny stasjon i Hønefoss. Modellen beregner
omsetning på ny stasjon til 165 MNOK i 2030. Samtidig reduseres omsetningen i Hønefoss sentrum med 84 ,
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Hønengata 33, Eik li 60 og Hvervenmoen 26 MNOK. Nedgangen skyldes både utviklingen i netthandel og
etableringen på stasjonen (se over) . Vår vurdering er a t det da ikke vil være lønnsomt for kommunen eller
utbygger å utvikle særlig mer enn et beskjedent handel stilbud . Det so m kan forsvare en utbygging er at mye
av befolkningsveksten ko mmer her , samm en med en ny stasjon som gir mye aktivitet.

I det siste scenari et har tatt bort all handel på Eikli . Dette er et teoretisk oppsett, og omsetningen fra Eikli vil
tilfalle de øvrige handelstilbudene hvor Hønefoss sentrum og Hvervenmoen får meste parten. Det er viktig å
merke seg at dette scenariet gir bedre resultater for helheten enn at Eikli forb lir som i dag . Man kan argu-
mentere for at Hvervenmoen like gje rne burde « fjernes » . Vi mener at Hvervenmoen har en bedre beliggenhet
for å fange opp trafikken mot store hytteområder og ligger et stykke fra sentrum. E i kli ligger nære sentrum
og er lite t ilgjengelig til f or hyttetrafikken . Det er grunnen til at vi anbefaler at dette tilbudet bør bygges ned.

Vi mener at det beste for k ommunen er å styrke handelstilbudet i sentr um og at mest eparten av boligbyg-
gingen skjer i og nære sentrum . Dette harmonerer godt med spørreundersøkelsen som er foretatt i aug u st
20 20 blant Ringerikes innbyggere.

Slik vi ser det har Ringerike og Norge behov for mindre handelsareal i fremtiden enn i dag. En befaring i juni
2020 viste at det var en del tomme lokaler i sentrum og handelsomr ådene rundt .

1 .2 Innledn ing

I forbindelse med utarbeidelse av ny næringsplan, er det behov for å få utarbeidet en oppdatert by - og
handelsanalyse for utvikling av R ingerikes handelstilbud tilpasset endringer i bosetting , infastruktur og
f orbruksvaner . Hand e lstilbud ses her i en bred betydning og omfatter også servering og service – det vi kan
kalle publikumsret t et virksomhet.

Ringerike har store ambisjoner om å trekke til seg mange nye innbyggere. Det tilrettelegges for fortetting
med mange nye boliger i og i nærheten av sentrum. Vi har her lagt til grunn en befolkningsve kst på 5 000
per soner mot 2030. Dette er gjort i samarbeid med kommunen , både i forhold til antall og plassering.

Samtidig skjer det store endringer i infrastruktur med nye veiforbindelser og ny toglinje . Dette forkorter
reisetiden vesentlig for pendlere med arb ei dsplass er mot arbeidsmarkedet i stor - Oslo.

Målsettingen med analysearbeidet er å utarbeide et godt dokumentert og operativt analysegrunnlag, som gir
Ringerike kommune konkrete innspill på hvordan man kan legge til rette for en optimal utvikling av fremtid ens
handelstilbud.

Den ne analysen er bygget opp med en beskrivelse av dagens situasjon innledningsvis før ulike tilnærminger
til fremtidig struktur vurderes , og avsluttes med en anbefalt tilnærming.

1 .3 Om prosjektgjennomføringen
Prosjektet er gjennomført med deltagelse fra kommunen , kommersielle aktører og Ringerike
Næringsforening ( Referansegruppen) .

D et har vært møter i juni og september 2020 med gjennomgang av foreløpige resultater og nyttige
diskusjon er om datagrunnlag og resultater. Både kommunen og referansegruppen har bidratt med viktige
data og synspunkter som er tatt med her. Prognosesenteret takker for all hjelp og engasjement i
gjennomføringen av analysen .
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Det er også gjort en spørreundersøkelse og flere dybdeintervjuer som er overlevert som egne dokumenter .

2 Ringerike og handel generelt

2 .1 Sammendrag
Ringerike kommune har en sentral posisjon i Ringeriksregionen som største kommune i antall innbyggere
og detaljhandelsomsetning. For alle kommuner er det viktig å ha et attraktivt sentrum med et stort tilbud
kulturelt, rekreasjonsområder, arbeidsplasser, bo lig er og handel. Utv iklingen av Ringerike i sam m enheng
med ny vei og bane er en unik mulighet til å stryke Ringerike med tanke på bo ligutvikling , arbeidsplasser og
handel.

Detaljhandelsomsetningen i Ringer ike var 3 411 MNOK i 2019. Veksten i omsetning var på 13% ( 4 0 4 MNOK )
fra 2015 til 2019 . Til sammenligning hadde Norge en vekst på 5%.

D et var omsetning av biler gjennom bilforhandler e på 1 118 MNOK på Ringerike ( 201 9 ) .

Det er handels tilsig til Ringerike . I 2015 var handelstilsiget 7 5 MNOK ( 3% ). I 2019 var handelstilsiget økt til
358 MNOK ( 12 % ) . Det er spesielt bransjegruppene «Elektro og multimedia», «Bil - og båtplei e » og «Hus og
hjem» som bidrar til handelstilsiget til kommunen.

2 .2 Detaljhan del per innbygger i kommu ner med
tilsvarende innbyggertall
I graf 2 .2.1 er det laget en oversikt over detaljhandels omsetning per innbygger fra 200 9 til 201 9 i 1 2 kommu-
ner som alle har et innbyggertall på 25 000 - 35 000.

SSB detaljhandelstall for Ringerike viser en jevn vekst i gjennomsnittlig omsetning per innbygger fra kr. 7 4
858 i 200 9 til kr. 9 1 120 i 201 9 .

Sett mot de andre kommunene ligger Ringerike «midt på treet» og har en noe svakere vekst enn f.eks.
Ringsaker, Gjøvik og Lillehammer .

Omsetning per innbygger er lavere her enn i senere oversikter fordi detaljhandelsdata fra SSB ikke inkluderer
tjenester og servering. Disse t allene er ekskl. drivstoff , netthandel , serve ring og tjenester . Alle omsetningstall
gjennom rapporten er eks kl. mva.
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2.3 Ringerike og omkringliggende kommuner
Tabell 2 .3.1 viser detaljhandelsomsetning i Ringerike og omkringliggende kommuner og i Norge.

I dette oppsettet er alt salg av varer og tjenester til forbruker med, og det er derfor totalen her er høyere enn
når man ser på detalj handelsdata fra SSB som ikke inneholder omsetning fra tjenester og servering. Tallene
er ekskl. drivstoff, netthandel og fritidsbåter. I all hovedsak er det benyttet offentlig statistikk fra SSB, men
her er det i tillegg benyttet tall fra AKA for å justere opp tall for Hvervenmoen

Sett i forhold til gjennomsnittlig omsetning per innbygger i Norge er omsetningen i Ringerike høyere, 1 12 049
kr. mot 100 233 kr (2019). Omsetningen økte med 405 MNOK i 2019 eller 13 % mot 5 % i Norge. Oslo og
Bærum har den høyeste veksten i kroner med henholdsvis 6 644 MNOK (9 %) og 1 115 MNOK (11%). Ring-
erike kommer på 3.plass. Målt i prosent er Jevnaker best med vekst på 36 %, tett etterfulgt av Flå med 35
%. Hole, Krødsherad, Sønd re Land og Sør - Aurdal har negativt vekst i omsetning.

Graf 2 . 2 . 1
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2.4 Handelsti lsig og lekkasje
Ringerike hadde handelstilsig i 2015 på 75 MNOK (3%) og i 2019 på 358 MNOK (12%). Det er en økning i
handelstilsiget på 283 MNOK.

Flå, Gran og Oslo har alle handelstilsig i tillegg til Ringerike (2019).

Hytteturister i /på vei gjennom Flå bruker mye penger i kommunen og bidrar til et solid handelstilsig målt i
prosent, 110 i 2019 ( 116 MNOK ) .

Se kart 2 . 4 .1 hvor handelstilsig / - lekkasje vises indeksert mot Norge.

Se også avsnitt 2 .6 Handelstilsig / - lekk asje per bransjegruppe Ringerike.

Tabell 2 . 3 . 1
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Kart 2 . 4 .1 Handelstilsig/ - lekkasje
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2.5 Omsetningsutvikling bransjegrupper
Tabell 2 . 5 .1 viser omsetning i MNOK fordelt på bransjegrupper i Ringerike. Omsetningen har økt fra 3 006
MNOK til 3 411 MNOK . E n økning på 13% ( 404 MNOK ) mot 5% i Norge .

Det er flere bransjer som har en større vekst enn Norge.

«Mat og drikke» vokser med 130 MNOK fra 2015 til 2019 , 12% mot 14% i Norge.

«Hus og hjem» er den nest største bransjegruppen , og vokser med 158 MNOK fra 2015 til 2019. E n vekst
på 25% mot 2% for No rge .

«Helse og velvære» øker med 37 MNOK , 13% mot 1% i Norge.

«Elek tro og multimedia» har hatt en betydelig høyere vekst i perioden i Ringerike med 15% mot kun 1%
vekst i Norge.

«Servering» er den 4. største bransjegruppen med 217 MNOK (2019). Denne bransjen har økt med 1% mot
4% for landet.

«Bekledning » er en utfordrende bransje de fleste steder . Ringerike har hatt en økning i omsetning innen
bekledning på 15 MNOK , en oppgang på 6% mot en nedgang totalt i landet på 8%.

Innenfor «Sport og fritid» har veksten vært høyere enn i Norge med 21% sett mot Norge som har en nedgang
på 22%.

«Bil/båtpleie» har hatt sterkest ve kst med 73% i Ringerike og 40% nasjonalt .

«Optikk , ur og gull» har en oppgang i omsetning på 12% mot en vekst i landet på 1%.

«Andre tjenester» er en samling ulike bransjer som fotografer, gallerier, veterinærer m.m., s om har en ned-
gang på 37% i Ringerike mot en vekst i Norge på 11%.

En del av forklaringen på endringene er nyetablering og av vikling av butikker . Det er derfor viktig å tolke
tallene med en viss forsiktighet.

Se også graf 2.5.1.

Tabell 2 . 5 . 1
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2.6 Handelstilsig/ - lekkasje bransjegruppe r
Tabell 2 . 6 .1 viser handelstilsig - lekkasje per bransjegruppe .

Ringerike hadde handelstilsig i 2015 på 75 MNOK (3%) og i 2019 på 358 MNOK (12%).

I bransjegruppen «Mat og drikke» er det et handelstilsig på 5% i 2015 som går ned til 3% i 2019.

Målt i kroner er det klart «Hus og hjem» som bidrar mest til handelstilsig et med 234 MNOK (2019).

«Elektro og multimedia» er en annen stor bidragsyter med et handelstilsig på 64 MNOK eller 51% (2019).

«Servering» har handelslekkasje i både 201 5 og 2019, og lekkasjen forverres i perioden.

«Helse og velvære» går fra handelslekkasje til handelstilsig i perioden , en forbedring på 35 MNOK.

«Bekledning» styrkes i perioden og handelstilsiget øker fra 3 MNOK til 38 MNOK.

«Sport og fritid» bedrer hande lsbalansen innen sin kategori med 46 MNOK.

«Bil/båtpleie» øker handelstilsiget fra 11 MNOK (22%) i 2015 til 36 MNOK (52%) i 2019.

I kategorien «Optikk, ur og gull» er det en vekst i handelstilsig på 6 MNOK.

«Andre tjenester» går fra et handelstilsig på 28 MNOK i 2015 til en handelslekkasje på 26 MNOK i 2019.

Graf 2 . 5 . 1
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2.7 Lønnsomhet
I tabellene 2 . 7 .1, 2 . 7 .2 og 2 . 7 .3 har vi samlet regnskapsdata fra 2018. Tallene viser at lønnsomheten
i Ringerike er høyere enn i Norge generelt. Ca. 1/5 av alle butikker taper penger og 1/3 innen daglig-
vare taper penger.

I Norge lå driftsmarginene på ca. 8% i 2008, i 2015 3,3% og i 2018 er den ytterligere redusert til 2,7%.
Nedgangen skyldes i hovedsak overetablering og netthandel.

Driftsmarginen for Ringerike var 5,3% (2015) og 4,8% (2018). På 3 år har det vært en nedgang i
lønnsomhet.

Generelt er driftsmarginene noe høyere i Ringerike enn landet ellers.

Bransjegruppen «Mat og drikke» har laveste driftsmargin med kun 1,6% i Norge, i Ringerike oppnås
en driftsmargin på 2,2% innen dagligvarer.

Fordelt på handelsområder i Ringerike, er det butikkene i Hønefoss sentrum som kan vise til be st lønn-
somhet. I sentrum oppnår butikkene en gjennomsnittlig driftsmargin på 5,7% mot 4,8% ellers. På Eikli
er det driftsmargin på 5,1% i snitt. I Hønengata og på Hvervenmoen er driftsmarginen henholdsvis 3,4%
og 3,9%.

Disse tallene peker ikke mot et beho v for mer salgsareal generelt, men det finnes fortsatt steder det er
mulig å få til lønnsom handelsutvikling.

NB! Det finnes regnskapsdata for ca. 25 % av butikkene i Norge. Lønnsomhetstallene referer til dette.

Tabell 2 . 6 . 1
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2.8 Dagligvarestruktur
Kart 2.8.1 viser dagligvarebutikkene . Dagligvarehandel skaper mest trafikkarbeid, og det er sentralt at
befolkningstyngdepunktene ikke har for langt til dagligvarebutikk. Nes har en butikk som ikke vises her.

Slik vi ser det er dagligvarestrukturen rimelig god . Ved etablering av nye boliger kan det vurd e res behov for
fler e . Dagligvare handel på Hve rvenmoen vil bli veldig avhengig handel fra « hyttetrafi kken » . Fra andre tilsva-
rende punkter vet vi at opp mot 60 % av omsetningen kommer fra innbyggere utenfor kommu nen.

Tabell 2 . 7 . 1

Tabell 2 . 7 . 3

Tabell 2 . 7 . 2
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Kart 2 . 8 . 1 D ag li gvareb utikker
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2.9 Ringerike s handelsområder
Handelsområdene defineres her som områder med minimum 5 butikker med mindre enn 1 00 meters av-
stand. Et område må minst ha en dagligvarebutikk, en klesbutikk og en butikk til fra andre bransjer. I all
hovedsak er det benyttet butikkdata Andhø y registrene med regnskapstall fra Brønnøysundregistrene og Pro-
gnosesenterets be regn ede omsetningstall . Di sse tallene er korrigert med tall fra aktørene i kommunen , sær-
lig for å korrigere Hvervenmoen som har en del nyetablerte butikker .

Tabell 2 . 9 .1 viser de ulike handelsområdene med omsetning fordelt på bransjegrupper.

I Ringerike omsettes det detaljhandelsvarer for 3 41 1 MNOK (2019) i og utenfor handelsområdene . Bare 605
MNOK utenfor handelsområdene, hvor mer enn halvparten av dett e er « Mat og drikke » (i hovedsak daglig-
varebutikker).

Ca. en tredjedel av all detaljhandel skjer i kjøpesenter i Norge. I Ringerike er kjøpesenterandelen 26% fordelt
på Kuben og Eiklisenteret. Se kart 2.9.2 kjøpesenter.

I Ringerike er Eikli det største handelsområdet med 968 MNOK i omsetning (2019). 28% av de taljhandelen
i kommunen skjer i dette handelsområdet. Eiklisenteret har 37% av handelen på Eikli. Gatehandel en på Eikli
utgjør 602 MNOK ( 62 % ) , av dette er ca. 2/3 innen «Mat og drikke».

28% av all handel i kommunen skjer i Hønefoss sentrum. Hønefoss sentrum med Kuben er d et nest største
handelsområdet med 950 MNOK . Kubens omsetning i 2019 var 522 MNOK og utgjør 55% av totalen i sen-
trum. I sentrum utgjør gatehandelen 423 MNOK ( 45% ) . «Mat og drikke» utgjør ca . 25% av gatehandelen i
sentrum.

Hønengata er det tredje største h andelsområdet med 451 MNOK. Her er over halvparten av omsetningen
innen «Mat og drikke». Butikkene er mer spredt i her, men vi har allikevel valgt å se på det som et handels-
område.

Hvervenmoen har omsetning på 438 MNOK og tar 13% av omsetningen i Ringerike. Her dominerer omset-
ning innen bransjen «Hus og hjem» med 77% .

D et er lokalisert handel utenfor de nevnte handelsområder med omsetning på 605 MNOK hvor over halvpar-
ten av omsetningen er «Mat og drikke».

Tabell 2 . 9 . 1
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Tradisjonelt har det vært stor omse tning av biler i Ringerike. P er 1.1. 2019 var omsetning gjennom bilforhand-
lere på 1 118 MNOK . Graf 2.9.1 viser omsetning av biler per innbygger gjennom bilforh andler for Ringeri k e
sett mot gjenno m snittet for Norge. I 2015 var omsetn ingen av biler per innbygger i Ringerike over det dobbelt
a v gjennomsnittet for landet. I 2019 er omsetning per i nn bygger i Rin gerike gått betydelig ned.

Graf 2 . 9 . 1
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Kart 2 . 9 . 1 Handelsområder
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Kart 2 . 9 . 2 Kjøpesenter
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2.1 0 K orona og hande l

De n påg ående pandemien har påvirket handelen vesentlig internasjonalt, nasjonalt og lokalt . Foreløpig har
vi ikke data på lokale utslag, men under er en kort innføring i noe n av konsekvensene .

Det er mange likhetstrekk mellom det som har skjedd i Norge og resten av verden som vises i graf 2.10 . 1 .

Grafen viser utviklingen i Spania hvor mat gikk fra under 20 % til rundt 60 % av butikkomsetningen veldig
raskt.

Samtidig gikk mote kraftig ned sammen med barer og restauranter.

En stor forskjell på Norge og andre land er at mens vi bruker ca . 20 % av matpengene våre ute bruker mange
land rundt 50 % på restauranter.

Graf 2.10 .2 viser utviklingen i norske kjøpesenter uke for uke (kilde : Kvarud analyse) . I uke 11 (9. – 14. mars)
slo det til med stor nedgang i besøk, men uten at omsetningen sank veldig. Handlekurven økte fra 306 til
406 kroner . Dagligvarebutikkene og Vinmonopolet gikk opp 35 %.

Så ble uke 12 og 13 nokså dystre for de fleste. Både besøk og totalomsetning gikk kraftig ned, men handle-
kurven er fortsatt veldig stor. Vi har altså tatt færre handleturer og kjøpt mer hver gang.

I uke 14 hadde mat og drikke fortsatt sterk vekst, samtidig som vi bruk te mer penger på hus og hjem.

I uke 15 starte t påsken, og handlekurven vokser til svimlende 463 kroner. Igj en havne t mye penger hos de
som selger mat og drikke.

Det forts atte i uke 16 – 19, hvor også varer til hus og hjem ble handlet svært ivrig .

Hele perioden var mørk for mote, servering og service samt tjenesteytende med nedgang helt ned i 85 %.

Uke 20 (11. – 17. mai) b le et klart vendepunkt, med høyere totalomsetning enn i 2019.

Uke 21 er heller ikke ille når vi tar i betraktning at det var én handledag mindre. Samlet ga ukene 20 og 21
høyere omsetning enn tilsvarende uker i fjor.

Graf 2.10.1
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Ser vi geografisk på det, er det kjøpesentrene i sentrum (med pendlere på kundelista) og mange motebutik-
ker som har merket korona mest. Mens de min dre sentrene, som har en stor del av omsetningen fra mat og
drikke og ligger nær der mange bor, har klart seg langt bedre. Også i Hønefoss.

Mange har sikkert hørt om V, U og L - kurver inn og ut av dårlige tider. Dette ser ut som en U. Det går fort
ned, varer en stund og gå r opp igjen. V er korteste og beste vei gjennom kriser. L er ille. Det går fort ned og
man kommer sent eller aldri opp igjen. Det k an være noen bransjer som ser sin L nå for den fysiske butikken.

Netthandelen har v okst , og var i april 40 - 50 % høyere enn i 2019 . Dette kan ha økt farten i overgangen fra
fysisk butikk til nett .

3 T render i hande len

3.1 Endri nger i husholdningsstørrelse og
f orbruksmønster
Helt siden 70 - tallet har forbruksveksten vært stor, og butikkene har fått svært mye av veksten . Etter finans-
krisen (2008) har kjøpekraften i Norge fortsatt å vokse, men lite av det har kommet butikkene til gode.

Netthandelen er en viktig forklaring, men en dreining i forbruk spiller også inn. Vi bruker mer penger på
kapitalvarer, bolig og hytte. Boligene blir dyrere, og vi bygger hytter som aldri før. I tillegg spiser vi mer på
restaurant, reiser mer og bruker generelt mer penger på opplevelser. K orona epidemien kan kanskje endre
det te mønsteret noe , også på lengre sikt .

Graf 2.10. 2



20

Mye av forklaringen til den store forbruksveksten i Norge er stor vekst i antall husholdninger . I perioder har
den vært tre gang er så stor som veksten i antall personer. Siden mye av det vi kjøper brukes av hushold-
ningen h ar dette bidratt sterkt til forbruksveksten. Flere boliger som trenger vaskemaskin, møbler , TV osv .

Veksten i antall husholdninger og personer er nå relativt jevn ( s e g raf 3 . 2 . 1 , SSB ) . I 1960 var det 3,3 personer
i husholdningen , i dag er det 2,1 .

3.2 E r fysis k handel og netthandel like store i 2050?
De siste årene har det vært en stor vekst i netthandel, målt i kroner, men spesielt relativt sett opp mot annen
fysisk handel.

Historisk har det vært vekst i kjøpekraft og handel i veldig lang tid. Nå ser det ut ti l at vi klarer oss brukbart
med vedvarende lav oljepris. De fleste makroøkonomer forventer bra lønnsvekst de nærmeste årene.

Det forventes også vekst i detaljhandel, men den fysiske handelen slutter snart å vokse med fortsatt sterk
vekst i netthandel. Run dt 2025 starter en forsiktig nedgang i butikkenes omsetning som varer til 2045 hvis
disse prognosene holder stikk.

Norge har 10 - 20 % for mye handelsareal. I 2050 er det ikke behov for mer handelsareal enn det vi har i dag.

Dette gjelder handel generelt. Fo r klær kan det fort bli mer dramatisk. Forbruket faller allerede, i hvert fall i
fysisk butikk. Netthandelen er nok også større i kles handel enn mange andre bransjer. Det er mer enn 6 000
klesbutikker i Norge. Altfor mange.

Graf 3 . 1 . 1
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3.3 Etterspørsel en i Ringerike kommune
I Prognosesenterets segmentering deles befolkningen i tre like store grupper basert på urbanitet - i klassene
By/Tettsted/Bygd med 1/3 i hver etter b efolkningstetthet i nærområdet, kommunen og avstand til handelstil-
bud definerer urbanitet.

Kjøpekraft tar utgangspunkt i al minnelig inntekt fra ligningsdata og deles i fem klasser. 10, 20, 40, 20 og 10
% av befolkningen. Svært høy, høy, middels, lav og svært lav inntekt kalles de ulike inntektsklassene.

Vi kobler dette til Kantars «Forbruker og media» ( Norges største forbrukerundersøkelse med ca . 14 000
respo ndenter) for å hente frem bl.a. forbrukstall og «myke» v erdier.

Tabell 3.3.1 under viser fordelingen av innbyggerne i Ringerike kommune indeksert mot Norge. Både i antall
og i forhold til høye indekser skiller Høy inntekt bygd, Middels inntekt tettsted, Lav inntekt tettsted og Svær t
lav inntekt seg tydelig ut.

I vurderingen av kjøpekraft og inntekt er det viktig å være klar over at de store byene i Norge har vesentlig
høyere inntekt enn resten av landet, slik at Ringerike i kke kommer « dårlig » ut i forhold til kommuner av
tils varende størrelse.

Faktum er at omsetningen i kommunen er høy per innbygger. Her er det også viktig å forstå at kommunen
ikke er et lukket område hvor ingen kommer inn eller reiser ut for å handle. Omsetningen i Ringerike kommer
også fra innbyggere i andre kommuner , og Ringerikes befolkning handler i andre kommuner som Bærum og
Oslo.

Graf 3 . 2 . 1
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Tabell 3 . 3 . 1
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K art 3 . 3 . 1 B efolkningssegmenter
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K art 3 . 3 . 2 B efolknings segmenter zoomet inn
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3.3.1 Inntektsnivået i Ringerike kommune
I tabell 3.3. 3. 1 vise s en oversikt over i nntektsnivået i Ringerike , omkringliggende kommuner og i Norge.
Bruttoinntekt er ber egnet inntekt før skatt og fradrag. Bruttoinntekt er beregnet både per husholdning og per
person. Almin nelig i nntekt er innt ekt fra skattelistene. Når vi ser på a l minnelig inntekt indeks ert mot Norge,
ligger Ringerike under med indeks 90. Det er bare kommunene Oslo , Bæru m og Hole s om har indeks over
100 for alminnelig inntekt.

3.3.2 Ny bosett ing mot 2030
I samarbeid med kommunen har vi plassert 5 000 nye innbyggere i Ringerike . Det er uttrykt ønske om at 70
% av disse bosetter seg i sentrum eller sentrumsnært. K a rt 3. 3 .2 .1 o g 3.3.2 .2 viser befol knings økning fordelt
på de ulike områdene i kommunen.

Dette er gjort i samarbeid med kommunen, både i forhold til antall og plassering. Tallen e viser til antall
per s oner per grunnkrets.

Tabell 3 . 3 . 3. 1
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K art 3 . 3. 2 . 1 Befolkningsøkning
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K art 3 . 3 . 2 .2 Bef olkningsøkning zoomet inn
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4 Beregning av omsetning og
fastsettelse av markedsområder

4. 1 Om metode
Metoden er basert på professor David Huffs teorier om trekkraft (Gravity Modelling). Utgangspunktet er at
alle velger å handle på det nærmeste stedet som har det man trenger. Da blir kombinasjonen av avstand og
attraktivitet av gjørende for hvor vi velger å handle.

Det er helt avgjørende at man har gode d ata på tilbud og etterspørsel for å få dette til å fungere.

Hensikten med modelleringen er å beregne omsetning og fastsette markedsområdet (der kundene kommer
fra) til handelsområder (der handelen skjer), samt beregne hvilke markedsandeler som oppnås i ulike deler
av markedsområdet. Her brukes grunnkretser, som er den fineste statistiske inndelingen i Norge (ca. 14
000). Metoden sikrer bl.a. at forbrukernes penger bare kan brukes en gang.

Etterspørselen beregnes av antall innbyggere, arbeidsplasser og hytter i hver grunnkrets. Det tas høyde for
ulike forbrukstall i forhold til befolkningens inntektsnivå og urbanitet.

For å få best mulig presisjon på modelleringen beregnes først omsetningen for alle tilbud (handelsområder).
Siden vi kjenner omsetningen, er dette en god kontroll på treffsikkerheten. Så be regnes endringer ved å
legge inn data på nye eller endrede tilbud. I dette tilfelle legges endringer i infrastruktur inn for å se effekter
av kortere reisetider .

4.2 Dagens situasjon

Vi har modellert dagens handelsstruktur slik det e r nå. Kart 4 . 2 .1 viser dagens konkurransesituasjon i Ring-
erike med handelsområder og kjøpesentre og hvor handelstilbudet n y stasjon vil ligge.

Tabell 4 . 2 .1 viser resultater av modellering av dagens handelssituasjon i Ringerike og omegn. Dette e r en
test på hvor presist modellen treffer på eksisterende tilbud. I tabellen viser vi blant annet s core (et uttrykk for
attraktivitet), dagens omsetning, modellert omsetning og presisjons indeks (modellert omsetning indeksert
mot faktisk omsetning).

Modellen har beregnet omsetning for Hønefoss sentrum til 877 MNOK mot dagens omsetning på 950 MNOK.
Dette gir en presisjonsindeks på 92. I hovedsak treffer modellen veldig godt med indeksert presisjon i inter-
vallet 80 – 9 7 .
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Tabell 4 . 2 .1 .
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Kart 4 . 2 .1 Handelsområ der dagens situasjon
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Kart 4 . 2 . 2 Markedsandeler Hønefoss sentrum –
dagens si tuasjon
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4.3 Effekten av ny vei og jern bane
I ta bel l 4.3.1 vises dagens situ as jon mot etter situasjon når ny vei og jernba ne er etablert .

Modellen har beregnet omsetning i Ringerike nå til to tal t på 2 451 MNOK. Når ny vei og jernbane er på plass,
forventes totalomsetningen å bli 2 429 MNOK , en reduksjon på 2 2 MNOK ( 1% ) .

Hønefoss sentrum får en nedgang i omsetning på 25 MNOK ( 2,8% ) .

Eikl i vil få en nedgang omsetn ing med 14 MNOK ( 1,7% ) .

Hønengata får en liten økning i omsetning på 3 MNOK ( 0,7 % ) .

Hvervenmoen får størst økning i omsetning med 13 MNOK ( 3,8% ) .

Modellen b eregner en vekst i omsetning på Sandvika storsenter med 67 MNOK ( 2,3% ) .

Tabell 4. 3 .1
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Graf 4. 3 .1
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K art 4. 3 .1 H øne f o ss sentrum endring i markeds a n del
etter ny vei og jernbane



35

K art 4. 3 . 2 Hønefoss sentrum markeds andel etter ny vei og jer nbane



36

4.4 Scenarier mot 2030
Vi har modellert 4 ulike scenarioer mot 2030 . I alle scenarioer har vi forutsatt at nye veier og ny bane er
bygget ut. At befolkning e n har økt med 5 000 nye innbyggere i 2030 , og at 70% a v disse bor i sentrum eller
nærme sentrum. Videre har vi sett på vekst i forbruk og vekst i netthandel og konsekven sene av et nytt
handelstilbud på ny stasjon. Tabell 4 . 4 .1 og graf 4 . 4.1 viser ulike alternativer for handelsutviklingen mot 2030.

Den øverste linj en viser en tenkt nåsituasjon med ny vei og jernbane i tillegg til at 5 000 nye innbyggere har
flyttet inn.

De neste linjene beskriver e ffekten av forbruksvekst på 10 % og 13 % vekst i netthandel mo t 2030. Effekten
blir et fall i omsetning for alle handelsområdene , og 11 4 MNOK total t.

Så har vi forutsatt at det etableres et beskjedent handelstilbud på ny stasjon i Hønefoss. Modellen beregner
omsetning på ny stasjon til 165 MNOK i 2030. Samtidig reduseres omsetningen i Hønefoss sentrum med 84
MNOK , Hønengata 33 MNOK , Eik li 60 MNOK og Hvervenmoen 26 MNOK. Nedgangen skyldes både utvik-
lingen i netthandel og etableringen på stasjonen (se over) . Vår vurdering er a t det da bør være et beskjedent
tilbud. Det so m kan forsvare en utbygging her er at mye av befolkningsveksten ko mmer her , samm en med
en ny stasjon som gir mye aktivitet.

I det siste scenari et har vi tatt bort all handel på Eikli , og butikkene er flyttet til sentrum og H ervenmoen . Dette
er et teoretisk oppsett, og omsetningen fra Eikli vil tilfalle de øvrige handelstilbudene hvor Hønefoss sentrum
og Hvervenmoen får meste parten.

Tabell 4.4.1
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4.5 Anb e faling
Ser vi forbi 2030 vil trolig befolkningsveksten i Ringerike avta . Vi tror at forbruket totalt fortsetter å vokse,
men at handelen i fysiske butikker går ned .

Så lenge det er en kombinasjon av politisk e og kommersiell e beslutningsprosesser som regulerer handelen
mener vi det er viktig at arealreguleringen tar høyde for disse realitetene og i fremtiden avsetter vesentlig
mindre a real til handel. For eksempel kan m an ikke kreve «publikumsrettet virksomhet » i alle førsteetasjer i
alle nye høye bygg. Det totale handelsarealet må ned hvis de som driver handel i Ringerike skal overleve
økonomisk.

Mot denne fremtid sbeskrivelsen mener vi det beste for Ringerike er å bygge ned tilbudet på Ei kli . Det er viktig
å merke seg at dette scenariet gir bedre resultater for helheten enn at Eikli forb lir som i dag allerede i 2030 .
Den effekten forsterkes av vekst i netthandel etter 2030 .

Man kan argumentere for at Hvervenmoen like gje rne burde «fjernes » . Vi mener at Hvervenmoen har en
bedre beliggenhet for å fange opp trafikken mot store hytteområder og ligger et stykke fra sentrum. E i kli
ligger nære sentrum og lite t ilgjengelig til f or hyttetrafikken . Det er grunnen til at vi anbefaler at dette tilbudet
bør bygges ned.

Vi mener at det beste for k ommunen er å styrke handelstilbudet i sentr um og at mest eparten av boligbyg-
gingen skjer i og nære sentrum .

Samlet vil det gi bedre arealutnyttelse , kortere vei til kollektivknutepunkter, kortere handelsreiser , kortere
arbeidsreiser, større muligheter f or at gange og sykkel blir en reell mulighet og en by som lever hele døgnet.

Graf 4.4.1
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5 Vedlegg

5.1 Modell/verktøy/metode

Hvordan trekkraftmodellering virker

• Modellen som benyttes bruker data på butikker og handelsområder (med og uten kjøpesenter).
Modellen benyttes for definering av markedsområder og omsetning for butikker, kjøpesenter og
handelsområder.

• Hvordan er modellen bygget opp?

o Modellen er bygget opp av handelsområder. Et handelsområde er en samling av butikker med
mindre enn 100 meters avstand, som til sammen har et” komplett” handelstilbud. Disse bør
sørge for at man får oppfylt det meste av et normalt forbruk

o Et handelsområde med et stort utvalg av butikker har større attraktivitet enn et med mindre ut
valg

o Modellen beregner markedso mrådet til et handelsområde ved hjelp av befolkningens kjøretid til
alle handelsområder og deres attraktivitet

o Alle handelsområder i Norge er tatt hensyn til i modellen
o
• Hvilke informasjonselementer benyttes i modellen?

o Infrastruktur
o Konkurransesituasj on
o Kjøretider
o Befolkningsdata (SSB/og eventuelt befolkningssegmenter for å styrke kjøpekraftberegninger)
o Handelsområder bygget på butikk - og kjøpesenterinformasjon

• Definisjon av markedsområde:

o P = Primærområde ( - 50 % av kundetilstrømmingen)
o S = Sekundærområde (51 - 75 %)
o T = Tertiærområde (76 - 90 %)

R= Resten (90 - 100 %) (i handelsteori kan noen avvik fra denne fordelingen forekomme

• Den matematiske formelen ser slik ut;
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hvor;
• P = (Probability) forventet antall kunder fra et markedsområde som oppsøker et handelsområde

• A = Attraktivitetsscore for tilbudet

• D = Avstanden (distanse) mellom kunden i og handelsområdet

• j = E n parameter for å "veie" følsomheten for reiseavstander f or den typen handel som bereg-
nes

Styrker: Gir god presisjon, og kan dokumenteres med eksempler fra flere markeder. Gir grunnlag både for
kommersielle beslutninger (lønnsomhet) og politiske (påvirkning på andre tilbud og konsekvenser for lokalt
og total t transportarbeid)
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Kurven viser et eksempel på sammenhengen mellom markedsandel og reiseavstand til et handelstilbud.
Avhengig av attraktivitet (størrelse/synlighet/kjede) vil den kunne bli mer eller mindre bratt.

Bilforretninger, kjøpesenter og alle andre handelsvirksomheter vil ha lignende kurver.

Kartet viser markedsandelene til en simulert ny butikk som er relativt stor (tilsvarende Meny/Ica Supermar-
ked/COOP Mega.

Her vises det tydelig at en tilnærming basert på at alle kunder kommer fra en gitt avstand (ring) eller kjøretid.

Vår modell tar hensyn til både konkurranse, kjøpekraft og reiseavstander på fint geografisk nivå.

Den gir også svar på hvor mye den nye butikken tar fra hver enkelt konk urrent, samt hvor mye den kanniba-
liserer på «egne» butikker.
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Kartet viser markedsandelene til et kjøpesenter som er” størst i byen”.

Her vises det tydelig at en tilnærming basert på at alle kunder kommer fra en gitt avstand (ring) eller kjøretid.

Vår modell tar hensyn til både konkurranse, kjøpekraft og reiseavstander på fint geografisk nivå.

Ved hjelp av data på handlefrekvens og reisevaner kan man beregne hvilken effekt senteret har på transport -
produksjon og miljø (utslipp).

5.2 Prognosesenterets hande lskompetanse

Prognosesenteret er et av Norges ledende analysemiljøer med ca. 4 5 ansatte i Norge og Sverige .

Bjørn Nygaard har 20 års erfaring med analyse i handel. Han har jobbet med mange av de største aktørene
blant boligutviklere, kjøpesentre, kjeder og produsenter i Norden. Han har gjennomført analyser for beslut-
ninger om bygging av kjøpesenter og butikker b asert på vitenskapelig metode som gir stor presisjon. Han
har også jobbet med flere prosjekter for s entrumsutvikling i norske byer med vekt på å utvikle handelstilbud
til beste for innbyggerne og miljøet. Bjørn sitter i juryen til NCSC (Nordic Council of s hopping Centres ) som
kårer årets kjøpesenter og SSBs rådgivende utvalg for handel.

Henriette Tomassen har 15 års erfaring fra eiendomsmarkedet hvor hun har jobbet med analyser av store
eiendomsprosjekter med handel . Hun har bl.a. skrevet konsekvensutrednin g i forbindelse med utbyggingen
av Jekta storsenter i Tromsø.
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Kevin O’Neill har 14 års internasjonal erfaring med GIS (geografisk informasjonssystem) til bruk i implemen-
tering i kundel øsninger med spesielt fokus på handel. Han har bl.a. jobbet med flere av de største kjedene i
Norge og England.

5.3 Noen generelle betraktninger om krav til
handelsanalyser

Det viktigste er å forstå hvordan handel oppstår og endres. Med forandringer i tilbudet, infrastruktur og bo-
settingsmønste r kan handlevanene i befolkningen endres betydelig. Enkelt forklart fungerer forbrukere slik
at de reiser så kort som mulig for å kjøpe det de trenger. En naturlig følge av dette er at man er villig til å
reise lenger for å komme til et område med 50 butik ker enn med 10 butikker. Vurderes tilbudene som like
gode vil det nærmeste bli valgt (se detaljert beskrivelse av metode kapitel 4 . 1 ). En møbelbutikk på 35 000
m2 gir større reisevillighet enn en på 2 000 m2.

I Norge er det dessverre lite fokus i det polit iske og kommersielle miljøet på at handel også er vitenskap, og
at det finnes metoder som gir gode beregninger av konsekvenser ved endringer i handelstilbud. Metoden e
som ofte brukes ved politiske be slutninger om handel er upresis. Det gir feilet ableringer, økonomiske tap og
økt forurensning som følge av unødvendig lange reiser for å tilfredsstille befolkningens handelsbehov.

Dette burde være minimumskrav til analyser:

• Metoden er dokumentert å gi tilfredsstillende resultater ved testing mot reelle omsetnings - /be-
søksdata
• Det må på grunnkretsnivå (fineste statistiske inndeling med ca. 14.000 kretser i Norge) beskrives
hvor etterspørselen i hovedsak vil komme fra
• Overslag på hvor stor omsetningen blir
• Overslag på endring i lokalt og totalt trafikkarb eid
• Hvor omsetningen kommer fra, og hvilke tilbud (kjøpesenter og annen handel) som mister salget
som følge av det nye/endrede tilbudet, (noen må miste salg, da forbrukernes penger kun kan brukes opp en
gang)
• Den som utfører analysen, må være økonomisk uav hengig av oppdragsgiver
• Det settes krav til utbyggere å gjennomføre handelsanalyse ved bygging av kjøpesentre og han-
delsbygg over en viss størrelse
• Etterprøvbarhet
• Kildeangivelser

5.4 Litt handelshistorie
Ser vi på den historiske utviklingen av handelstilbud, er den drevet av to hovedfaktorer:

Mer effektiv kommunikasjon gir kortere reisetid, og dermed flere reelle valgmuligheter i forhold til hvor man
handler.
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Økonomisk vekst med tilhørende økt kjøpekraft i husholdningene gir større krav til de som driver handel. Det
er ikke nok å selge mat som holder underernæring og mangelsykdommer på avstand – forbrukerne krever
også at den skal være god.

Klær skal ikke bare holde oss varme og tørre, de må også se bra ut.

De siste 50 år har dette gitt en betyd elig endring i butikkstrukturen. Et interessant eksempel er Hadeland
som frem til 70 - tallet hadde 5 handelssteder; Roa, Lunner, Jevnaker, Brandbu og Gran. I dag er det bare
Gran som har et tilbud å snakke om, utover dagligvarehandel. Gran er også et godt e ksempel på at kjøpe-
sentre (Granstunet og Smietorget) og sentrumsb utikker kan fungere godt sammen ved samlokalisering.

Kjøpesentrene ble i løpet av 70 - , 80 - og 90 - tallet en betydelig aktør. I dag er kjøpesenterandelen av detalj-
handelen ca. 1/3, dette har væ rt stabilt i ca. 10 år.

Generelt er det meste av handel preget av klyngedannelser. I mange bransjer er det svært få som overlever
som frittstående butikker. Man trenger et miljø for å få tilstrekkelig omsetning til lønnsom drift. Unntaket er
dagligvarehand el, hvor det fortsatt går an å drive som frittstående virksomheter. Likevel ser vi at dagligvare-
butikker i klynge omsetter 50 % mer en frittstående i gjennomsnitt.

5.5 Kilder

I denne analysen har vi benyttet oss av følgende data:

• Veinavigasjonsdata fra Navteq
• Kart fra Navteq/Statens kartverk/ESRI
• Kvarud analyse
• ARAplan/Andhøyregistrene AS
• Bedrifts - og butikkinformasjon fra Iper Direkte
• Befolkningsdata fra SSB
• Trafikktellinger fra Veidirektoratet
• Omsetningsstatistikk fra SSB 2008 – 2018

5.6 Bransjedefinisjoner
Se eget ve dlegg med Excel fil med oversikt over bra nsjegrupper og tilhørende NACE ko der.

Fil navn : Tabell med butikkgrupper , salgskan al, NACE - koder og NACE - tekst . xlsx

5.7 Segment beskrivelser
Se eget vedlegg med pdf fil med segmentbeskrivelser.

Filna vn: Befolkningssegmenter 2018 .pdf



Tabell med butikkgruppe, tilhørende salgskanal, NACE-kode og NACE-tekst.

ButikkGruppe Salgskanal NACE

Mat og drikke Bakerier 10.710
Mat og drikke Bakerier 10.850

Mat og drikke Bakerier 10.910
Mat og drikke Bakerier 47.241

Mat og drikke Bakerier 47.789

Mat og drikke Bakerier 56.101

Mat og drikke Bakerier 74.102

Mat og drikke Bakerier 74.103
Mat og drikke Bakerier 74.909

Mat og drikke Bakerier 86.904

Mat og drikke Bakerier 86.909

Mat og drikke Bakerier 90.011
Mat og drikke Bakerier 90.031

Mat og drikke Bakerier 93.291

Mat og drikke Bakeriutsalg 01.130
Mat og drikke Bakeriutsalg 02.200

Mat og drikke Bakeriutsalg 10.710

Mat og drikke Bakeriutsalg 47.112
Mat og drikke Bakeriutsalg 47.241

Mat og drikke Bakeriutsalg 47.299

Mat og drikke Bakeriutsalg 47.641

Mat og drikke Bakeriutsalg 47.740

Mat og drikke Bakeriutsalg 56.101

Mat og drikke Bakeriutsalg 56.102

Mat og drikke Bakeriutsalg 56.210

Mat og drikke Bakeriutsalg 56.309

Mat og drikke Bakeriutsalg 68.209

Mat og drikke Bakeriutsalg 70.100

Mat og drikke Bakeriutsalg 77.400

Mat og drikke Bakeriutsalg 88.994

Mat og drikke Bakeriutsalg 96.030

Mat og drikke Bakeriutsalg 96.040

Mat og drikke Dagligvarebutikker10.820

Mat og drikke Dagligvarebutikker45.200

Mat og drikke Dagligvarebutikker46.220

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.111

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.112

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.190

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.210

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.220

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.291

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.299

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.410

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.430

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.521

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.522

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.540

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.641

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.710



Mat og drikke Dagligvarebutikker47.789

Mat og drikke Dagligvarebutikker47.792

Mat og drikke Dagligvarebutikker55.101

Mat og drikke Dagligvarebutikker56.101

Mat og drikke Dagligvarebutikker56.102

Mat og drikke Dagligvarebutikker56.301

Mat og drikke Dagligvarebutikker74.102

Mat og drikke Dagligvarebutikker77.390

Mat og drikke Dagligvarebutikker86.211

Mat og drikke Dagligvarebutikker86.909

Mat og drikke Dagligvarebutikker88.101

Mat og drikke Dagligvarebutikker90.012

Mat og drikke Dagligvarebutikker(tom)

Mat og drikke Delikatessebutikker47.111

Mat og drikke Delikatessebutikker47.112

Mat og drikke Delikatessebutikker47.190

Mat og drikke Delikatessebutikker47.242

Mat og drikke Delikatessebutikker47.291

Mat og drikke Delikatessebutikker47.292

Mat og drikke Delikatessebutikker47.299

Mat og drikke Delikatessebutikker47.750

Mat og drikke Delikatessebutikker47.789

Mat og drikke Delikatessebutikker47.810

Mat og drikke Delikatessebutikker56.101

Mat og drikke Delikatessebutikker56.102

Mat og drikke Delikatessebutikker56.210

Mat og drikke Delikatessebutikker74.200

Mat og drikke Delikatessebutikker77.210

Mat og drikke Delikatessebutikker86.211

Mat og drikke Delikatessebutikker90.011

Mat og drikke Delikatessebutikker91.022

Mat og drikke Fiskebutikker45.200

Mat og drikke Fiskebutikker46.381

Mat og drikke Fiskebutikker47.230

Mat og drikke Fiskebutikker47.810

Mat og drikke Fiskebutikker56.101

Mat og drikke Fiskebutikker56.102

Mat og drikke Frukt- og grønt butikker01.130

Mat og drikke Frukt- og grønt butikker45.320

Mat og drikke Frukt- og grønt butikker46.310

Mat og drikke Frukt- og grønt butikker46.389

Mat og drikke Frukt- og grønt butikker46.390

Mat og drikke Frukt- og grønt butikker47.111

Mat og drikke Frukt- og grønt butikker47.112

Mat og drikke Frukt- og grønt butikker47.210

Mat og drikke Frukt- og grønt butikker47.299

Mat og drikke Frukt- og grønt butikker47.890

Mat og drikke Frukt- og grønt butikker56.101

Mat og drikke Frukt- og grønt butikker56.102

Mat og drikke Godteributikker47.112

Mat og drikke Godteributikker47.242

Mat og drikke Kaffe- og tebutikker46.370

Mat og drikke Kaffe- og tebutikker47.190



Mat og drikke Kaffe- og tebutikker47.292

Mat og drikke Kaffe- og tebutikker47.599

Mat og drikke Kaffe- og tebutikker47.810

Mat og drikke Kaffe- og tebutikker56.101

Mat og drikke Kaffe- og tebutikker56.309

Mat og drikke Kaffe- og tebutikker70.220

Mat og drikke Kiosker 45.200

Mat og drikke Kiosker 45.320

Mat og drikke Kiosker 46.360

Mat og drikke Kiosker 47.111

Mat og drikke Kiosker 47.112

Mat og drikke Kiosker 47.190

Mat og drikke Kiosker 47.220

Mat og drikke Kiosker 47.242

Mat og drikke Kiosker 47.260

Mat og drikke Kiosker 47.299

Mat og drikke Kiosker 47.593

Mat og drikke Kiosker 47.599

Mat og drikke Kiosker 47.630

Mat og drikke Kiosker 47.642

Mat og drikke Kiosker 47.650

Mat og drikke Kiosker 47.750

Mat og drikke Kiosker 47.761

Mat og drikke Kiosker 47.799

Mat og drikke Kiosker 55.101

Mat og drikke Kiosker 55.102

Mat og drikke Kiosker 56.101

Mat og drikke Kiosker 56.102

Mat og drikke Kiosker 56.301

Mat og drikke Kiosker 59.140

Mat og drikke Kiosker 68.209

Mat og drikke Kiosker 74.102

Mat og drikke Kiosker 77.220

Mat og drikke Kiosker 77.290

Mat og drikke Kiosker 77.390

Mat og drikke Kiosker 77.400

Mat og drikke Kiosker 81.210

Mat og drikke Kiosker 90.031

Mat og drikke Kiosker 92.000

Mat og drikke Kiosker 93.110

Mat og drikke Kiosker 93.120

Mat og drikke Kiosker 93.190

Mat og drikke Kiosker 93.291

Mat og drikke Kiosker 93.292

Mat og drikke Kiosker 96.040

Mat og drikke Kjøttbutikker 10.130

Mat og drikke Kjøttbutikker 47.111

Mat og drikke Kjøttbutikker 47.220

Mat og drikke Kjøttbutikker 47.299

Mat og drikke Kjøttbutikker 47.521

Mat og drikke Kjøttbutikker 47.529

Mat og drikke Kjøttbutikker 56.101

Mat og drikke Tilhører mat og drikke46.360



Mat og drikke Tilhører mat og drikke46.389

Mat og drikke Tilhører mat og drikke47.111

Mat og drikke Tilhører mat og drikke47.230

Mat og drikke Tilhører mat og drikke47.260

Mat og drikke Tilhører mat og drikke47.810

Mat og drikke Tilhører mat og drikke47.890

Mat og drikke Tilhører mat og drikke56.101

Mat og drikke Tilhører mat og drikke56.102

Mat og drikke Tilhører mat og drikke90.020

Mat og drikke Tobakkbutikker47.260

Mat og drikke Tobakkbutikker47.789

Mat og drikke Tobakkbutikker96.090

Mat og drikke Vin- og brennevinutsalg47.251

Mat og drikke Øl- og mineralvannutsalg11.050

Mat og drikke Øl- og mineralvannutsalg46.349

Mat og drikke Øl- og mineralvannutsalg47.112

Mat og drikke Øl- og mineralvannutsalg47.259

Mat og drikke Øl- og mineralvannutsalg81.300

Hus og hjem Anleggsgartnere47.761

Hus og hjem Anleggsgartnere81.300

Hus og hjem Anleggsgartnere90.012

Hus og hjem Anleggsgartnere90.039

Hus og hjem Anleggsgartnere90.040

Hus og hjem Anleggsgartnere96.090

Hus og hjem Belysningsbutikker46.473

Hus og hjem Belysningsbutikker47.522

Hus og hjem Belysningsbutikker47.540

Hus og hjem Belysningsbutikker47.591

Hus og hjem Belysningsbutikker47.592

Hus og hjem Belysningsbutikker47.599

Hus og hjem Belysningsbutikker56.101

Hus og hjem Belysningsbutikker74.200

Hus og hjem Belysningsbutikker95.220

Hus og hjem Blomsterbutikker01.190

Hus og hjem Blomsterbutikker43.221

Hus og hjem Blomsterbutikker46.150

Hus og hjem Blomsterbutikker46.220

Hus og hjem Blomsterbutikker47.112

Hus og hjem Blomsterbutikker47.210

Hus og hjem Blomsterbutikker47.522

Hus og hjem Blomsterbutikker47.599

Hus og hjem Blomsterbutikker47.710

Hus og hjem Blomsterbutikker47.761

Hus og hjem Blomsterbutikker47.789

Hus og hjem Blomsterbutikker47.890

Hus og hjem Blomsterbutikker56.101

Hus og hjem Blomsterbutikker70.220

Hus og hjem Blomsterbutikker74.103

Hus og hjem Blomsterbutikker90.020

Hus og hjem Blomsterbutikker90.031

Hus og hjem Blomsterbutikker96.020

Hus og hjem Blomsterbutikker96.030

Hus og hjem Bruktbutikker - interiør47.641



Hus og hjem Bruktbutikker - interiør47.740

Hus og hjem Bruktbutikker - interiør47.772

Hus og hjem Bruktbutikker - interiør47.789

Hus og hjem Bruktbutikker - interiør47.792

Hus og hjem Bruktbutikker - interiør47.799

Hus og hjem Bruktbutikker - interiør55.101

Hus og hjem Bruktbutikker - interiør56.101

Hus og hjem Bruktbutikker - interiør74.200

Hus og hjem Bruktbutikker - interiør74.909

Hus og hjem Bruktbutikker - interiør90.012

Hus og hjem Bruktbutikker - interiør95.290

Hus og hjem Bruktbutikker - interiør96.020

Hus og hjem Byggevarebutikker43.341

Hus og hjem Byggevarebutikker46.472

Hus og hjem Byggevarebutikker47.111

Hus og hjem Byggevarebutikker47.430

Hus og hjem Byggevarebutikker47.510

Hus og hjem Byggevarebutikker47.521

Hus og hjem Byggevarebutikker47.522

Hus og hjem Byggevarebutikker47.523

Hus og hjem Byggevarebutikker47.524

Hus og hjem Byggevarebutikker47.529

Hus og hjem Byggevarebutikker47.531

Hus og hjem Byggevarebutikker47.532

Hus og hjem Byggevarebutikker47.540

Hus og hjem Byggevarebutikker47.591

Hus og hjem Byggevarebutikker47.593

Hus og hjem Byggevarebutikker47.599

Hus og hjem Byggevarebutikker47.642

Hus og hjem Byggevarebutikker47.789

Hus og hjem Byggevarebutikker74.901

Hus og hjem Byggevarebutikker94.200

Hus og hjem Byggevarehus16.231

Hus og hjem Byggevarehus41.200

Hus og hjem Byggevarehus46.390

Hus og hjem Byggevarehus46.421

Hus og hjem Byggevarehus46.471

Hus og hjem Byggevarehus46.499

Hus og hjem Byggevarehus46.650

Hus og hjem Byggevarehus46.750

Hus og hjem Byggevarehus46.900

Hus og hjem Byggevarehus47.521

Hus og hjem Byggevarehus47.522

Hus og hjem Byggevarehus47.523

Hus og hjem Byggevarehus47.524

Hus og hjem Byggevarehus47.529

Hus og hjem Byggevarehus47.540

Hus og hjem Byggevarehus47.593

Hus og hjem Byggevarehus47.594

Hus og hjem Fabrikkutsalg45.320

Hus og hjem Fabrikkutsalg46.421

Hus og hjem Fabrikkutsalg46.432

Hus og hjem Fabrikkutsalg47.220



Hus og hjem Fabrikkutsalg47.241

Hus og hjem Fabrikkutsalg47.291

Hus og hjem Fabrikkutsalg47.710

Hus og hjem Fabrikkutsalg47.750

Hus og hjem Fabrikkutsalg47.789

Hus og hjem Fabrikkutsalg47.890

Hus og hjem Fabrikkutsalg56.101

Hus og hjem Fabrikkutsalg74.103

Hus og hjem Fabrikkutsalg74.902

Hus og hjem Fabrikkutsalg77.110

Hus og hjem Fabrikkutsalg77.290

Hus og hjem Fabrikkutsalg77.310

Hus og hjem Fabrikkutsalg77.390

Hus og hjem Fabrikkutsalg86.211

Hus og hjem Fabrikkutsalg86.902

Hus og hjem Fabrikkutsalg86.904

Hus og hjem Fabrikkutsalg86.905

Hus og hjem Fabrikkutsalg86.906

Hus og hjem Fabrikkutsalg86.909

Hus og hjem Fabrikkutsalg90.011

Hus og hjem Fabrikkutsalg90.031

Hus og hjem Fabrikkutsalg90.034

Hus og hjem Fabrikkutsalg90.035

Hus og hjem Fabrikkutsalg93.190

Hus og hjem Fabrikkutsalg93.291

Hus og hjem Fabrikkutsalg94.110

Hus og hjem Fabrikkutsalg96.020

Hus og hjem Fabrikkutsalg96.040

Hus og hjem Fabrikkutsalg96.090

Hus og hjem Fargehandlere41.200

Hus og hjem Fargehandlere43.330

Hus og hjem Fargehandlere43.341

Hus og hjem Fargehandlere45.200

Hus og hjem Fargehandlere47.111

Hus og hjem Fargehandlere47.190

Hus og hjem Fargehandlere47.521

Hus og hjem Fargehandlere47.522

Hus og hjem Fargehandlere47.523

Hus og hjem Fargehandlere47.531

Hus og hjem Fargehandlere47.593

Hus og hjem Fargehandlere47.599

Hus og hjem Fargehandlere47.641

Hus og hjem Fargehandlere47.761

Hus og hjem Fargehandlere56.101

Hus og hjem Flisbutikker 47.521

Hus og hjem Flisbutikker 47.523

Hus og hjem Flisbutikker 47.529

Hus og hjem Flisbutikker 47.599

Hus og hjem Garn- og sybutikker14.130

Hus og hjem Garn- og sybutikker47.291

Hus og hjem Garn- og sybutikker47.510

Hus og hjem Garn- og sybutikker47.533

Hus og hjem Garn- og sybutikker47.593



Hus og hjem Garn- og sybutikker47.710

Hus og hjem Garn- og sybutikker47.789

Hus og hjem Garn- og sybutikker95.290

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker46.499

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.111

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.190

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.299

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.510

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.523

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.529

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.591

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.593

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.599

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.650

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.710

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.761

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker47.789

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker49.320

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker56.101

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker56.309

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker68.209

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker74.102

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker74.103

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker74.909

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker77.310

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker77.320

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker85.599

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker90.031

Hus og hjem Gave- og interiørbutikker96.020

Hus og hjem Hagemaskinbutikker46.610

Hus og hjem Hagesentre 46.220

Hus og hjem Hagesentre 47.761

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker02.200

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker14.130

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker14.190

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker46.410

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker46.421

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.510

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.521

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.523

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.529

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.532

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.533

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.540

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.591

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.592

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.593

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.599

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.641

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.642

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.650

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.710

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.721



Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.722

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.772

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.789

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker47.799

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker56.101

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker74.103

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker90.020

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker90.031

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker95.240

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker96.020

Hus og hjem Hjemmetekstilbutikker(tom)

Hus og hjem Husflidbutikker13.990

Hus og hjem Husflidbutikker14.130

Hus og hjem Husflidbutikker47.510

Hus og hjem Husflidbutikker47.533

Hus og hjem Husflidbutikker47.599

Hus og hjem Husflidbutikker47.650

Hus og hjem Husflidbutikker47.710

Hus og hjem Husflidbutikker47.789

Hus og hjem Innredningsbutikker45.200

Hus og hjem Innredningsbutikker47.111

Hus og hjem Innredningsbutikker47.190

Hus og hjem Innredningsbutikker47.523

Hus og hjem Innredningsbutikker47.593

Hus og hjem Innredningsbutikker47.599

Hus og hjem Innredningsbutikker47.641

Hus og hjem Innredningsbutikker47.710

Hus og hjem Innredningsbutikker47.761

Hus og hjem Innredningsbutikker47.789

Hus og hjem Innredningsbutikker47.792

Hus og hjem Innredningsbutikker47.799

Hus og hjem Innredningsbutikker56.102

Hus og hjem Innredningsbutikker74.101

Hus og hjem Innredningsbutikker90.033

Hus og hjem Interiørbutikker46.421

Hus og hjem Interiørbutikker47.111

Hus og hjem Interiørbutikker47.190

Hus og hjem Interiørbutikker47.532

Hus og hjem Interiørbutikker47.591

Hus og hjem Interiørbutikker47.599

Hus og hjem Interiørbutikker47.710

Hus og hjem Interiørbutikker47.789

Hus og hjem Interiørbutikker47.799

Hus og hjem Interiørbutikker82.990

Hus og hjem Jernvarebutikker45.112

Hus og hjem Jernvarebutikker45.200

Hus og hjem Jernvarebutikker45.320

Hus og hjem Jernvarebutikker46.210

Hus og hjem Jernvarebutikker47.111

Hus og hjem Jernvarebutikker47.190

Hus og hjem Jernvarebutikker47.521

Hus og hjem Jernvarebutikker47.522

Hus og hjem Jernvarebutikker47.523



Hus og hjem Jernvarebutikker47.593

Hus og hjem Jernvarebutikker47.599

Hus og hjem Jernvarebutikker47.610

Hus og hjem Jernvarebutikker47.641

Hus og hjem Jernvarebutikker47.789

Hus og hjem Kjøkkeninnredningsbutikker47.521

Hus og hjem Kjøkkeninnredningsbutikker47.529

Hus og hjem Kjøkkeninnredningsbutikker47.591

Hus og hjem Kjøkkeninnredningsbutikker47.593

Hus og hjem Kjøkkeninnredningsbutikker47.599

Hus og hjem Kjøkkeninnredningsbutikker47.789

Hus og hjem Kjøkkeninnredningsbutikker74.102

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker23.410

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker45.200

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker46.441

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.190

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.299

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.510

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.522

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.591

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.593

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.599

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.610

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.641

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.650

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.710

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.721

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.772

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker47.789

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker68.209

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker74.103

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker85.599

Hus og hjem Kjøkkenutstyrsbutikker(tom)

Hus og hjem Kontorutstyrsbutikker46.660

Hus og hjem Kontorutstyrsbutikker47.190

Hus og hjem Kontorutstyrsbutikker47.610

Hus og hjem Kontorutstyrsbutikker82.190

Hus og hjem Multivarebutikker45.320

Hus og hjem Multivarebutikker46.210

Hus og hjem Multivarebutikker46.450

Hus og hjem Multivarebutikker46.740

Hus og hjem Multivarebutikker47.111

Hus og hjem Multivarebutikker47.190

Hus og hjem Multivarebutikker47.299

Hus og hjem Multivarebutikker47.420

Hus og hjem Multivarebutikker47.521

Hus og hjem Multivarebutikker47.522

Hus og hjem Multivarebutikker47.591

Hus og hjem Multivarebutikker47.593

Hus og hjem Multivarebutikker47.599

Hus og hjem Multivarebutikker47.641

Hus og hjem Multivarebutikker47.710

Hus og hjem Multivarebutikker47.750



Hus og hjem Multivarebutikker47.772

Hus og hjem Multivarebutikker47.789

Hus og hjem Multivarebutikker47.799

Hus og hjem Multivarebutikker77.320

Hus og hjem Multivarebutikker86.221

Hus og hjem Multivarebutikker92.000

Hus og hjem Multivarebutikker96.020

Hus og hjem Multivarebutikker(tom)

Hus og hjem Møbelbutikker31.020

Hus og hjem Møbelbutikker31.090

Hus og hjem Møbelbutikker41.109

Hus og hjem Møbelbutikker45.200

Hus og hjem Møbelbutikker46.471

Hus og hjem Møbelbutikker47.190

Hus og hjem Møbelbutikker47.242

Hus og hjem Møbelbutikker47.291

Hus og hjem Møbelbutikker47.430

Hus og hjem Møbelbutikker47.521

Hus og hjem Møbelbutikker47.591

Hus og hjem Møbelbutikker47.593

Hus og hjem Møbelbutikker47.599

Hus og hjem Møbelbutikker47.641

Hus og hjem Møbelbutikker47.710

Hus og hjem Møbelbutikker47.761

Hus og hjem Møbelbutikker47.789

Hus og hjem Møbelbutikker47.799

Hus og hjem Møbelbutikker56.101

Hus og hjem Møbelbutikker64.302

Hus og hjem Møbelbutikker74.101

Hus og hjem Møbelbutikker74.103

Hus og hjem Møbelbutikker86.909

Hus og hjem Peisbutikker 43.221

Hus og hjem Peisbutikker 47.190

Hus og hjem Peisbutikker 47.521

Hus og hjem Peisbutikker 47.522

Hus og hjem Peisbutikker 47.523

Hus og hjem Peisbutikker 47.529

Hus og hjem Peisbutikker 47.591

Hus og hjem Peisbutikker 47.599

Hus og hjem Peisbutikker 47.789

Hus og hjem Rørleggerbutikker43.221

Hus og hjem Rørleggerbutikker47.521

Hus og hjem Rørleggerbutikker47.529

Hus og hjem Rørleggerbutikker47.599

Hus og hjem Rørleggerbutikker47.789

Hus og hjem Rørleggerbutikker93.292

Hus og hjem Tapet- og gulvbeleggbutikker47.523

Hus og hjem Tapet- og gulvbeleggbutikker47.529

Hus og hjem Tapet- og gulvbeleggbutikker47.531

Hus og hjem Tapet- og gulvbeleggbutikker47.532

Hus og hjem Teppebutikker47.532

Hus og hjem Teppebutikker74.103

Hus og hjem Tilhører hus og hjem23.410



Hus og hjem Tilhører hus og hjem47.111

Hus og hjem Tilhører hus og hjem47.190

Hus og hjem Tilhører hus og hjem47.230

Hus og hjem Tilhører hus og hjem47.510

Hus og hjem Tilhører hus og hjem47.524

Hus og hjem Tilhører hus og hjem47.591

Hus og hjem Tilhører hus og hjem47.593

Hus og hjem Tilhører hus og hjem47.599

Hus og hjem Tilhører hus og hjem47.710

Hus og hjem Tilhører hus og hjem47.789

Hus og hjem Tilhører hus og hjem47.792

Hus og hjem Tilhører hus og hjem47.799

Hus og hjem Tilhører hus og hjem56.101

Hus og hjem Tilhører hus og hjem74.102

Hus og hjem Tilhører hus og hjem74.103

Hus og hjem Tilhører hus og hjem77.390

Hus og hjem Tilhører hus og hjem80.100

Hus og hjem Tilhører hus og hjem90.033

Hus og hjem Tilhører hus og hjem96.020

Hus og hjem Trelastutsalg 47.524

Helse og velvære Apotek 46.460

Helse og velvære Apotek 47.190

Helse og velvære Apotek 47.730

Helse og velvære Apotek 47.740

Helse og velvære Apotek 86.904

Helse og velvære Bandagister 32.400

Helse og velvære Bandagister 32.500

Helse og velvære Bandagister 46.460

Helse og velvære Bandagister 47.190

Helse og velvære Bandagister 47.291

Helse og velvære Bandagister 47.730

Helse og velvære Bandagister 47.740

Helse og velvære Bandagister 86.902

Helse og velvære Bandagister 86.909

Helse og velvære Erotikkbutikker47.299

Helse og velvære Erotikkbutikker47.710

Helse og velvære Erotikkbutikker47.789

Helse og velvære Frisører 96.020

Helse og velvære Frisørsalonger47.750

Helse og velvære Frisørsalonger56.101

Helse og velvære Frisørsalonger68.209

Helse og velvære Frisørsalonger74.103

Helse og velvære Frisørsalonger85.599

Helse og velvære Frisørsalonger86.909

Helse og velvære Frisørsalonger93.130

Helse og velvære Frisørsalonger96.020

Helse og velvære Frisørsalonger96.040

Helse og velvære Frisørsalonger96.090

Helse og velvære Frisørsalonger(tom)

Helse og velvære Helse og velværesalonger01.250

Helse og velvære Helse og velværesalonger02.200

Helse og velvære Helse og velværesalonger45.200

Helse og velvære Helse og velværesalonger47.111



Helse og velvære Helse og velværesalonger47.291

Helse og velvære Helse og velværesalonger47.510

Helse og velvære Helse og velværesalonger47.524

Helse og velvære Helse og velværesalonger47.710

Helse og velvære Helse og velværesalonger47.722

Helse og velvære Helse og velværesalonger47.750

Helse og velvære Helse og velværesalonger56.101

Helse og velvære Helse og velværesalonger56.102

Helse og velvære Helse og velværesalonger56.210

Helse og velvære Helse og velværesalonger68.209

Helse og velvære Helse og velværesalonger68.310

Helse og velvære Helse og velværesalonger68.320

Helse og velvære Helse og velværesalonger74.101

Helse og velvære Helse og velværesalonger74.102

Helse og velvære Helse og velværesalonger74.103

Helse og velvære Helse og velværesalonger74.200

Helse og velvære Helse og velværesalonger74.300

Helse og velvære Helse og velværesalonger74.903

Helse og velvære Helse og velværesalonger77.120

Helse og velvære Helse og velværesalonger77.310

Helse og velvære Helse og velværesalonger77.320

Helse og velvære Helse og velværesalonger77.390

Helse og velvære Helse og velværesalonger82.110

Helse og velvære Helse og velværesalonger82.990

Helse og velvære Helse og velværesalonger85.510

Helse og velvære Helse og velværesalonger85.599

Helse og velvære Helse og velværesalonger86.211

Helse og velvære Helse og velværesalonger86.221

Helse og velvære Helse og velværesalonger86.230

Helse og velvære Helse og velværesalonger86.902

Helse og velvære Helse og velværesalonger86.904

Helse og velvære Helse og velværesalonger86.905

Helse og velvære Helse og velværesalonger86.909

Helse og velvære Helse og velværesalonger90.011

Helse og velvære Helse og velværesalonger90.012

Helse og velvære Helse og velværesalonger90.019

Helse og velvære Helse og velværesalonger90.031

Helse og velvære Helse og velværesalonger90.033

Helse og velvære Helse og velværesalonger90.034

Helse og velvære Helse og velværesalonger90.035

Helse og velvære Helse og velværesalonger93.130

Helse og velvære Helse og velværesalonger93.291

Helse og velvære Helse og velværesalonger95.210

Helse og velvære Helse og velværesalonger96.010

Helse og velvære Helse og velværesalonger96.020

Helse og velvære Helse og velværesalonger96.040

Helse og velvære Helse og velværesalonger96.090

Helse og velvære Helse og velværesalonger(tom)

Helse og velvære Helsekostbutikker00.000

Helse og velvære Helsekostbutikker46.341

Helse og velvære Helsekostbutikker46.350

Helse og velvære Helsekostbutikker46.389

Helse og velvære Helsekostbutikker46.499



Helse og velvære Helsekostbutikker47.111

Helse og velvære Helsekostbutikker47.112

Helse og velvære Helsekostbutikker47.220

Helse og velvære Helsekostbutikker47.242

Helse og velvære Helsekostbutikker47.291

Helse og velvære Helsekostbutikker47.593

Helse og velvære Helsekostbutikker47.740

Helse og velvære Helsekostbutikker47.750

Helse og velvære Helsekostbutikker47.789

Helse og velvære Helsekostbutikker47.792

Helse og velvære Helsekostbutikker56.101

Helse og velvære Helsekostbutikker68.209

Helse og velvære Helsekostbutikker86.904

Helse og velvære Helsekostbutikker86.909

Helse og velvære Helsekostbutikker90.011

Helse og velvære Helsekostbutikker90.020

Helse og velvære Helsekostbutikker96.040

Helse og velvære Helsekostbutikker96.090

Helse og velvære Hudpleiesalonger45.200

Helse og velvære Hudpleiesalonger47.641

Helse og velvære Hudpleiesalonger47.750

Helse og velvære Hudpleiesalonger55.101

Helse og velvære Hudpleiesalonger56.101

Helse og velvære Hudpleiesalonger68.209

Helse og velvære Hudpleiesalonger70.100

Helse og velvære Hudpleiesalonger77.290

Helse og velvære Hudpleiesalonger86.230

Helse og velvære Hudpleiesalonger86.902

Helse og velvære Hudpleiesalonger86.904

Helse og velvære Hudpleiesalonger86.905

Helse og velvære Hudpleiesalonger86.909

Helse og velvære Hudpleiesalonger90.031

Helse og velvære Hudpleiesalonger93.130

Helse og velvære Hudpleiesalonger96.020

Helse og velvære Hudpleiesalonger96.040

Helse og velvære Negle- og vippestudioer47.750

Helse og velvære Negle- og vippestudioer85.599

Helse og velvære Negle- og vippestudioer86.909

Helse og velvære Negle- og vippestudioer96.020

Helse og velvære Negle- og vippestudioer96.040

Helse og velvære Negle- og vippestudioer96.090

Helse og velvære Parfymerier 02.200

Helse og velvære Parfymerier 20.420

Helse og velvære Parfymerier 46.180

Helse og velvære Parfymerier 46.450

Helse og velvære Parfymerier 47.111

Helse og velvære Parfymerier 47.190

Helse og velvære Parfymerier 47.251

Helse og velvære Parfymerier 47.291

Helse og velvære Parfymerier 47.593

Helse og velvære Parfymerier 47.650

Helse og velvære Parfymerier 47.710

Helse og velvære Parfymerier 47.721



Helse og velvære Parfymerier 47.722

Helse og velvære Parfymerier 47.750

Helse og velvære Parfymerier 47.789

Helse og velvære Parfymerier 56.101

Helse og velvære Parfymerier 70.100

Helse og velvære Parfymerier 85.522

Helse og velvære Parfymerier 85.599

Helse og velvære Parfymerier 86.230

Helse og velvære Parfymerier 86.904

Helse og velvære Parfymerier 86.909

Helse og velvære Parfymerier 90.031

Helse og velvære Parfymerier 96.020

Helse og velvære Parfymerier 96.040

Helse og velvære Personlig tjenesteytere47.112

Helse og velvære Personlig tjenesteytere56.101

Helse og velvære Personlig tjenesteytere74.103

Helse og velvære Personlig tjenesteytere74.200

Helse og velvære Personlig tjenesteytere74.300

Helse og velvære Personlig tjenesteytere74.909

Helse og velvære Personlig tjenesteytere86.905

Helse og velvære Personlig tjenesteytere86.909

Helse og velvære Personlig tjenesteytere90.011

Helse og velvære Personlig tjenesteytere90.020

Helse og velvære Personlig tjenesteytere90.031

Helse og velvære Personlig tjenesteytere90.034

Helse og velvære Personlig tjenesteytere96.020

Helse og velvære Personlig tjenesteytere96.090

Helse og velvære Personlig tjenesteytere97.000

Helse og velvære Solstudioer 47.641

Helse og velvære Solstudioer 96.020

Helse og velvære Solstudioer 96.040

Helse og velvære Solstudioer 96.090

Helse og velvære Tilhører helse og velvære47.740

Helse og velvære Tilhører helse og velvære85.320

Helse og velvære Tilhører helse og velvære85.510

Helse og velvære Tilhører helse og velvære85.609

Helse og velvære Tilhører helse og velvære86.902

Helse og velvære Tilhører helse og velvære86.905

Helse og velvære Tilhører helse og velvære86.909

Helse og velvære Tilhører helse og velvære90.012

Helse og velvære Tilhører helse og velvære96.090

Helse og velvære Treningssentre47.641

Helse og velvære Treningssentre47.762

Helse og velvære Treningssentre56.101

Helse og velvære Treningssentre74.103

Helse og velvære Treningssentre74.200

Helse og velvære Treningssentre77.210

Helse og velvære Treningssentre77.290

Helse og velvære Treningssentre77.400

Helse og velvære Treningssentre85.510

Helse og velvære Treningssentre85.599

Helse og velvære Treningssentre86.107

Helse og velvære Treningssentre86.211



Helse og velvære Treningssentre86.212

Helse og velvære Treningssentre86.221

Helse og velvære Treningssentre86.902

Helse og velvære Treningssentre86.904

Helse og velvære Treningssentre86.905

Helse og velvære Treningssentre86.909

Helse og velvære Treningssentre88.102

Helse og velvære Treningssentre90.011

Helse og velvære Treningssentre93.110

Helse og velvære Treningssentre93.120

Helse og velvære Treningssentre93.130

Helse og velvære Treningssentre93.190

Helse og velvære Treningssentre96.020

Helse og velvære Treningssentre96.040

Helse og velvære Treningssentre96.090

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker45.320

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker46.510

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker47.410

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker47.710

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker62.010

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker62.020

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker63.110

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker63.120

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker63.990

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker74.101

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker74.903

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker77.110

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker77.330

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker86.909

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker90.020

Elektro og multimedia Datamaskinbutikker95.110

Elektro og multimedia Elektrobutikker43.210

Elektro og multimedia Elektrobutikker46.433

Elektro og multimedia Elektrobutikker46.520

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.190

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.260

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.410

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.420

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.430

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.510

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.521

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.540

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.591

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.592

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.593

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.630

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.641

Elektro og multimedia Elektrobutikker47.789

Elektro og multimedia Elektrobutikker77.390

Elektro og multimedia Elektrobutikker81.101

Elektro og multimedia Elektrobutikker95.110

Elektro og multimedia Elektrobutikker95.210

Elektro og multimedia Elektrobutikker95.220



Elektro og multimedia Elektrobutikker(tom)

Elektro og multimedia Lyd- og bildebutikker47.430

Elektro og multimedia Lyd- og bildebutikker90.020

Elektro og multimedia Telekombutikker46.180

Elektro og multimedia Telekombutikker46.510

Elektro og multimedia Telekombutikker46.520

Elektro og multimedia Telekombutikker46.650

Elektro og multimedia Telekombutikker47.111

Elektro og multimedia Telekombutikker47.241

Elektro og multimedia Telekombutikker47.410

Elektro og multimedia Telekombutikker47.420

Elektro og multimedia Telekombutikker47.430

Elektro og multimedia Telekombutikker47.540

Elektro og multimedia Telekombutikker47.710

Elektro og multimedia Telekombutikker47.789

Elektro og multimedia Telekombutikker56.101

Elektro og multimedia Telekombutikker56.102

Elektro og multimedia Telekombutikker61.200

Elektro og multimedia Telekombutikker61.300

Elektro og multimedia Telekombutikker61.900

Elektro og multimedia Telekombutikker68.320

Elektro og multimedia Telekombutikker77.320

Elektro og multimedia Telekombutikker86.230

Elektro og multimedia Telekombutikker95.120

Elektro og multimedia Telekombutikker96.040

Elektro og multimedia Videobutikker47.112

Elektro og multimedia Videobutikker55.101

Elektro og multimedia Videobutikker56.101

Elektro og multimedia Videobutikker56.102

Elektro og multimedia Videobutikker77.220

Elektro og multimedia Videobutikker77.290

Elektro og multimedia Videobutikker86.211

Elektro og multimedia Videobutikker96.040

Servering Barer 47.112

Servering Barer 56.101

Servering Barer 56.309

Servering Barer 96.090

Servering Gatekjøkken 45.112

Servering Gatekjøkken 45.200

Servering Gatekjøkken 47.111

Servering Gatekjøkken 47.112

Servering Gatekjøkken 47.241

Servering Gatekjøkken 47.242

Servering Gatekjøkken 47.260

Servering Gatekjøkken 47.291

Servering Gatekjøkken 47.299

Servering Gatekjøkken 47.789

Servering Gatekjøkken 47.810

Servering Gatekjøkken 49.410

Servering Gatekjøkken 55.101

Servering Gatekjøkken 56.101

Servering Gatekjøkken 56.102

Servering Gatekjøkken 56.301



Servering Gatekjøkken 56.309

Servering Gatekjøkken 70.220

Servering Gatekjøkken 74.200

Servering Gatekjøkken 77.110

Servering Gatekjøkken 77.320

Servering Gatekjøkken 77.390

Servering Gatekjøkken 81.210

Servering Gatekjøkken 93.110

Servering Gatekjøkken 93.120

Servering Gatekjøkken 93.210

Servering Gatekjøkken 96.010

Servering Gatekjøkken 96.090

Servering Hamburgerrestauranter47.111

Servering Hamburgerrestauranter47.112

Servering Hamburgerrestauranter56.101

Servering Hamburgerrestauranter56.102

Servering Hoteller med restauranter47.642

Servering Hoteller med restauranter52.291

Servering Hoteller med restauranter55.101

Servering Hoteller med restauranter55.102

Servering Hoteller med restauranter56.101

Servering Hoteller med restauranter56.301

Servering Hoteller med restauranter74.101

Servering Hoteller med restauranter77.400

Servering Hoteller med restauranter82.300

Servering Hoteller med restauranter86.904

Servering Hoteller med restauranter93.130

Servering Hoteller med restauranter93.292

Servering Hoteller med restauranter94.991

Servering Hoteller med restauranter96.090

Servering Is og smoothie barer47.242

Servering Is og smoothie barer47.299

Servering Is og smoothie barer47.810

Servering Is og smoothie barer56.101

Servering Is og smoothie barer56.102

Servering Is og smoothie barer56.309

Servering Is og smoothie barer68.209

Servering Kaféer 00.000

Servering Kaféer 10.710

Servering Kaféer 14.190

Servering Kaféer 25.930

Servering Kaféer 41.109

Servering Kaféer 47.111

Servering Kaféer 47.112

Servering Kaféer 47.241

Servering Kaféer 47.259

Servering Kaféer 47.299

Servering Kaféer 47.510

Servering Kaféer 47.642

Servering Kaféer 47.710

Servering Kaféer 47.789

Servering Kaféer 47.791

Servering Kaféer 55.101



Servering Kaféer 56.101

Servering Kaféer 56.102

Servering Kaféer 56.210

Servering Kaféer 56.290

Servering Kaféer 56.301

Servering Kaféer 56.309

Servering Kaféer 68.209

Servering Kaféer 74.300

Servering Kaféer 77.390

Servering Kaféer 81.101

Servering Kaféer 81.210

Servering Kaféer 93.110

Servering Kaféer 93.130

Servering Kaféer 95.290

Servering Kaféer 96.020

Servering Kaféer 96.090

Servering Kaféer (tom)

Servering Kaffebarer 10.820

Servering Kaffebarer 47.111

Servering Kaffebarer 47.241

Servering Kaffebarer 47.292

Servering Kaffebarer 47.710

Servering Kaffebarer 47.799

Servering Kaffebarer 55.101

Servering Kaffebarer 56.101

Servering Kaffebarer 56.102

Servering Kaffebarer 56.309

Servering Kaffebarer 96.040

Servering Kinarestauranter56.101

Servering Kinarestauranter56.102

Servering Pizzarestauranter10.890

Servering Pizzarestauranter47.111

Servering Pizzarestauranter47.112

Servering Pizzarestauranter49.410

Servering Pizzarestauranter56.101

Servering Pizzarestauranter56.102

Servering Pizzarestauranter56.210

Servering Pizzarestauranter56.301

Servering Pizzarestauranter77.110

Servering Pizzarestauranter77.390

Servering Pizzarestauranter77.400

Servering Pizzarestauranter81.210

Servering Pizzarestauranter96.020

Servering Puber 56.101

Servering Puber 56.301

Servering Puber 56.309

Servering Puber 68.209

Servering Puber 74.903

Servering Puber 80.100

Servering Puber 96.090

Servering Restauranter47.111

Servering Restauranter47.230

Servering Restauranter47.241



Servering Restauranter47.510

Servering Restauranter55.101

Servering Restauranter56.101

Servering Restauranter56.102

Servering Restauranter56.210

Servering Restauranter56.301

Servering Restauranter56.309

Servering Restauranter68.209

Servering Restauranter77.290

Servering Restauranter77.390

Servering Restauranter86.909

Servering Restauranter90.040

Servering Restauranter92.000

Servering Restauranter93.110

Servering Restauranter93.291

Servering Restauranter93.292

Servering Restauranter (tom)

Servering Restauranter og Kafeer47.112

Servering Restauranter og Kafeer47.241

Servering Restauranter og Kafeer47.299

Servering Restauranter og Kafeer47.789

Servering Restauranter og Kafeer55.101

Servering Restauranter og Kafeer56.101

Servering Restauranter og Kafeer56.102

Servering Restauranter og Kafeer56.290

Servering Restauranter og Kafeer56.301

Servering Restauranter og Kafeer70.220

Servering Restauranter og Kafeer74.101

Servering Restauranter og Kafeer74.200

Servering Restauranter og Kafeer74.903

Servering Restauranter og Kafeer77.320

Servering Restauranter og Kafeer81.210

Servering Restauranter og Kafeer86.902

Servering Restauranter og Kafeer86.909

Servering Restauranter og Kafeer90.011

Servering Restauranter og Kafeer90.020

Servering Restauranter og Kafeer93.110

Servering Restauranter og Kafeer93.291

Servering Restauranter og Kafeer94.992

Servering Restauranter og Kafeer95.120

Servering Restauranter og Kafeer96.020

Servering Restauranter og Kafeer96.040

Servering Restauranter og Kafeer96.090

Servering Sandwich Barer56.101

Servering Sandwich Barer56.102

Servering Sandwich Barer56.210

Servering Sandwich Barer90.011

Servering Sandwich Barer90.019

Servering Spisesteder 47.111

Servering Spisesteder 47.299

Servering Spisesteder 55.101

Servering Spisesteder 56.101

Servering Spisesteder 56.102



Servering Spisesteder 56.301

Servering Spisesteder 70.220

Servering Spisesteder 74.909

Servering Spisesteder 90.040

Servering Spisesteder 92.000

Servering Spisesteder 93.110

Servering Spisesteder 93.120

Servering Spisesteder 93.299

Servering Spisesteder 94.910

Servering Spisesteder 94.991

Servering Sushi- og wok resturanter46.381

Servering Sushi- og wok resturanter47.112

Servering Sushi- og wok resturanter47.230

Servering Sushi- og wok resturanter47.299

Servering Sushi- og wok resturanter55.101

Servering Sushi- og wok resturanter56.101

Servering Sushi- og wok resturanter56.102

Servering Sushi- og wok resturanter56.210

Servering Sushi- og wok resturanter56.301

Servering Sushi- og wok resturanter68.209

Servering Sushi- og wok resturanter96.020

Servering Sushi- og wok resturanter96.090

Servering Thai restauranter47.111

Servering Thai restauranter56.101

Servering Thai restauranter56.102

Servering Thai restauranter96.040

Servering Tilhører servering00.000

Servering Tilhører servering45.200

Servering Tilhører servering47.111

Servering Tilhører servering47.112

Servering Tilhører servering47.242

Servering Tilhører servering47.292

Servering Tilhører servering47.510

Servering Tilhører servering47.599

Servering Tilhører servering47.641

Servering Tilhører servering47.710

Servering Tilhører servering47.789

Servering Tilhører servering47.810

Servering Tilhører servering47.820

Servering Tilhører servering55.101

Servering Tilhører servering56.101

Servering Tilhører servering56.102

Servering Tilhører servering56.301

Servering Tilhører servering56.309

Servering Tilhører servering69.201

Servering Tilhører servering74.909

Servering Tilhører servering77.390

Servering Tilhører servering90.012

Servering Tilhører servering90.020

Servering Tilhører servering90.034

Servering Tilhører servering93.110

Servering Tilhører servering95.110

Servering Tilhører servering95.220



Servering Tilhører servering96.020

Servering Tilhører servering96.090

Bekledning Barneklær 47.710

Bekledning Barneklær og barneutstyrsbutikker46.421

Bekledning Barneklær og barneutstyrsbutikker46.630

Bekledning Barneklær og barneutstyrsbutikker47.510

Bekledning Barneklær og barneutstyrsbutikker47.641

Bekledning Barneklær og barneutstyrsbutikker47.650

Bekledning Barneklær og barneutstyrsbutikker47.710

Bekledning Barneklær og barneutstyrsbutikker47.789

Bekledning Barneklær og barneutstyrsbutikker71.129

Bekledning Barneklær og barneutstyrsbutikker77.320

Bekledning Barnetøybutikker47.710

Bekledning Bruktbutikker - klær47.299

Bekledning Bruktbutikker - klær47.510

Bekledning Bruktbutikker - klær47.710

Bekledning Bruktbutikker - klær47.789

Bekledning Bruktbutikker - klær47.792

Bekledning Bruktbutikker - klær47.799

Bekledning Bruktbutikker - klær74.103

Bekledning Dameklesbutikker14.130

Bekledning Dameklesbutikker46.160

Bekledning Dameklesbutikker46.410

Bekledning Dameklesbutikker46.421

Bekledning Dameklesbutikker46.432

Bekledning Dameklesbutikker46.460

Bekledning Dameklesbutikker47.190

Bekledning Dameklesbutikker47.410

Bekledning Dameklesbutikker47.510

Bekledning Dameklesbutikker47.641

Bekledning Dameklesbutikker47.650

Bekledning Dameklesbutikker47.710

Bekledning Dameklesbutikker47.789

Bekledning Dameklesbutikker47.792

Bekledning Dameklesbutikker62.010

Bekledning Dameklesbutikker68.100

Bekledning Dameklesbutikker70.100

Bekledning Dameklesbutikker70.220

Bekledning Dameklesbutikker96.020

Bekledning Dameklesbutikker(tom)

Bekledning Herreklesbutikker46.180

Bekledning Herreklesbutikker47.510

Bekledning Herreklesbutikker47.710

Bekledning Herreklesbutikker47.740

Bekledning Klesbutikker 14.130

Bekledning Klesbutikker 41.109

Bekledning Klesbutikker 46.160

Bekledning Klesbutikker 46.390

Bekledning Klesbutikker 46.421

Bekledning Klesbutikker 46.900

Bekledning Klesbutikker 47.111

Bekledning Klesbutikker 47.112

Bekledning Klesbutikker 47.190



Bekledning Klesbutikker 47.210

Bekledning Klesbutikker 47.291

Bekledning Klesbutikker 47.510

Bekledning Klesbutikker 47.599

Bekledning Klesbutikker 47.641

Bekledning Klesbutikker 47.650

Bekledning Klesbutikker 47.710

Bekledning Klesbutikker 47.721

Bekledning Klesbutikker 47.789

Bekledning Klesbutikker 47.792

Bekledning Klesbutikker 47.799

Bekledning Klesbutikker 49.410

Bekledning Klesbutikker 55.102

Bekledning Klesbutikker 56.101

Bekledning Klesbutikker 56.102

Bekledning Klesbutikker 56.301

Bekledning Klesbutikker 56.309

Bekledning Klesbutikker 68.100

Bekledning Klesbutikker 68.209

Bekledning Klesbutikker 68.320

Bekledning Klesbutikker 74.101

Bekledning Klesbutikker 74.103

Bekledning Klesbutikker 82.990

Bekledning Klesbutikker 86.230

Bekledning Klesbutikker 86.909

Bekledning Klesbutikker 90.011

Bekledning Klesbutikker 90.031

Bekledning Klesbutikker 90.034

Bekledning Klesbutikker 93.190

Bekledning Klesbutikker 95.290

Bekledning Klesbutikker 96.020

Bekledning Klesbutikker 96.040

Bekledning Reiseeffektbutikker46.421

Bekledning Reiseeffektbutikker46.492

Bekledning Reiseeffektbutikker47.190

Bekledning Reiseeffektbutikker47.593

Bekledning Reiseeffektbutikker47.650

Bekledning Reiseeffektbutikker47.710

Bekledning Reiseeffektbutikker47.721

Bekledning Reiseeffektbutikker47.722

Bekledning Reiseeffektbutikker47.750

Bekledning Reiseeffektbutikker47.772

Bekledning Reiseeffektbutikker47.789

Bekledning Reiseeffektbutikker68.100

Bekledning Reiseeffektbutikker68.209

Bekledning Reiseeffektbutikker68.320

Bekledning Reiseeffektbutikker74.909

Bekledning Reiseeffektbutikker96.020

Bekledning Skobutikker 41.109

Bekledning Skobutikker 46.494

Bekledning Skobutikker 47.420

Bekledning Skobutikker 47.641

Bekledning Skobutikker 47.650



Bekledning Skobutikker 47.710

Bekledning Skobutikker 47.721

Bekledning Skobutikker 55.101

Bekledning Skobutikker 56.101

Bekledning Skobutikker 68.209

Bekledning Skobutikker 74.909

Bekledning Skobutikker 77.390

Bekledning Skobutikker 86.902

Bekledning Skobutikker 90.034

Bekledning Skobutikker (tom)

Bekledning Sportsklærbutikker14.190

Bekledning Sportsklærbutikker46.421

Bekledning Sportsklærbutikker46.422

Bekledning Sportsklærbutikker47.641

Bekledning Sportsklærbutikker47.710

Bekledning Sportsklærbutikker96.020

Sport og fritid Antikvitetsbutikker47.510

Sport og fritid Antikvitetsbutikker47.791

Sport og fritid Antikvitetsbutikker47.799

Sport og fritid Antikvitetsbutikker90.031

Sport og fritid Antikvitetsbutikker93.291

Sport og fritid Avis- og papirhandlere47.620

Sport og fritid Bok- og papirhandlere47.410

Sport og fritid Bok- og papirhandlere47.591

Sport og fritid Bok- og papirhandlere47.594

Sport og fritid Bok- og papirhandlere47.610

Sport og fritid Bok- og papirhandlere47.620

Sport og fritid Bok- og papirhandlere47.641

Sport og fritid Bok- og papirhandlere47.642

Sport og fritid Bok- og papirhandlere47.650

Sport og fritid Bok- og papirhandlere47.710

Sport og fritid Bok- og papirhandlere47.722

Sport og fritid Bok- og papirhandlere47.789

Sport og fritid Bok- og papirhandlere56.101

Sport og fritid Bok- og papirhandlere74.300

Sport og fritid Bok- og papirhandlere86.221

Sport og fritid Dyrebutikker 00.000

Sport og fritid Dyrebutikker 01.620

Sport og fritid Dyrebutikker 46.210

Sport og fritid Dyrebutikker 47.641

Sport og fritid Dyrebutikker 47.710

Sport og fritid Dyrebutikker 47.761

Sport og fritid Dyrebutikker 47.762

Sport og fritid Dyrebutikker 47.789

Sport og fritid Dyrebutikker 68.310

Sport og fritid Dyrebutikker 74.102

Sport og fritid Dyrebutikker 75.000

Sport og fritid Dyrebutikker 77.330

Sport og fritid Dyrebutikker 77.390

Sport og fritid Dyrebutikker 78.200

Sport og fritid Dyrebutikker 90.011

Sport og fritid Dyrebutikker 96.090

Sport og fritid Fotobutikker 47.291



Sport og fritid Fotobutikker 47.410

Sport og fritid Fotobutikker 47.420

Sport og fritid Fotobutikker 47.430

Sport og fritid Fotobutikker 47.610

Sport og fritid Fotobutikker 47.781

Sport og fritid Fotobutikker 47.782

Sport og fritid Fotobutikker 70.100

Sport og fritid Fotobutikker 74.200

Sport og fritid Fotobutikker 82.110

Sport og fritid Fotobutikker 82.990

Sport og fritid Fotografer 47.241

Sport og fritid Fotografer 47.420

Sport og fritid Fotografer 74.102

Sport og fritid Fotografer 74.200

Sport og fritid Fotografer 74.300

Sport og fritid Fotografer 74.902

Sport og fritid Fotografer 74.909

Sport og fritid Fotografer 77.390

Sport og fritid Fotografer 86.902

Sport og fritid Fotografer 90.011

Sport og fritid Fotografer 90.020

Sport og fritid Fotografer 90.031

Sport og fritid Fotografer 90.032

Sport og fritid Fotografer 90.034

Sport og fritid Fotografer 90.035

Sport og fritid Fotografer 93.291

Sport og fritid Fotografer 95.120

Sport og fritid Fotografer 96.090

Sport og fritid Golfbutikker 47.641

Sport og fritid Golfbutikker 93.110

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker46.494

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker47.190

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker47.510

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker47.789

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker56.101

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker77.400

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker88.912

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker90.034

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker92.000

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker93.110

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker93.210

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker93.292

Sport og fritid Hobby og fritidsbutikker96.040

Sport og fritid Hobbybutikker46.495

Sport og fritid Hobbybutikker47.190

Sport og fritid Hobbybutikker47.510

Sport og fritid Hobbybutikker47.523

Sport og fritid Hobbybutikker47.610

Sport og fritid Hobbybutikker47.641

Sport og fritid Hobbybutikker47.650

Sport og fritid Hobbybutikker47.789

Sport og fritid Hobbybutikker88.993

Sport og fritid Hobbybutikker90.034



Sport og fritid Kunsthandlere47.762

Sport og fritid Kunsthandlere47.789

Sport og fritid Kunsthandlere47.791

Sport og fritid Kunsthandlere47.799

Sport og fritid Kunsthandlere55.102

Sport og fritid Kunsthandlere74.901

Sport og fritid Kunsthandlere86.909

Sport og fritid Kunsthandlere90.020

Sport og fritid Kunsthandlere90.031

Sport og fritid Kunsthandlere90.034

Sport og fritid Kunsthandlere90.039

Sport og fritid Leketøybutikker45.191

Sport og fritid Leketøybutikker46.190

Sport og fritid Leketøybutikker46.495

Sport og fritid Leketøybutikker47.111

Sport og fritid Leketøybutikker47.112

Sport og fritid Leketøybutikker47.190

Sport og fritid Leketøybutikker47.510

Sport og fritid Leketøybutikker47.521

Sport og fritid Leketøybutikker47.522

Sport og fritid Leketøybutikker47.523

Sport og fritid Leketøybutikker47.540

Sport og fritid Leketøybutikker47.593

Sport og fritid Leketøybutikker47.599

Sport og fritid Leketøybutikker47.610

Sport og fritid Leketøybutikker47.620

Sport og fritid Leketøybutikker47.641

Sport og fritid Leketøybutikker47.650

Sport og fritid Leketøybutikker47.710

Sport og fritid Leketøybutikker47.721

Sport og fritid Leketøybutikker47.750

Sport og fritid Leketøybutikker47.761

Sport og fritid Leketøybutikker47.789

Sport og fritid Leketøybutikker55.300

Sport og fritid Leketøybutikker56.101

Sport og fritid Leketøybutikker90.034

Sport og fritid Leketøybutikker93.291

Sport og fritid Multimediabutikker43.222

Sport og fritid Multimediabutikker47.112

Sport og fritid Multimediabutikker47.410

Sport og fritid Multimediabutikker47.430

Sport og fritid Multimediabutikker47.630

Sport og fritid Multimediabutikker47.650

Sport og fritid Multimediabutikker47.710

Sport og fritid Multimediabutikker47.781

Sport og fritid Multimediabutikker56.101

Sport og fritid Multimediabutikker56.309

Sport og fritid Multimediabutikker71.112

Sport og fritid Multimediabutikker74.102

Sport og fritid Multimediabutikker77.390

Sport og fritid Multimediabutikker77.400

Sport og fritid Multimediabutikker90.011

Sport og fritid Multimediabutikker95.290



Sport og fritid Musikkhandlere43.320

Sport og fritid Musikkhandlere47.510

Sport og fritid Musikkhandlere47.594

Sport og fritid Musikkhandlere47.630

Sport og fritid Musikkhandlere95.290

Sport og fritid Musikkinstrumentbutikker47.594

Sport og fritid Musikkinstrumentbutikker77.290

Sport og fritid Reisebyråer 74.300

Sport og fritid Reisebyråer 79.110

Sport og fritid Reisebyråer 96.090

Sport og fritid Sportsbutikker10.510

Sport og fritid Sportsbutikker13.940

Sport og fritid Sportsbutikker41.200

Sport og fritid Sportsbutikker45.192

Sport og fritid Sportsbutikker45.200

Sport og fritid Sportsbutikker46.180

Sport og fritid Sportsbutikker46.421

Sport og fritid Sportsbutikker46.494

Sport og fritid Sportsbutikker47.111

Sport og fritid Sportsbutikker47.112

Sport og fritid Sportsbutikker47.190

Sport og fritid Sportsbutikker47.430

Sport og fritid Sportsbutikker47.510

Sport og fritid Sportsbutikker47.521

Sport og fritid Sportsbutikker47.522

Sport og fritid Sportsbutikker47.540

Sport og fritid Sportsbutikker47.599

Sport og fritid Sportsbutikker47.630

Sport og fritid Sportsbutikker47.641

Sport og fritid Sportsbutikker47.642

Sport og fritid Sportsbutikker47.650

Sport og fritid Sportsbutikker47.710

Sport og fritid Sportsbutikker47.750

Sport og fritid Sportsbutikker47.762

Sport og fritid Sportsbutikker47.789

Sport og fritid Sportsbutikker55.101

Sport og fritid Sportsbutikker55.102

Sport og fritid Sportsbutikker56.101

Sport og fritid Sportsbutikker68.100

Sport og fritid Sportsbutikker68.209

Sport og fritid Sportsbutikker68.320

Sport og fritid Sportsbutikker70.100

Sport og fritid Sportsbutikker74.101

Sport og fritid Sportsbutikker77.210

Sport og fritid Sportsbutikker77.340

Sport og fritid Sportsbutikker93.110

Sport og fritid Sportsbutikker93.190

Sport og fritid Sportsbutikker93.210

Sport og fritid Sportsbutikker93.291

Sport og fritid Sportsbutikker96.020

Sport og fritid Taxfreebutikker47.251

Sport og fritid Tilhører sport og fritid45.320

Sport og fritid Tilhører sport og fritid47.642



Sport og fritid Tilhører sport og fritid56.101

Sport og fritid Tilhører sport og fritid56.102

Sport og fritid Tilhører sport og fritid74.101

Sport og fritid Tilhører sport og fritid74.200

Sport og fritid Tilhører sport og fritid77.210

Sport og fritid Tilhører sport og fritid77.340

Sport og fritid Tilhører sport og fritid90.019

Sport og fritid Tilhører sport og fritid90.020

Sport og fritid Tilhører sport og fritid93.110

Sport og fritid Tilhører sport og fritid93.190

Sport og fritid Tilhører sport og fritid93.291

Sport og fritid Turoperatører45.200

Sport og fritid Turoperatører52.219

Sport og fritid Turoperatører55.101

Sport og fritid Turoperatører56.101

Sport og fritid Turoperatører74.102

Sport og fritid Turoperatører74.103

Sport og fritid Turoperatører74.200

Sport og fritid Turoperatører74.903

Sport og fritid Turoperatører74.909

Sport og fritid Turoperatører77.340

Sport og fritid Turoperatører79.120

Sport og fritid Turoperatører79.901

Sport og fritid Turoperatører79.903

Sport og fritid Turoperatører86.211

Sport og fritid Turoperatører90.011

Sport og fritid Turoperatører90.012

Sport og fritid Turoperatører90.019

Sport og fritid Turoperatører90.020

Sport og fritid Turoperatører90.031

Sport og fritid Turoperatører90.034

Sport og fritid Turoperatører90.039

Sport og fritid Turoperatører91.022

Sport og fritid Turoperatører93.110

Sport og fritid Turoperatører93.120

Sport og fritid Turoperatører93.190

Sport og fritid Turoperatører93.291

Sport og fritid Turoperatører93.292

Sport og fritid Turoperatører93.299

Sport og fritid Turoperatører94.110

Sport og fritid Turoperatører94.991

Sport og fritid Turoperatører95.110

Sport og fritid Turoperatører96.020

Sport og fritid Turoperatører96.090

Sport og fritid Utleiere- sportsutstyr56.102

Sport og fritid Utleiere- sportsutstyr75.000

Sport og fritid Utleiere- sportsutstyr77.210

Sport og fritid Utleiere- sportsutstyr77.340

Sport og fritid Utleiere- sportsutstyr77.390

Sport og fritid Utleiere- sportsutstyr91.030

Sport og fritid Utleiere- sportsutstyr93.291

Bil/båtpleie Bildekkforhandlere45.200

Bil/båtpleie Bildekkforhandlere45.320



Bil/båtpleie Bilglassverksteder45.200

Bil/båtpleie Bilglassverksteder47.523

Bil/båtpleie Bilglassverksteder77.320

Bil/båtpleie Bilpleievirksomheter45.200

Bil/båtpleie Bilpleievirksomheter45.320

Bil/båtpleie Bilpleievirksomheter49.410

Bil/båtpleie Bilpleievirksomheter53.200

Bil/båtpleie Bilpleievirksomheter68.209

Bil/båtpleie Bilpleievirksomheter71.129

Bil/båtpleie Bilrekvisitabutikker45.200

Bil/båtpleie Bilrekvisitabutikker45.310

Bil/båtpleie Bilrekvisitabutikker45.320

Bil/båtpleie Bilrekvisitabutikker47.112

Bil/båtpleie Bilrekvisitabutikker47.190

Bil/båtpleie Bilrekvisitabutikker47.599

Bil/båtpleie Bilrekvisitabutikker47.750

Bil/båtpleie Bilrekvisitabutikker47.789

Bil/båtpleie Bilrekvisitabutikker77.110

Bil/båtpleie Bilrekvisitabutikker86.904

Bil/båtpleie Bilrekvisitabutikker93.190

Bil/båtpleie Båtsportsbutikker43.320

Bil/båtpleie Båtsportsbutikker45.200

Bil/båtpleie Båtsportsbutikker45.320

Bil/båtpleie Båtsportsbutikker47.190

Bil/båtpleie Båtsportsbutikker47.522

Bil/båtpleie Båtsportsbutikker47.641

Bil/båtpleie Båtsportsbutikker47.642

Bil/båtpleie Båtsportsbutikker77.390

Bil/båtpleie Båtsportsbutikker77.400

Bil/båtpleie Båtsportsbutikker93.190

Bil/båtpleie Båtsportsbutikker93.292

Bil/båtpleie Dekkverksteder45.200

Bil/båtpleie Dekkverksteder74.909

Bil/båtpleie Eksosverksteder45.200

Bil/båtpleie Eksosverksteder45.320

Andre tjenester Begravelsesbyråer96.030

Andre tjenester Begravelsesbyråer96.090

Andre tjenester Eiendomsmeglere00.000

Andre tjenester Eiendomsmeglere47.599

Andre tjenester Eiendomsmeglere64.308

Andre tjenester Eiendomsmeglere68.209

Andre tjenester Eiendomsmeglere68.310

Andre tjenester Eiendomsmeglere74.102

Andre tjenester Eiendomsmeglere74.103

Andre tjenester Eiendomsmeglere74.200

Andre tjenester Eiendomsmeglere74.300

Andre tjenester Eiendomsmeglere74.901

Andre tjenester Eiendomsmeglere74.903

Andre tjenester Eiendomsmeglere74.909

Andre tjenester Eiendomsmeglere77.390

Andre tjenester Eiendomsmeglere77.400

Andre tjenester Eiendomsmeglere86.904

Andre tjenester Eiendomsmeglere86.909



Andre tjenester Eiendomsmeglere90.011

Andre tjenester E-sigarettbutikker47.260

Andre tjenester E-sigarettbutikker47.540

Andre tjenester Flikkbarer 14.130

Andre tjenester Flikkbarer 47.721

Andre tjenester Flikkbarer 90.039

Andre tjenester Flikkbarer 95.230

Andre tjenester Flikkbarer 95.250

Andre tjenester Flikkbarer 95.290

Andre tjenester Torghandlere47.112

Andre tjenester Torghandlere47.890

Andre tjenester Vaskerier og renserier14.130

Andre tjenester Vaskerier og renserier45.200

Andre tjenester Vaskerier og renserier46.499

Andre tjenester Vaskerier og renserier46.750

Andre tjenester Vaskerier og renserier47.710

Andre tjenester Vaskerier og renserier77.290

Andre tjenester Vaskerier og renserier81.210

Andre tjenester Vaskerier og renserier86.905

Andre tjenester Vaskerier og renserier86.909

Andre tjenester Vaskerier og renserier90.012

Andre tjenester Vaskerier og renserier95.290

Andre tjenester Vaskerier og renserier96.010

Andre tjenester Vaskerier og renserier96.040

Andre tjenester Verksteder 33.110

Andre tjenester Verksteder 33.120

Andre tjenester Verksteder 33.140

Andre tjenester Verksteder 33.150

Andre tjenester Verksteder 33.190

Andre tjenester Verksteder 33.200

Andre tjenester Verksteder 45.200

Andre tjenester Verksteder 45.320

Andre tjenester Verksteder 46.435

Andre tjenester Verksteder 46.510

Andre tjenester Verksteder 46.693

Andre tjenester Verksteder 47.641

Andre tjenester Verksteder 47.642

Andre tjenester Verksteder 62.010

Andre tjenester Verksteder 62.030

Andre tjenester Verksteder 70.100

Andre tjenester Verksteder 74.101

Andre tjenester Verksteder 74.102

Andre tjenester Verksteder 74.200

Andre tjenester Verksteder 74.909

Andre tjenester Verksteder 77.210

Andre tjenester Verksteder 77.390

Andre tjenester Verksteder 90.011

Andre tjenester Verksteder 90.020

Andre tjenester Verksteder 90.031

Andre tjenester Verksteder 90.034

Andre tjenester Verksteder 95.110

Andre tjenester Verksteder 95.120

Andre tjenester Verksteder 95.210



Andre tjenester Verksteder 95.220

Andre tjenester Verksteder 95.240

Andre tjenester Verksteder 95.250

Andre tjenester Verksteder 95.290

Andre tjenester Verksteder 96.090

Andre tjenester Veterinærer 75.000

Andre tjenester Øvrige butikker13.940

Andre tjenester Øvrige butikker18.110

Andre tjenester Øvrige butikker25.110

Andre tjenester Øvrige butikker25.290

Andre tjenester Øvrige butikker25.620

Andre tjenester Øvrige butikker27.900

Andre tjenester Øvrige butikker31.010

Andre tjenester Øvrige butikker31.090

Andre tjenester Øvrige butikker35.111

Andre tjenester Øvrige butikker35.140

Andre tjenester Øvrige butikker35.210

Andre tjenester Øvrige butikker35.300

Andre tjenester Øvrige butikker38.110

Andre tjenester Øvrige butikker43.210

Andre tjenester Øvrige butikker45.200

Andre tjenester Øvrige butikker45.320

Andre tjenester Øvrige butikker46.180

Andre tjenester Øvrige butikker46.210

Andre tjenester Øvrige butikker46.694

Andre tjenester Øvrige butikker47.111

Andre tjenester Øvrige butikker47.112

Andre tjenester Øvrige butikker47.190

Andre tjenester Øvrige butikker47.241

Andre tjenester Øvrige butikker47.242

Andre tjenester Øvrige butikker47.260

Andre tjenester Øvrige butikker47.291

Andre tjenester Øvrige butikker47.292

Andre tjenester Øvrige butikker47.410

Andre tjenester Øvrige butikker47.430

Andre tjenester Øvrige butikker47.510

Andre tjenester Øvrige butikker47.521

Andre tjenester Øvrige butikker47.522

Andre tjenester Øvrige butikker47.523

Andre tjenester Øvrige butikker47.524

Andre tjenester Øvrige butikker47.531

Andre tjenester Øvrige butikker47.532

Andre tjenester Øvrige butikker47.591

Andre tjenester Øvrige butikker47.594

Andre tjenester Øvrige butikker47.599

Andre tjenester Øvrige butikker47.641

Andre tjenester Øvrige butikker47.642

Andre tjenester Øvrige butikker47.710

Andre tjenester Øvrige butikker47.721

Andre tjenester Øvrige butikker47.750

Andre tjenester Øvrige butikker47.761

Andre tjenester Øvrige butikker47.762

Andre tjenester Øvrige butikker47.789



Andre tjenester Øvrige butikker47.799

Andre tjenester Øvrige butikker47.810

Andre tjenester Øvrige butikker47.890

Andre tjenester Øvrige butikker49.410

Andre tjenester Øvrige butikker55.101

Andre tjenester Øvrige butikker56.101

Andre tjenester Øvrige butikker56.102

Andre tjenester Øvrige butikker58.110

Andre tjenester Øvrige butikker58.130

Andre tjenester Øvrige butikker58.140

Andre tjenester Øvrige butikker58.190

Andre tjenester Øvrige butikker58.290

Andre tjenester Øvrige butikker59.110

Andre tjenester Øvrige butikker59.200

Andre tjenester Øvrige butikker61.100

Andre tjenester Øvrige butikker62.010

Andre tjenester Øvrige butikker70.220

Andre tjenester Øvrige butikker73.110

Andre tjenester Øvrige butikker73.200

Andre tjenester Øvrige butikker74.101

Andre tjenester Øvrige butikker74.102

Andre tjenester Øvrige butikker74.103

Andre tjenester Øvrige butikker74.200

Andre tjenester Øvrige butikker74.300

Andre tjenester Øvrige butikker74.902

Andre tjenester Øvrige butikker74.909

Andre tjenester Øvrige butikker75.000

Andre tjenester Øvrige butikker77.210

Andre tjenester Øvrige butikker77.320

Andre tjenester Øvrige butikker77.390

Andre tjenester Øvrige butikker78.200

Andre tjenester Øvrige butikker79.903

Andre tjenester Øvrige butikker82.201

Andre tjenester Øvrige butikker82.202

Andre tjenester Øvrige butikker82.300

Andre tjenester Øvrige butikker82.910

Andre tjenester Øvrige butikker82.990

Andre tjenester Øvrige butikker86.904

Andre tjenester Øvrige butikker86.909

Andre tjenester Øvrige butikker90.011

Andre tjenester Øvrige butikker90.012

Andre tjenester Øvrige butikker90.019

Andre tjenester Øvrige butikker90.020

Andre tjenester Øvrige butikker90.031

Andre tjenester Øvrige butikker90.032

Andre tjenester Øvrige butikker90.033

Andre tjenester Øvrige butikker90.034

Andre tjenester Øvrige butikker90.035

Andre tjenester Øvrige butikker90.040

Andre tjenester Øvrige butikker91.021

Andre tjenester Øvrige butikker91.022

Andre tjenester Øvrige butikker92.000

Andre tjenester Øvrige butikker93.110



Andre tjenester Øvrige butikker93.120

Andre tjenester Øvrige butikker93.210

Andre tjenester Øvrige butikker93.299

Andre tjenester Øvrige butikker94.920

Andre tjenester Øvrige butikker94.991

Andre tjenester Øvrige butikker94.992

Andre tjenester Øvrige butikker95.110

Andre tjenester Øvrige butikker95.220

Andre tjenester Øvrige butikker95.240

Andre tjenester Øvrige butikker96.020

Andre tjenester Øvrige butikker96.040

Andre tjenester Øvrige butikker96.090

Optikk, ur og gull Gullsmeder 32.120

Optikk, ur og gull Gullsmeder 46.180

Optikk, ur og gull Gullsmeder 46.482

Optikk, ur og gull Gullsmeder 47.260

Optikk, ur og gull Gullsmeder 47.710

Optikk, ur og gull Gullsmeder 47.771

Optikk, ur og gull Gullsmeder 47.772

Optikk, ur og gull Gullsmeder 47.782

Optikk, ur og gull Gullsmeder 47.789

Optikk, ur og gull Gullsmeder 95.250

Optikk, ur og gull Gullsmeder (tom)

Optikk, ur og gull Optikere 46.435

Optikk, ur og gull Optikere 47.771

Optikk, ur og gull Optikere 47.772

Optikk, ur og gull Optikere 47.782

Optikk, ur og gull Optikere 74.200

Optikk, ur og gull Optikere 86.909

Optikk, ur og gull Optikere 94.120

Optikk, ur og gull Smykkebutikker47.190

Optikk, ur og gull Smykkebutikker47.710

Optikk, ur og gull Smykkebutikker47.771

Optikk, ur og gull Smykkebutikker47.772

Optikk, ur og gull Smykkebutikker47.789

Optikk, ur og gull Smykkebutikker68.100

Optikk, ur og gull Smykkebutikker(tom)

Optikk, ur og gull Urmakere 47.771

Optikk, ur og gull Urmakere 47.772

Optikk, ur og gull Urmakere 47.781

Optikk, ur og gull Urmakere 47.782

Optikk, ur og gull Urmakere 77.400

Optikk, ur og gull Urmakere 86.909

Optikk, ur og gull Urmakere 88.991

Optikk, ur og gull Urmakere 95.250

(tom) (tom) (tom)



Tabell med butikkgruppe, tilhørende salgskanal, NACE-kode og NACE-tekst.

NACETekst

Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Produksjon av ferdigmat

Produksjon av fôrvarer til husdyrhold
Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Drift av restauranter og kafeer

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Annen forebyggende helsetjeneste

Andre helsetjenester

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Opplevelsesaktiviteter

Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
Avvirkning

Produksjon av brød og ferske konditorvarer

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Cateringvirksomhet

Drift av barer ellers

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Hovedkontortjenester

Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker

Varig tilrettelagt arbeid

Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Engroshandel med blomster og planter

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med frukt og grønnsaker

Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer

Butikkhandel med helsekost

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner

Butikkhandel med audio- og videoutstyr

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med klær



Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med brukte klær

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Drift av puber

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Allmenn legetjeneste

Andre helsetjenester

Hjemmehjelp

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

(tom)

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med sukkervarer

Butikkhandel med helsekost

Butikkhandel med kaffe og te

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Cateringvirksomhet

Fotografvirksomhet

Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr

Allmenn legetjeneste

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Drift av kulturhistoriske museer

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr

Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr

Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Engroshandel med frukt og grønnsaker

Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med frukt og grønnsaker

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Torghandel med andre varer

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med sukkervarer

Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers



Butikkhandel med kaffe og te

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer

Drift av restauranter og kafeer

Drift av barer ellers

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer

Butikkhandel med sukkervarer

Butikkhandel med tobakksvarer

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med innspillinger av musikk og video

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Butikkhandel med blomster og planter

Butikkhandel med brukte varer ellers

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Drift av puber

Filmframvisning

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Utleie av videofilm, DVD og lignende

Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker

Rengjøring av bygninger

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Lotteri og totalisatorspill

Drift av idrettsanlegg

Idrettslag og -klubber

Andre sportsaktiviteter

Opplevelsesaktiviteter

Fritidsetablissement

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted

Drift av restauranter og kafeer

Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer



Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr

Butikkhandel med tobakksvarer

Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer

Torghandel med andre varer

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Butikkhandel med tobakksvarer

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med vin og brennevin

Produksjon av øl

Engroshandel med drikkevarer ellers

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med drikkevarer ellers

Beplantning av hager og parkanlegg

Butikkhandel med blomster og planter

Beplantning av hager og parkanlegg

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Engroshandel med belysningsutstyr

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med belysningsutstyr

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Drift av restauranter og kafeer

Fotografvirksomhet

Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper

Dyrking av ettårige vekster ellers

Rørleggerarbeid

Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer

Engroshandel med blomster og planter

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med frukt og grønnsaker

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med blomster og planter

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Torghandel med andre varer

Drift av restauranter og kafeer

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Frisering og annen skjønnhetspleie

Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier

Butikkhandel med sportsutstyr



Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler

Butikkhandel med gull- og sølvvarer

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med brukte klær

Butikkhandel med brukte varer ellers

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Fotografvirksomhet

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Frisering og annen skjønnhetspleie

Malerarbeid

Engroshandel med gulvtepper

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med audio- og videoutstyr

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med trelast

Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg

Butikkhandel med tepper

Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Takseringsvirksomhet

Arbeidstakerorganisasjoner

Produksjon av monteringsferdige hus

Oppføring av bygninger

Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler

Engroshandel med klær

Engroshandel med møbler

Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted

Engroshandel med kontormøbler

Engroshandel med kjemiske produkter

Uspesifisert engroshandel

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med trelast

Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Engroshandel med klær

Engroshandel med radio og fjernsyn

Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer



Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer

Butikkhandel med helsekost

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Torghandel med andre varer

Drift av restauranter og kafeer

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Modellbyråvirksomhet

Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner

Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Allmenn legetjeneste

Fysioterapitjeneste

Annen forebyggende helsetjeneste

Klinisk psykologtjeneste

Medisinske laboratorietjenester

Andre helsetjenester

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging

Andre sportsaktiviteter

Opplevelsesaktiviteter

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Frisering og annen skjønnhetspleie

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Oppføring av bygninger

Gulvlegging og tapetsering

Malerarbeid

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med blomster og planter

Drift av restauranter og kafeer

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Produksjon av annet yttertøy

Butikkhandel med helsekost

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med gardiner

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy



Butikkhandel med klær

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med blomster og planter

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Drosjebiltransport

Drift av restauranter og kafeer

Drift av barer ellers

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr

Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Annen undervisning ikke nevnt annet sted

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Frisering og annen skjønnhetspleie

Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk

Engroshandel med blomster og planter

Butikkhandel med blomster og planter

Avvirkning

Produksjon av annet yttertøy

Produksjon av klær og tilbehør ellers

Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer

Engroshandel med klær

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med tepper

Butikkhandel med gardiner

Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med belysningsutstyr

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med skotøy



Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær

Butikkhandel med gull- og sølvvarer

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med brukte varer ellers

Drift av restauranter og kafeer

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Reparasjon av møbler og boliginnredning

Frisering og annen skjønnhetspleie

(tom)

Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted

Produksjon av annet yttertøy

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med gardiner

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med blomster og planter

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med brukte klær

Butikkhandel med brukte varer ellers

Drift av gatekjøkken

Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst

Engroshandel med klær

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med tepper

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med klær

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med brukte varer ellers

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med fargevarer



Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bøker

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bøker

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med skotøy

Butikkhandel med gull- og sølvvarer

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Annen undervisning ikke nevnt annet sted

(tom)

Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med bøker

Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte kontortjenester

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer

Engroshandel med parfyme og kosmetikk

Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler



Butikkhandel med gull- og sølvvarer

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med brukte varer ellers

Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste

Lotteri og totalisatorspill

Frisering og annen skjønnhetspleie

(tom)

Produksjon av kjøkkenmøbler

Produksjon av møbler ellers

Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Engroshandel med møbler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med sukkervarer

Butikkhandel med helsekost

Butikkhandel med audio- og videoutstyr

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med blomster og planter

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med brukte varer ellers

Drift av restauranter og kafeer

Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten

Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Andre helsetjenester

Rørleggerarbeid

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Rørleggerarbeid

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Fritidsetablissement

Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg

Butikkhandel med tepper

Butikkhandel med tepper

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander



Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med trelast

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med klær

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med brukte klær

Butikkhandel med brukte varer ellers

Drift av restauranter og kafeer

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Private vakttjenester

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst

Frisering og annen skjønnhetspleie

Butikkhandel med trelast

Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med apotekvarer

Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler

Annen forebyggende helsetjeneste

Produksjon av spill og leker

Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr

Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med helsekost

Butikkhandel med apotekvarer

Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler

Fysioterapitjeneste

Andre helsetjenester

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med klær

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Frisering og annen skjønnhetspleie

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Drift av restauranter og kafeer

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Annen undervisning ikke nevnt annet sted

Andre helsetjenester

Treningssentre

Frisering og annen skjønnhetspleie

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

(tom)

Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter

Avvirkning

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler



Butikkhandel med helsekost

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med trelast

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Cateringvirksomhet

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Eiendomsmegling

Eiendomsforvaltning

Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Fotografvirksomhet

Oversettelses- og tolkevirksomhet

Impresariovirksomhet

Utleie og leasing av lastebiler

Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr

Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Kombinerte kontortjenester

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Undervisning innen idrett og rekreasjon

Annen undervisning ikke nevnt annet sted

Allmenn legetjeneste

Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste

Tannhelsetjenester

Fysioterapitjeneste

Annen forebyggende helsetjeneste

Klinisk psykologtjeneste

Andre helsetjenester

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging

Treningssentre

Opplevelsesaktiviteter

Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk

Vaskeri- og renserivirksomhet

Frisering og annen skjønnhetspleie

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

(tom)

(tom)

Engroshandel med vin og brennevin

Engroshandel med tobakksvarer

Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted



Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer

Butikkhandel med sukkervarer

Butikkhandel med helsekost

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med brukte klær

Drift av restauranter og kafeer

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Annen forebyggende helsetjeneste

Andre helsetjenester

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Hovedkontortjenester

Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Tannhelsetjenester

Fysioterapitjeneste

Annen forebyggende helsetjeneste

Klinisk psykologtjeneste

Andre helsetjenester

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Treningssentre

Frisering og annen skjønnhetspleie

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Annen undervisning ikke nevnt annet sted

Andre helsetjenester

Frisering og annen skjønnhetspleie

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Avvirkning

Produksjon av parfyme og toalettartikler

Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers

Engroshandel med parfyme og kosmetikk

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med vin og brennevin

Butikkhandel med helsekost

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med skotøy



Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Drift av restauranter og kafeer

Hovedkontortjenester

Undervisning i kunstfag

Annen undervisning ikke nevnt annet sted

Tannhelsetjenester

Annen forebyggende helsetjeneste

Andre helsetjenester

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Frisering og annen skjønnhetspleie

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Drift av restauranter og kafeer

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Fotografvirksomhet

Oversettelses- og tolkevirksomhet

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Klinisk psykologtjeneste

Andre helsetjenester

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Frisering og annen skjønnhetspleie

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Lønnet arbeid i private husholdninger

Butikkhandel med sportsutstyr

Frisering og annen skjønnhetspleie

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler

Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger

Undervisning innen idrett og rekreasjon

Andre tjenester tilknyttet undervisning

Fysioterapitjeneste

Klinisk psykologtjeneste

Andre helsetjenester

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr

Drift av restauranter og kafeer

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Fotografvirksomhet

Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr

Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker

Undervisning innen idrett og rekreasjon

Annen undervisning ikke nevnt annet sted

Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner

Allmenn legetjeneste



Somatiske poliklinikker

Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste

Fysioterapitjeneste

Annen forebyggende helsetjeneste

Klinisk psykologtjeneste

Andre helsetjenester

Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Drift av idrettsanlegg

Idrettslag og -klubber

Treningssentre

Andre sportsaktiviteter

Frisering og annen skjønnhetspleie

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare

Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner

Butikkhandel med klær

Programmeringstjenester

Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi

Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester

Drift av web-portaler

Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted

Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

Impresariovirksomhet

Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner

Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner

Andre helsetjenester

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr

Elektrisk installasjonsarbeid

Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter og CD- og DVD-plater

Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med tobakksvarer

Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner

Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr

Butikkhandel med audio- og videoutstyr

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med belysningsutstyr

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innspillinger av musikk og video

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Vaktmestertjenester

Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr

Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk

Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper



(tom)

Butikkhandel med audio- og videoutstyr

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers

Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare

Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler

Engroshandel med kontormøbler

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer

Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner

Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr

Butikkhandel med audio- og videoutstyr

Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater

Butikkhandel med klær

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Trådløs telekommunikasjon

Satellittbasert telekommunikasjon

Telekommunikasjon ellers

Eiendomsforvaltning

Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Tannhelsetjenester

Reparasjon av kommunikasjonsutstyr

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Utleie av videofilm, DVD og lignende

Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Allmenn legetjeneste

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Drift av restauranter og kafeer

Drift av barer ellers

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer

Butikkhandel med sukkervarer

Butikkhandel med tobakksvarer

Butikkhandel med helsekost

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer

Godstransport på vei

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Drift av puber



Drift av barer ellers

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Fotografvirksomhet

Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner

Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Rengjøring av bygninger

Drift av idrettsanlegg

Idrettslag og -klubber

Drift av fornøyelses- og temaparker

Vaskeri- og renserivirksomhet

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Spedisjon

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av puber

Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker

Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet

Annen forebyggende helsetjeneste

Treningssentre

Fritidsetablissement

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med sukkervarer

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Drift av barer ellers

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

(tom)

Produksjon av brød og ferske konditorvarer

Produksjon av klær og tilbehør ellers

Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer

Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer

Butikkhandel med drikkevarer ellers

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Butikkhandel med klær

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med antikviteter

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant



Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Cateringvirksomhet

Kantiner drevet som selvstendig virksomhet

Drift av puber

Drift av barer ellers

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Oversettelses- og tolkevirksomhet

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Vaktmestertjenester

Rengjøring av bygninger

Drift av idrettsanlegg

Treningssentre

Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Frisering og annen skjønnhetspleie

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

(tom)

Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer

Butikkhandel med kaffe og te

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med brukte varer ellers

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Drift av barer ellers

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Godstransport på vei

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Cateringvirksomhet

Drift av puber

Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker

Rengjøring av bygninger

Frisering og annen skjønnhetspleie

Drift av restauranter og kafeer

Drift av puber

Drift av barer ellers

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Impresariovirksomhet

Private vakttjenester

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr

Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer



Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Cateringvirksomhet

Drift av puber

Drift av barer ellers

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Andre helsetjenester

Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet

Lotteri og totalisatorspill

Drift av idrettsanlegg

Opplevelsesaktiviteter

Fritidsetablissement

(tom)

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Kantiner drevet som selvstendig virksomhet

Drift av puber

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

Fotografvirksomhet

Impresariovirksomhet

Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Rengjøring av bygninger

Fysioterapitjeneste

Andre helsetjenester

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Drift av idrettsanlegg

Opplevelsesaktiviteter

Fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål

Reparasjon av kommunikasjonsutstyr

Frisering og annen skjønnhetspleie

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Cateringvirksomhet

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken



Drift av puber

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet

Lotteri og totalisatorspill

Drift av idrettsanlegg

Idrettslag og -klubber

Fritidsvirksomhet ellers

Religiøse organisasjoner

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Cateringvirksomhet

Drift av puber

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Frisering og annen skjønnhetspleie

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

(tom)

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med sukkervarer

Butikkhandel med kaffe og te

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med klær

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer

Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Drift av puber

Drift av barer ellers

Regnskap og bokføring

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Drift av idrettsanlegg

Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr

Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper



Frisering og annen skjønnhetspleie

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med klær

Engroshandel med klær

Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Annen teknisk konsulentvirksomhet

Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med klær

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med brukte klær

Butikkhandel med brukte varer ellers

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Produksjon av annet yttertøy

Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer

Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer

Engroshandel med klær

Engroshandel med radio og fjernsyn

Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med brukte klær

Programmeringstjenester

Kjøp og salg av egen fast eiendom

Hovedkontortjenester

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Frisering og annen skjønnhetspleie

(tom)

Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler

Produksjon av annet yttertøy

Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer

Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler

Engroshandel med klær

Uspesifisert engroshandel

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers



Butikkhandel med frukt og grønnsaker

Butikkhandel med helsekost

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med skotøy

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med brukte klær

Butikkhandel med brukte varer ellers

Godstransport på vei

Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Drift av puber

Drift av barer ellers

Kjøp og salg av egen fast eiendom

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Eiendomsforvaltning

Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Tannhelsetjenester

Andre helsetjenester

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Andre sportsaktiviteter

Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Frisering og annen skjønnhetspleie

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Engroshandel med klær

Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med skotøy

Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Butikkhandel med gull- og sølvvarer

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Kjøp og salg av egen fast eiendom

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Eiendomsforvaltning

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Frisering og annen skjønnhetspleie

Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

Engroshandel med sportsutstyr

Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med spill og leker



Butikkhandel med klær

Butikkhandel med skotøy

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Fysioterapitjeneste

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

(tom)

Produksjon av klær og tilbehør ellers

Engroshandel med klær

Engroshandel med skotøy

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med klær

Frisering og annen skjønnhetspleie

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med antikviteter

Butikkhandel med brukte varer ellers

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Opplevelsesaktiviteter

Butikkhandel med aviser og papirvarer

Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter

Butikkhandel med bøker

Butikkhandel med aviser og papirvarer

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Drift av restauranter og kafeer

Oversettelses- og tolkevirksomhet

Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste

(tom)

Tjenester tilknyttet husdyrhold

Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med blomster og planter

Butikkhandel med kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Eiendomsmegling

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Veterinærtjenester

Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Utleie av arbeidskraft

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med helsekost



Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner

Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr

Butikkhandel med audio- og videoutstyr

Butikkhandel med bøker

Butikkhandel med fotoutstyr

Butikkhandel med optiske artikler

Hovedkontortjenester

Fotografvirksomhet

Kombinerte kontortjenester

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer

Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Fotografvirksomhet

Oversettelses- og tolkevirksomhet

Modellbyråvirksomhet

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Fysioterapitjeneste

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging

Opplevelsesaktiviteter

Reparasjon av kommunikasjonsutstyr

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med sportsutstyr

Drift av idrettsanlegg

Engroshandel med sportsutstyr

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Drift av restauranter og kafeer

Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker

Barneparker og dagmammaer

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Lotteri og totalisatorspill

Drift av idrettsanlegg

Drift av fornøyelses- og temaparker

Fritidsetablissement

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Engroshandel med spill og leker

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med bøker

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur



Butikkhandel med kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med antikviteter

Butikkhandel med brukte varer ellers

Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

Takseringsvirksomhet

Andre helsetjenester

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler

Agenturhandel med bredt vareutvalg

Engroshandel med spill og leker

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater

Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med bøker

Butikkhandel med aviser og papirvarer

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med skotøy

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Butikkhandel med blomster og planter

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Drift av campingplasser

Drift av restauranter og kafeer

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Opplevelsesaktiviteter

Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner

Butikkhandel med audio- og videoutstyr

Butikkhandel med innspillinger av musikk og video

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med fotoutstyr

Drift av restauranter og kafeer

Drift av barer ellers

Arkitekttjenester vedrørende byggverk

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk



Snekkerarbeid

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter

Butikkhandel med innspillinger av musikk og video

Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter

Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Oversettelses- og tolkevirksomhet

Reisebyråvirksomhet

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Produksjon av meierivarer

Produksjon av tauverk og nett

Oppføring av bygninger

Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers

Engroshandel med klær

Engroshandel med sportsutstyr

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med audio- og videoutstyr

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med innspillinger av musikk og video

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Butikkhandel med spill og leker

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Butikkhandel med kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Kjøp og salg av egen fast eiendom

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Eiendomsforvaltning

Hovedkontortjenester

Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr

Utleie og leasing av sjøtransportmateriell

Drift av idrettsanlegg

Andre sportsaktiviteter

Drift av fornøyelses- og temaparker

Opplevelsesaktiviteter

Frisering og annen skjønnhetspleie

Butikkhandel med vin og brennevin

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr



Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

Fotografvirksomhet

Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr

Utleie og leasing av sjøtransportmateriell

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Drift av idrettsanlegg

Andre sportsaktiviteter

Opplevelsesaktiviteter

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Tjenester tilknyttet landtransport ellers

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Fotografvirksomhet

Impresariovirksomhet

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Utleie og leasing av sjøtransportmateriell

Reisearrangørvirksomhet

Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper

Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Allmenn legetjeneste

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Drift av kulturhistoriske museer

Drift av idrettsanlegg

Idrettslag og -klubber

Andre sportsaktiviteter

Opplevelsesaktiviteter

Fritidsetablissement

Fritidsvirksomhet ellers

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr

Frisering og annen skjønnhetspleie

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Drift av gatekjøkken

Veterinærtjenester

Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr

Utleie og leasing av sjøtransportmateriell

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter

Opplevelsesaktiviteter

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler



Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Butikkhandel med fargevarer

Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Godstransport på vei

Andre post- og budtjenester

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Annen teknisk konsulentvirksomhet

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner

Annen forebyggende helsetjeneste

Andre sportsaktiviteter

Snekkerarbeid

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker

Andre sportsaktiviteter

Fritidsetablissement

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

(tom)

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Eiendomsmegling

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Fotografvirksomhet

Oversettelses- og tolkevirksomhet

Takseringsvirksomhet

Impresariovirksomhet

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker

Annen forebyggende helsetjeneste

Andre helsetjenester



Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Butikkhandel med tobakksvarer

Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater

Produksjon av annet yttertøy

Butikkhandel med skotøy

Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Reparasjon av skotøy og lærvarer

Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer

Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Torghandel med andre varer

Produksjon av annet yttertøy

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted

Engroshandel med kjemiske produkter

Butikkhandel med klær

Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Rengjøring av bygninger

Klinisk psykologtjeneste

Andre helsetjenester

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Vaskeri- og renserivirksomhet

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Reparasjon av bearbeidede metallprodukter

Reparasjon av maskiner

Reparasjon av elektrisk utstyr

Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

Reparasjon av annet utstyr

Installasjon av industrimaskiner og -utstyr

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Engroshandel med optiske artikler

Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare

Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Programmeringstjenester

Forvaltning og drift av IT-systemer

Hovedkontortjenester

Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Fotografvirksomhet

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr

Reparasjon av kommunikasjonsutstyr

Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk



Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper

Reparasjon av møbler og boliginnredning

Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer

Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Veterinærtjenester

Produksjon av tauverk og nett

Trykking av aviser

Produksjon av metallkonstruksjoner og deler

Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall

Bearbeiding av metaller

Produksjon av annet elektrisk utstyr

Produksjon av kontor- og butikkmøbler

Produksjon av møbler ellers

Produksjon av elektrisitet fra vannkraft

Handel med elektrisitet

Produksjon av gass

Damp- og varmtvannsforsyning

Innsamling av ikke-farlig avfall

Elektrisk installasjonsarbeid

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers

Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer

Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer

Butikkhandel med sukkervarer

Butikkhandel med tobakksvarer

Butikkhandel med helsekost

Butikkhandel med kaffe og te

Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner

Butikkhandel med audio- og videoutstyr

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Butikkhandel med jernvarer

Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med trelast

Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg

Butikkhandel med tepper

Butikkhandel med møbler

Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

Butikkhandel med sportsutstyr

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med skotøy

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Butikkhandel med blomster og planter

Butikkhandel med kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr

Butikkhandel ikke nevnt annet sted



Butikkhandel med brukte varer ellers

Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer

Torghandel med andre varer

Godstransport på vei

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Drift av restauranter og kafeer

Drift av gatekjøkken

Utgivelse av bøker

Utgivelse av aviser

Utgivelse av blader og tidsskrifter

Forlagsvirksomhet ellers

Utgivelse av annen programvare

Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer

Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak

Kabelbasert telekommunikasjon

Programmeringstjenester

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Reklamebyråer

Markeds- og opinionsundersøkelser

Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

Fotografvirksomhet

Oversettelses- og tolkevirksomhet

Modellbyråvirksomhet

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Veterinærtjenester

Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr

Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted

Utleie av arbeidskraft

Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Telefonvakttjenester

Telefonsalg

Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet

Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Annen forebyggende helsetjeneste

Andre helsetjenester

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging

Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet

Drift av kunst- og kunstindustrimuseer

Drift av kulturhistoriske museer

Lotteri og totalisatorspill

Drift av idrettsanlegg



Idrettslag og -klubber

Drift av fornøyelses- og temaparker

Fritidsvirksomhet ellers

Partipolitiske organisasjoner

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål

Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr

Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper

Reparasjon av møbler og boliginnredning

Frisering og annen skjønnhetspleie

Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler

Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers

Engroshandel med gull- og sølvvarer

Butikkhandel med tobakksvarer

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med ur og klokker

Butikkhandel med gull- og sølvvarer

Butikkhandel med optiske artikler

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer

(tom)

Engroshandel med optiske artikler

Butikkhandel med ur og klokker

Butikkhandel med gull- og sølvvarer

Butikkhandel med optiske artikler

Fotografvirksomhet

Andre helsetjenester

Yrkessammenslutninger

Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Butikkhandel med klær

Butikkhandel med ur og klokker

Butikkhandel med gull- og sølvvarer

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Kjøp og salg av egen fast eiendom

(tom)

Butikkhandel med ur og klokker

Butikkhandel med gull- og sølvvarer

Butikkhandel med fotoutstyr

Butikkhandel med optiske artikler

Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker

Andre helsetjenester

Barneverntjenester

Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer

(tom)











































Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
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1 I nnledning
I forbindelse med by - og handelsanalysen for Ringerike kommune er det gjennomført en forbrukerundersøkelse rettet mot
et representativt utvalg av husstander bosatt i Ringerike kommune . Det ble gjennomført i alt 403 intervjuer mot et represen-
tativt utvalg h usstander i aldersgruppen 20 år eller eldre.

Målsettingen med forbrukerundersøkelsen har vært å kartlegge innbyggernes boligpreferanser, flytteplaner, handlemønster ,
holdninger til dagens handelsstruktur samt forventninger knyttet til handel i fysisk e but ikk versus netthandel i fremtiden (om
5 år).

2 Om undersøkelse n
Forbruker undersøkelsen ble gjennomført som en tele-
fonundersøkelse rettet mot et tilfeldig trukket utvalg av
husholdning er i Ringerike kommune. Det ble gjennom-
ført i alt 403 intervjuer i aldersgruppen 20 år eller eldre .
Tabellene til høyre viser hvordan svarene i undersøkel-
sen fordeler seg på aldersgrupper og postnummer .

3 Oppsummering
Større etterspørsel etter leiligheter i fremtiden

Majoriteten av innbyggerne i Ringerike bor i enebolig i dag. I fremtiden er det færre som ønsker å bo i enebolig og flere som
ønsker å bo i leilighet.

1 000 husholdninger med flytteplaner - årlig

2 av 10 har planer om å flytte i løpet av 3 år. Dette tilsvarer ca. 1 000 husholdninger som planlegger å flytte årlig i kommunen.
Andelen med flytteplaner er høyest i de yngste aldersgruppene, og synkende med stigende alder.

De fleste vil bli boende i Ringerike

7 av 10 svarer at de vil bli boende i Ringerike kommune ved flytting til annen bolig. Over halvparten foretrekker å flytte til
Hønefoss sentrum. Andelen som foretrekker Hønefoss sentrum som et fremtidig boområde, er høyest i aldersgruppen 65
år +.

Fysisk handel dominerer – netthandelen øker

Til tross for at netthandelen er økende, handler h usholdningene i Ringerike fortsatt i overveiende grad i fysiske butikker.
Dagligvarer (mat og drikke) samt varer til hus og hjem er de varekategoriene som i størst grad handles i fysiske butikker.
Det er en gjengs forventning blant husholdningene, at fysisk handel vil gå noe tilbake og at netthandel vil øke de kommende
år ene .

Hønefoss sentrum og Hvervenmoen/ - kastet er foretrukne handelsområder

Sentrum/Kuben er f ore trukket kjøpested innen de fleste bransjegrupper , med unntak av produkter innen «Hus og hjem»,
«Bil - båtpleie», «Sport og fritid» og «Elektro og Multimedia » , der Hvervenmoen/ Hverven kastet i større grad foretrekkes .

Kriteriene for valg av kjøpested varierer

Kriterier for valg av kjøpested varierer en del mellom ulike bransjegrupper. Det viktigste kriterie t når man skal handle «Mat
og drikke» er nærhet til bosted. For «Bekledning», «Sport og fritid», «Hus og hjem» er godt utvalg det viktigste kriteriet. Lave
priser er det viktigste kriteriet ved kjøp av varer innen «Elektro og multimedia» og «Bil - /båtpleie».

Ringerikingen er relativt fornøyd med tilbudet i Hønefoss sentrum

H andels - og servicetilbudet i Hønefos s sentrum vurderes som b ra. Det er spesielt åpningstidene og kulturtilbudet som får
positive tilbakemeldinger.
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4 Boligtype og flytteplaner

4 .1 Hvordan vil man bo?

Vridning i boligetterspørsel fra eneboliger til leiligheter

Grafen over viser hvilken boligtype respondentene har i dag og hvilken boligtype de ønsker som sin neste bolig. I Ringerike
bor majoriteten i enebolig i dag. Kun 1 av 10 bor i småhus og i underkant av 2 av 10 bor i leilighet. Ved et boligskifte, er det
færre som ønske r å bo i enebolig fremover . 67% av respondentene er bosatt i enebolig i dag, mens «bare» 55% vil foretrekke
å bo i enebolig ved flytting til annen bolig . Det er også færre som ønsker å bo i småhus ved flytting, enn som bor i småhus
i dag. For leiligheter e r det en liten økning i andelen som ønsker seg leilighet som sin neste bolig, en økning på 3 prosent-
poeng. Det er 16% som ikke vet hvilken boligtype de foretrekker som sin neste bolig.

Andelen som foretrekker enebolig er høyest i aldersgruppene 30 - 39 år og 40 - 49 år, deretter synkende med stigende alder .
Aldersgruppene 50 - 64 år og 65 + år foretrekker i størst grad leilighet ved flytting til annen bolig .
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4 .2 Hvor vil man bo?

Mer enn 7 av 10 svarer at de vil bli
boende i Ringerike kommune ved
flytting til annen bolig.

Det er et stort flertall av respon-
dentene som ønsker å bli bo-
ende i Ringerike ved flytting til
annen bolig.

Av de som svarer at de vil bli
boende i Ringerike, svarer mer
enn halvparten at de foretrek-
ker å flytte til Hønefoss sen-
trum!

Det årlige rekrutter ingspoten-
sialet til Hønefoss sentrum, det
vil si antall husstander som vil
bo i Hønefoss, er beregnet til
450 – 500 h u s s tander årlig.

Mer enn en tredjedel av dette
potensialet er i aldersgr u p pen
65+år.

Nesten en tredjede l vil flytte ut av kommunen. 12% planlegger å bosette seg i Haugsbygd .
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4 . 3 Flytteplaner

Figuren over viser at 9% har konkrete flytteplaner i løpet av kommende året/12 måneder, mens ytterligere 11% svarer at de
planlegger å flytte fra dagens bolig i løpet av kommende 1 - 3 år .

Omregnet til antall husstander betyr dette et årlig «flyttepotensiale» på mer enn 1 000 husholdninger i kommunen. Andelen
med flytteplaner er høyest i de yngste aldersgruppene, og synkende med stigende alder. Litt over en tredjedel av flyttepo-
tensialet er i den yngste aldersgruppen, nesten en fjer dedel i aldersgruppen 65+år.
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5 H andels - og servicetilbudet i Hønefoss
sentrum

M ajoriteten av husholdningene i Ringerike vurderer handels - og servicetilbudet i Hønefoss sentrum som bra. Åpningstidene
og kulturtilbudet får mest positive tilbakemeldinger, mens tilbudet av serveringssteder i minst grad får positive vurderinger.

6 Foretrukket kjøpested
Det e r mange forhold som påvirker forbrukernes valg av kjøpested av ulike varer og produkter. Vi vil i det etterfølgende
belyse hvilke kriterier husholdningene i Ringerike legger til grunn for valg av kjøpested(er).

Dagligvarer – mat og drikke

1 av 4 foretrekker å kjøpe dagligvarer i Sentrum/Kuben , der 39% svarer sentrum og 2% på Kuben - senteret . N esten en like
stor andel, 37% , foretrekker å benytte seg av dagligvaretilbudene i andre områder i Ringerike , og i stor grad i nærheten av
eget bosted .

Kun 2% av husholdningene i kommunen svarer at de foretrekker å handle dagligvarer/mat og drikke på Hvervenmoen/ -
kastet.
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Hus og hjem

I b ransjegruppen «Hus og hjem» fordeler preferansene på kjøpested seg , over flere områder både i og utenfor kommunen.

Totalt foretrekker 85% av respondentene å kjøpe v arer til «Hus og hjem» i et av de definerte områdene av Ringerike kom-
mune .

38% foretrekker å handle produkter innen varekategorien «Hus og hjem» i sentrum/Kuben , hvorav 29% i Hønefoss sentrum .
Mer enn en tredjedel ( 35% ) , foretrekker å kjøpe disse vare ne på Hvervenmoen - /kastet .

6% av respondentene svarer at de foretrekker å kjøpe varer til «Hus og hjem» i Sandvika eller Oslo , og 5% svarer andre
steder.



9

Helse og velvære

Mer enn 7 av 10 respondenter foretrekker å kjøpe produkter innen «Helse og velvære» i Sentrum/Kuben , med en overvekt
på Hønefoss sentrum (43%).

R esten av respondentene foretrekker å handle slike produkter i noen av de andre områdene definert i figuren under .

Elektro og multimedia

«Elektro og multimedia» er en relativt stor bransjegruppe som tilbyr produkter som går inn under «Storhandels - begrepet»
der mang e har behov for bil og transport, men også små fysiske varer som får plass i en handlepose.

Over halvpart en av respondentene foretrekker å kjøpe denne typen produkter på Hvervenmoen/ - kastet. Nesten 1 av 3
respondenter foretrekker å handle i Sentrum/Kuben. 3% foretrekker nettbutikk og 2% foretrekker Oslo/ Sandvika.
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Servering

Nesten 8 av 10 husholdninger i Ringerike foretrekker å handle i Sentrum/Kuben ved kjøp av «Servering ( kafé/restaurant ) » ,
der Hønefoss sentrum alene foretrekkes av 73%! En liten andel, 7% , foretrekker Sandvika eller Oslo om de skal gå på
kafé/restaurant eller benytte andre serveringssteder .

Bekledning

Bransjegruppen «Bekledning» er en utfordrende bransje som møter sterk konkurranse fra netthandel i både inn - og utland.
Mer enn 8 av 10 foretrekker «Sentrum/Kuben» når de skal handle klær , der 48% svarer Hønefoss sentrum og 33% svarer
Kuben . 8 % av respondentene foretrekker å kjøpe klær i Sandvika/ Oslo . Kun 3% av respondentene svarer at de foretrekker
å handle bekledning i nettbutikk .
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Sport og fritid

Hele 45% av r espondentene foretrekker å kjøpe sport - og fritidsutstyr i Sentrum/Kuben , hvorav 30% i sentrum . Hverven-
moen/ - kastet følger tett på, med 36% av respondentene som foretrekker å benytte seg av tilbudet her. 3% foretrekker Sand-
vika/Oslo og 3% foretrekker nettbutikk.

Bil - /båtpleie

Innen b ransjegruppen «Bil - /båtpleie» foretrekker 30% av respondentene å handle i Sentrum/Kuben , mens en nesten like
stor andel, 26%, foretrekker Hvervenmoen/ - kastet . 15% foretrekker å handle i andre områder i Ringerike.
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Optikk, ur og gull

«Optikk, ur og gull» er den varegruppen som har sterkest posisjon i Sentrum/Kuben med 8 av 10 som foretrekker å handle
slike produkter i Hønefoss sentrum (54%) eller på Kuben (26%) . Andelen som foretrekker å handle i Hønefoss sentrum er
lavest i de yngste aldersgruppene, og øker betydelig med stigende alder.

7 Kriterier for valg av kjøpested
Når en kunde skal velge kjøpested er det flere faktorer som kan påvirke valget . Type vare, kjøreavstand, tilbud, pris, åp-
ningstider, tid, parkering, nærhet til bo - og arbeidsted, tilgjengelighet m.m. er faktorer som vanligvis er med på å påvirke
valget av kjøpested.

Dagligvarer

For dagligvarer svarer 43 % av respondentene at «Nærhet til bosted» er det viktigste kriteriet for valg av kjøpested. «Godt
vareutvalg» kommer på 2. plass med 15% og «Lave priser» på 3. plass med 13%.

Hus & hjem, bekledning og sport & fritid

For bransjegruppene «Hus og hjem», «Bekledning» og «Sport og fritid» oppgir respondentene at det viktigste kriteriet for
valg av kjøpested er «Godt vareutvalg». Andelen som svarer «Godt vareutvalg» ligger i intervallet 24 - 26%.

Elektro & multimedia, bil og båtpleie

For bransjegruppene «Elektro og multimedia» og «Bil - og båtpleie» er det «Lave priser» som er vesentlig for respondentene.

Helse & velvære, Optikk, ur & gull

For «Helse og velvære» og «Optikk, ur og gull» er det «Nærhet til bosted» som scorer hø yest på de ulike valgkriteriene med
henholdsvis 28% og 18%.

Servering

«Servering» skiller seg ut, her svarer 27% av respondentene at «Høy kvalitet» er det viktigste kriteriet når du skal velge
spisested.
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8 Handlevaner – fysisk i butikk eller
netthandel

Fysisk handel eller netthandel – i dag

Til tross for at netthandelen tar en stadig større del av handelen, svarer m ajoriteten av respondentene i Ringerike at de
handler «mest i fysisk butikk».

Andelen som handles i fysisk butikk varier fra 69% i bransjegruppen «Elektro og multimedia» , til 95% innen «Mat og drikke».

I b ransjegruppene «Elektro og multimedia», «Bekledning» , «Helse og velvære» samt «Sport og fritid» er det en noe høyere
andel som handler « mest i nett butikk » enn de øvrige bransjegruppene.
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Fysisk handel eller netthandel – om 5 år

Respondentene forventer at de i større grad vil handle i nettbutikker om 5 år . Andelen som sier de vil handle «omtrent like
my e på nett som i fysisk butikk» øker innen alle bransjegrupper.

Innen bransjegruppen «Bekledning» forventer respondentene at dagens andel netthandel , fordobles fra 6% til 12% i løpet
av 5 år .

For «Elektro og multimedia» forventer respondentene at de vil kjøpe 14% av varene på nettet om 5 år, mot 9% i dag .

«Sport og fritid» har lenge vært en bransje med relativt stor andel netthandel . Respondentene forventer å øke denne andelen
ytterligere , fra 6% til 9% om 5 år. Andelen husholdni nger som forventer å handle sport - og fritidsprodukter i fysiske butikker,
forventes å gå tilbake fra 72% til 61% i løpet av de kommende 5 årene.

For «Mat og drikke» er det relativt små endringer i forventet handel fra i dag og 5 år frem i tid.
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Husholdningene i Ringerike forventer at fysisk handel vil gå tilbake og netthandel øke i løpet av de kommende 5 årene. Den
fysiske handelen forventes å gå mest tilbake innen «Optikk, ur og gull», «Helse og velvære» samt «Sport og fritid».
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9 Fysisk - versus netthandel om 5 år
Det er liten tvil om at netthandel kommer til å bli mer vanlig i årene som kommer . Utviklingen med en økende andel netthan-
del har gått relativt fort , og spesielt blant de yngre aldersgruppene er andelen som handler på nett økende . Husholdningene
i undersøkelsen forvent er at de vil handle mer på nettet om 5 år , enn de gjør i dag. Svarene varierer imidlertid en del mellom
bransjegruppe r og aldersgrupper .

Dagligvarer – mat og drikke

Hele 96% av h usholdningene på Ringerike svarer at de handler dagligvarer i fysiske butikker . I løpet av kommende 5 år
forventer man imidlertid en viss vridning mot økende netthandel av dagligvarer , fra 4% til 9% .

For «Mat og drikke» svarer husholdningene i aldersgruppen «30 - 39 år» og «40 - 49 år» at de vil gå fra å handle 93 - 95% i
fysisk butikk i dag, til å handle 85 - 88% i fysisk butikk om 5 år. Noe av forklaringen til at disse gruppene i størst grad vil
konvertere fra fysisk handel til netthandel inne n mat og drikke/dagligvarer, kan være at disse ofte er barnefamilier, som
foretar store innkjøp, og i mange tilfeller kjenner tidsklemma på kroppen .

Hus og hjem

Mer enn 9 av 10 husholdninger handler varer i kategorien «hus og hjem» i fysiske butikker i dag . Også for denne varekate-
gorien forventer man at netthande len vil øke på bekostning av handel i fysiske butikker, fra 9% til 16%.

Alle aldersgrupper vil øke netthandelen noe . S tørst vridning i retning av økende netthandel ser vi i aldersgruppen 40 - 49 år,
minst i den eldste aldersgruppen der kun 7 % av husholdning ene forventer å handle produkter til «hus og hjem» i nett butikker
om 5 år.
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Helse og velvære

1 4% av dagens « h else og velvære» produkter gjennomføres på nettet. I løpet av de kommende 5 årene forventer hushold-
ningene på Ringerike å handle i overkant av en femtedel av « h else og velvære» produkter på nettet , resterende nesten 8
av 1 0 vil fortsatt handle i fysiske butikker.

Det er spesielt de yngste, 20 - 29 år som i størst grad vil handle denne typen produkter på nettet i fremtiden . Litt mer enn en
tredjedel (35%) i den yngste aldersgruppen svarer at de vil handle «helse og velvære» produkter på nettet om 5 år.

Elektro og multimedia
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«Elektro og multimedia» er en av de bransjegruppen e der netthandel har vært stor i lengre tid. Resultatene fra undersøkel-
sen viser at 79% av husholdningene på Ringerike handler elektro - og multimediaprodukter i fysisk butikk mens 21 % handler
i nettbutikker . Om 5 år forvente r 72% av husholdningene å handle i fysisk butikk og 28% i nettbutikk .

I denne varekategorien forventer aldersgruppene 20 - 29 å r, 30 - 39 år og 40 - 49 år at forholdet mellom butikk - og nett handel
fordeles nærmere 60%/40%.

Bekledning – sko og klær

Bekledning har over flere år vært sterkt konkurranseutsatt fra netthandel. Særlig de yngre aldersgruppene har flittig handlet
på nettet.

81 % av respondentene handler bekledning i fysisk butikk i dag. Om 5 år forventes andelen å gå ned. Da forventer 74% av
respondentene at de vil handle bekledning i fysisk butikk. I de n yngste aldersgruppen handler 65% bekledning i fysiske
butikk er i dag , denne andelen forventes å falle til 54% i fysiske butikk er om 5 år.
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Sport og fritid

Sportsbransjen er også en sterkt konkurranseutsatt bransje som har fått merke en økende netthandel på kroppen. I dag
handler nesten 2 av 1 0 varer innen sport og fritid i nettbutikker, mens andelen forventes å øke til 26% i løpet av de kommende
5 årene.

De t er den yngste aldersgruppen som benytter netthandel innen sport og frit i d størst grad i dag , og de forventer at andelen
netthandel øker ytterligere om 5 år. Hele 46% i denne aldersgruppen svarer at de forventer å handle mest sportsartikler på
nett i løpet av den kommende 5 - års perioden mot en andel på 35% i dag.
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Bil - og båtpleie

Bil - og båtpleie er en varegruppe som i mindre grad kjøpes på nettet i dag, og mer enn 9 av 10 husstander i Ringerike svarer
at de handler slike produkter i fysiske butikker i dag. Andelen som svarer at de handler i nettbutikker ligger på 8% i dag, og
vil om husholdningene gjør som de forventer, øke til 14% i løpet av kommende 5 år. På samme måte som for de fleste andre
produktområder er andelen som handler i nettbutikker høyest i den yngste aldersgruppen, og lavest i den eldste aldersgrup-
pen.

Optikk, ur og gull

Andelen som handler optikk, ur og gull i fysiske butikker forventes å gå noe tilbake i løpet av kommende 5 - års periode, fra
94% i dag til 86% om 5 år. Alle aldersgrupper svarer at de forventer å øke netthandelen når det gjelder kjøp av optikk, ur og
gull, i den kommende 5 - års perioden.
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1 0 Spørreskjema –
forbrukerundersøkelsen

Boste d
Noter postnummer: …..

Alder
Noter alder: …

Kjønn
Mann
Kvinne
Annen kjønnsidentitet

Husholdningstyper
Unge enslige (under 35 år)
Unge par (under 35 år)
Småbarns - familier (yngste barn 0 - 5 år)
Storbarns - familier (yngste barn 6 - 18 år)
Familier med voksne barn (barn eldre enn 18 år)
Voksne enslige (35 - 64 år)
Voksne par (35 - 64 år)
Godt voksne enslige (65 år+)
Godt voksne par (65 år+)
Andre familietyper

Boligtype

Hvilken type bolig er du bosatt i nå, og hvilken type bolig vil du foretrekke for din neste bolig?

LES OPP OM NØDVENDI G

Dagens bolig Neste bolig

1. Enebolig
2. Kjedet enebolig
3. Rekkehus
4. 2 - manns bolig
5. 4 - mannsbolig eller lignende
6. Leilighet i småhus med flere enn 4 boenheter
7. Terrasseleilighet
8. Blokkleilighet/byleilighet
9. Sokkel leilighet i enebolig
10. Hybel
11. Vet ikke

Flytteplaner – TIL ALLE

Har du planer om å flytte fra din nåværende bolig i løpet av 1 - 5 år, når vil du eventuelt flytte?

1. JA, i løpet av 1 år/12 måneder
2. JA, i løpet av 1 - 3 år
3. JA, i løpet av 3 - 5 år
4. NEI, vil sannsynligvis ikke flytte i løpet av 5 år
5. VET I KKE når jeg vil flytte

B osted – TI L DE MED FLYTTEPLANER

Dersom du skulle flytte fra din nåværende bolig, vil det da være sannsynlig at du vil bosette deg i Ringerike kommune?

JA
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NEI

Hvis JA,

Noter område i Ringerike (LES OPP om nødvendig):

1. Heradsbygda
2. Haugsbygd
3. Hønefoss (sentrum)
4. Eikli
5. Tandberg, Benterud
6. Hvervenkastet/Hvervenmoen
7. Steinsåsen
8. Løkenmoen
9. Jonsbråten
10. Ringåsen
11. Annet, noter…

Hvor stor andel av det du kjøper for, handler du i fysisk butikk og hvor stor andel handler du i nettbutikker?

(andel av det man kjøper for – målt i kroner) (SINGLE)
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Bekledning (klær & sko)

Sport og fritid

Bil/båtpleie

Optikk, ut og gull

Om du ser 5 år frem i tid, hvor stor andel av det du kjøper for, forventer du å handle i fysisk butikk og hvor stor
andel vil du handle i nettbutikker? (andel av det man kjøper for – målt i kroner) (SINGLE)
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Helse og velvære

Elektro og multimedia

Servering (kafe/restaurant)

Bekledning (klær & sko)

Sport og fritid

Bil/båtpleie

Optikk, ut og gull

I hvilke områder foretrekker du først og fremst å handle? (LES OPP alternativene innledningsvis)
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Optikk, ur og gull

Hva er viktigst for deg ved valg av kjøpested? (LES OPP alternativene innledningsvis)
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Bekledning (klær & sko)

Sport og fritid

Bil/båtpleie

Optikk, ur og gull
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Hvordan opplever du tilgjengeligheten til Hønefoss sentrum? ( Parkeringsmuligheter, sykkeladkomst, kollektivtilbud
etc.)

Meget bra Bra OK Dårlig Meget dårlig

Hva er bra ? …………………………………………………………………………………………………………………………….

Hva er dårlig? ………………………………………………………………………………………………………………… ………….

Hvordan vil du beskrive butikktilbudet i Hønefoss sentrum?

Meget bra Bra OK Dårlig Meget dårlig

Hva er bra?……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hva er dårlig? …………………………………………………………………………………………………………………………….

Hvordan vil du beskrive t ilbudet av serveringssteder i Hønefoss sentrum?

Meget bra Bra OK Dårlig Meget dårlig

Hva er bra?……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hva er dårlig? …………………………………………………………………………………………………………………………….

Hvordan vil du beskrive kulturtilbudet i Høn efoss sentrum?

Meget bra Bra OK Dårlig Meget dårlig

Hva er bra?……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hva er dårlig? …………………………………………………………………………………………………………………………….

Hvordan er åpningstidene på butikkene i Hønefoss sentrum?

Meget bra Bra OK Dårlig Meget dårlig

Hva er bra?……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hva er dårlig? …………………………………………………………………………………………………………………………….

Hva bør gjøres med Hønefoss sentrum for at det skal bli mer attraktivt å bruke for kommunens innbyggere?

Noter : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
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1 I nnledning
I forbindelse med utarbeidel se av by - og handelsanalysen for Ringerike kommune, har Prognosesenteret i til-
legg utarbeidet et underlag som skal synliggjøre rele vante nøkkelta ll for boligmarkede t i kommunen . Vi har i
denne sammenhengen lagt vekt på å dokumentere boligprisnivået og - utvikling en i kommunen, s ett opp mot
kjøpekraften blant husholdningene.

Vi har der det har vært relevant, sammenlignet nivået i Ringer ike med ert utvalg av ref eransekommuner på
Østlandet .

2 Boligprisene
Figuren under viser utviklingen i bruktboligprisene i Ringerike ko mmune for perioden 1. halvår 200 2 – 1. halvår
2020. Boligprisene i Ringer ike har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 8 - 10% i den aktuelle periode n.

Tabellene under viser boligprisene i Ringerike sammenlignet med noen utva lgte kommuner på Østlandet.

Tabellen til venstre viser gjennomsnittlig e kjøpesum fordelt på boligtyper og kommuner, tabellen til høyre gjen-
nomsnittlige kvadratmeterpriser.

Boligprisnivået i Ring erike er betydelig l avere enn alle de øvri ge kommunene, med unntak a v J evnaker .
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Om vi s ammenligner boligprisnivået for eneboliger i
Rin gerike med de øvrige kommunene og boligtypene,
ser vi eksempe lvis at man kan kjøpe 3, 5 eneboliger i
Rin gerike til samme pris som en enebolig i Bærum.
Verdiene i tabellen under er dermed et teoretisk uttrykk
for hvor mange eneboliger i Ringerike m an alter nativt
kan kjøpe .

Tabellen til høyre viser hvordan kvad ratmeter prisene
for definerte boligtyper og kommuner er sammenlignet
med kvadratmeterprisene f or eneboliger i Ringerike.
Tabellen viser eksempelvis at kvadratmeterprisene for
små hus og leiligheter i Ringerike, ligger henholdsvis
11% og 67% høyere enn tilsvarende for eneboliger i
Ringerike.

3 Kjøpekraften
Figuren under viser bere gnet k jøpskapasi tet p r. husholdning i Ringerike per definerte aldersgrupper. Figuren
viser at aldersgruppene 45 - 54 år og 55 - 64 år har høyest kjøpskapasitet med et snitt på henholds vis 4,8 og 4,9
millioner kroner .
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5

Ta bellen under viser be regnet kjøpskapasitet fordelt på aldersgrupper og kommu ner. Verdiene i tabellen viser
k jøpskapasiteten p er husholdning , forutsatt en lånegrad på 3 gan ge r inntekt. Nivåene i tabellen representerer
følgelig en relativt nøktern vurde ring av kjøpskapa siteten .

Det er betydelige forskjeller mellom aldersgruppene i befolkningen når det gjelder hvor mye de kan bet ale ved
kjøp av bolig, og ikke minst er det store forskjeller mellom husholdningene i de aktuelle kommunene. Hushold-
ningene i Bærum ligger på topp, me d en kjøpekraft som e r mer enn dobbelt så høy som i Ringer ike.

Fig uren under viser forholdet mellom kjøpskapasite ten i noen utvalgte kommuner, sett opp mot boligverdi en for
alle eneboliger i Ringerike ( eneboligpriser fordelt på per centiler). Figuren viser eksempelvis at husholdningene
i Bærum , med en gjennomsnittlig kjøpskapas itet på 9,7 mill.kr, har råd til i prinsippet « alle » eneboliger i Ringe-
rike. Husholdningene på Jevnaker har på den annen side en kj øpskapasitet som kun overstiger verdien på 67 %
a n eneboligene i Ringerike kommune.

Det relativt moderate boligprisnivået i Ringerike kommune betyr at mange potensielle bolig kjøpere har økono-
mi sk mulighet til å realisere s ine boligdr ømmer i denne kommunen, til en vesentlig lav ere pri s enn i mange
andre kommuner på det sentra le Østlandet.

Ved realisering av den planlagte Ringeriksbanen vil reisetiden til Oslo reduseres drastisk, hvilke t dels vil kunne
bety at det blir « enklere » å rekrutte re boligkjøpere fra andre kommuner med høyere boligpris nivå .



Befolkningssegmenter

Kjøpekraft segmenter



Innhold side

Innledning i

Svært høy inntekt i By 1

Svært høy inntekt i Tettsted 8

Svært høy inntekt i Bygd 15

Høy inntekt i By 22

Høy inntekt i Tettsted 29

Høy inntekt i Bygd 36

Middels inntekt i By 43

Middels inntekt i Tettsted 50

Middels inntekt i Bygd 57

Lav inntekt i By 64

Lav inntekt i Tettsted 71

Lav inntekt i Bygd 78

Svært lav inntekt i By 85

Svært lav inntekt i Tettsted 92

Svært lav inntekt i Bygd 99



Innledning

Prognosesenterets befolkningssegmenter bygger på historisk kunnskap om sammenhengen mellom
demografi og adferd. «Fugler med like fjær flyr sammen» sier et gammelt kinesisk ordtak. Mennesker
i alle land og alle kulturer bosetter seg i områder hvor de finner folk som ligner dem selv. De rike kan
selv bestemme hvor de vil bo, mens de fattige er dømt til å bo i områder med lave boligpriser – det
de har felles er at de omgir seg med likesinnede.

Det finnes ulike segmenteringsløsninger i de fleste modne markedene over hele verden. Noe er
svært kompliserte i oppbygning, og med lite åpenhet rundt hvordan de blir laget. Vi har valgt en åpen
og lett forståelig tilnærming. Vårt utgangspunkt er at økonomi og urbanitet er de viktigste faktorene
for å forstå adferd. Vi deler befolkningen inn i 5 segmenter basert på inntekt; 10 % med svært høy
inntekt, 20 % med høy, 40 % med middels, 20 % med lav og 10 % med svært lav inntekt. Så deler vi
inn i 3 segmenter basert på urbanitet der 1/3 bor i «By», 1/3 i «Tettsted» og 1/3 i spredt bebyggelse
(«Bygd»). Aldersklasser og kjønn ligger også i underlaget. I mange sammenhenger gir dette viktige
bidrag til dypere innsikt.

Dette setter vi sammen i 15 ulike segmenter fra «Svært høy i By» (K1U1) til «Svært lav inntekt i bygd»
(K5U3). Utgangspunktet er offisielle data, i hovedsak fra SSB.

Segmentene blir på denne måte varierende i størrelse, men allikevel store nok til at det går an å
koble de til ulike undersøkelser, kundedatabaser og/eller ulike kartleggende repeterende
undersøkelser som Gallups «Forbruker og media» slik vi har gjort. Det betyr i praksis at vi kan
beskrive segmentene både med harde og myke data.

Denne beskrivelsen inneholder derfor statistiske data som; tall på personer, familier, inntekt og
utdanning i tillegg til data om forbruk på kosmetikkprodukter, medievaner og hvilke partier man
stemmer på.

Underlaget er ferskt – SSB-data pr. 1. januar 2018 og «forbruker og media» med svar innhentet våren
2018.



Hvordan forstå beskrivelsene

Øverste del av forsiden for hvert segment

Tallene i den øverste delen av denne siden gir et sammendrag av; antall personer og husholdninger,
inntekt/formue samt geografisk passering i hvert segment. Topp 3 Hustype, utdanningsretning og
utdanningsnivå er basert på indekser. «Geografi» viser de 5 kommuner/bydeler hvor segmentet er
sterkest overrepresentert. Kommuner med svært lave befolkningstall er ikke tatt med i denne
rangeringen. Så kommer nøkkeltall på bil og bolig, som er det vi bruker mest penger på.

Forklaring Indeks

En indeks for et segment viser gjennomsnittlig verdi for alle i segmentet for en gitt variabel. En indeks
på 100 viser at segmentet er akkurat som landsgjennomsnittet. En indeks høyere enn 100 viser at
segmentet er overrepresentert i forhold til landsgjennomsnittet. En indeks lavere enn 100 viser at
denne variabelen er underrepresentert i forhold til landsgjennomsnittet. For eksempel betyr en
indeks på 200 for å eie BMW for Svært rike i by at en person som tilhører dette segmentet dobbelt så
ofte eier en BM W gjennomsnittet i hele befolkningen. En indeks på 50 betyr at det er halvparten så
mange BM W-eiere.

Forklaring Plass/rangering

Dette viser segmentets plassering blant alle 15 segmentene. 1/15 viser at segmentet er på første
plass på angitt element. 15/15 forteller at segmentet er helt nederst av alle.

Forklaring Ordsky

Ved hjelp av TNS Gallups Forbruk & Media undersøkelse er hvert segmentets forbruk på ulike
varegrupper beregnet og indeksert mot landsgjennomsnittet. Jo større og mørkere skriften i
ordskyen er jo høyere er forbruket på varegruppen målt mot gjennomsnittet for Norge. Bare de 15
varegruppene med høyest indeks vises, og kan være forskjellig for hvert segment.

Forklaring Graf

Grafen viser indeksresultat med senterlinjen satt til 100 (landsgjennomsnittet). Peker grafen til høyre
for midten viser det overrepresentasjon, og til venstre underrepresentasjon.

Indeksen vises til høyre for grafen
Prosentandelen av personer i segmentet som er innenfor kategorien
Prosentandelen av personer i Norge som er innenfor kategorien
Rangert plassering mot alle de 15 segmentene



H vordan forstå beskrivelsene

Forklaring side 2-7

Overskriften viser tema (f.eks. bil eller bolig). I
grafen er senterlinjen indeks 100
(landsgjennomsnittet). Peker grafen (grå) til
høyre for midten viser det overrepresentasjon,
og til venstre underrepresentasjon. Indeksert
verdi som grafen viser står etter grafen, så
prosentandelen for segmentet, deretter
prosentandelen i Norge –og til slutt rangering
fra 1-15 blant alle 15 segmenter. Vi bruker
indekser for å illustrere forskjeller mellom
segmenter på data som har ulike størrelser.
F.eks har 21,2 % personinntekt 200 000-
299 000, og 5,3 % over 800 000. Her er indeks
svært nyttig for å beskrive forskjeller i andeler i
de to inntektsgruppene mellom segmentene.

Kompass
Kompass plasserer befolkningen langs fem
forskjellige aksene . Det røde markerer
gjennomsnittet (indeks 100). Kompass er
utviklet av Kantar TNS og Prognosesenteret, og
basert på spørreundersøkelsen «Forbruker og
media».

Forklaring Ordsky

Ved hjelp av Kantar TNS«Forbruker & media»-
undersøkelsen er hvert segments svar på ulike
spørsmål i flere kategorier indeksert mot
landsgjennomsnittet. Jo større og mørkere
skriften i ordskyen er jo høyere er forbruket på
varegruppen målt mot gjennomsnittet for
Norge. Bare de 15 spørsmålene med høyest
indeks vises, og kan være forskjellig fra
segment til segment.

Øverste del av forsiden for hvert segment

Tallene i den øverste delen av denne siden gir
et sammendrag av antall personer og
husholdninger, husholdningsstørrelse, samt
inntekt og formue. Så en oversikt over hvilke
kommuner/bydeler segmentet er sterkest
representert i. Kommuner med svært lave
befolkningstall er ikke tatt med i denne
rangeringen. Så kommer en oppsummering av
data på bil og bolig (mer detaljer på 2. og 3.
side om hvert segment).



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

389 957 167 494 2,3 556 341 kr 2 015 042
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K1U1 Norge

Gammel & billig 73 54 716 1 073 066 Personer i enebolig 73 165 033 3 044 248

Ny & dyr 200 18 503 131 855 Personer i småhus 155 129 307 1 125 894

El-bil 209 16 421 111 913 Personer i leilighet 125 92 221 995 314
TESLA 290 4 395 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 193 5 386 043 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Tesla & Mini Boligverdi (snitt) 222 7 126 136 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K1U1Svært høy in ntekt i By
1. Ullern (Oslo)

2. Bærum (Akershus)
3. Hinna (Stavanger)

Stor andel barnefamilier med høy utdanning og høy
lønn. Bor i de største byene, der boligprisene er
høyest. Nesten 50% bor i enebolig. 1 av 3 bor i bolig
større enn 160 kvm.
Høyest gjennomsnittlig inntekt, og ikke redde for å
bruke penger. Over en fjerdedel har formue på over 1
mill. kr.
Ikke veldig prissensitive, men likevel nokså fornuftige
med penger - som blir brukt på kvalitetsprodukter og
kjente merkevarer. Moteriktig. Bruker mer på interiør,
hvitevarer og smykker enn noen andre. I garasjen
finnes gjerne en Tesla –nyere BMW, Audi eller
Mercedes. Mini og Fiat er populære, som bil nr. 2.
Dagligvarer kjøpes helst hos Meny.
Stemmer oftere Høyre eller Venstre. Ser på seg selv
som moderne og liberale.

4. Asker (Akershus)
5. Sola (Rogaland)

kr
kr

Bor i
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140

Sløse med
penger

Miljøbevisst

Moteriktig

Etternølere
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Sparsommelig
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Gammeldags

Innovatører

Liberal



Hytter Indeks K1U1 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 130 42 % 33 % 4/15
Eier hytte(r) på fjellet 130 36 % 27 % 1/15
Eier hytte(r) i innlandet 55 22 % 40 % 15/15

Boligtype #VALUE! Indeks K1U1 % Norge % Rangering

Enebolig 65 31 % 47 % 10/15
Rekkehus 106 16 % 15 % 7/15
Blokk 119 37 % 31 % 6/15
Tomannsbolig 242 16 % 6 % 1/15

Boligpris i kr Indeks K1U1 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 5 0 % 3 % 15/15
Boligpris 500'-1 mill. 9 1 % 8 % 15/15
Boligpris 1-1,5 mill. 11 1 % 10 % 15/15
Boligpris 1,5-2 mill. 13 2 % 12 % 15/15
Boligpris 2-2,5 mill. 24 3 % 14 % 15/15
Boligpris 2,5-3 mill. 37 5 % 12 % 14/15
Boligpris 3-4 mill. 65 11 % 17 % 12/15
Boligpris 4-5 mill. 139 13 % 10 % 5/15
Boligpris 5-6 mill. 235 12 % 5 % 3/15
Boligpris over 6 mill. 610 52 % 9 % 1/15

Eier eller leier bolig Indeks K1U1 % Norge % Rangering

Selveier 113 70 % 62 % 8/15
Leier 96 22 % 23 % 9/15
Eier i borettslag 52 8 % 15 % 8/15

Boligareal Indeks K1U1 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 83 9 % 11 % 8/15
Boligareal 50-59 kvm 87 5 % 6 % 7/15
Boligareal 60-79 kvm 87 13 % 15 % 7/15
Boligareal 80-99 kvm 87 12 % 14 % 10/15
Boligareal 100-119 kvm 100 11 % 11 % 8/15
Boligareal 120-139 kvm 105 10 % 10 % 8/15
Boligareal 140-159 kvm 101 8 % 8 % 9/15
Boligareal 160-199 kvm 105 13 % 13 % 9/15
Boligareal 200-249 kvm 126 11 % 8 % 7/15
Boligareal over 250 kvm 150 9 % 6 % 5/15

Boligalder Indeks K1U1 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 198 41 % 21 % 3/15
Antall boliger 40-50 år 99 9 % 9 % 10/15
Antall boliger 30-40 år 133 15 % 11 % 2/15
Antall boliger 20-30 år 83 8 % 10 % 12/15
Antall boliger 10-20 år 89 12 % 13 % 11/15
Antall boliger 5-10 år 93 6 % 6 % 9/15
Antall boliger 2-5 år 102 4 % 4 % 8/15
Antall boliger 2 år 87 1 % 1 % 9/15
Antall boliger 1 år 31 0 % 1 % 14/15
Boliger uten tatt i bruk dato 19 4 % 24 % 15/15

K1U1 Svært høy inn tekt i By



Biler per husholdning Indeks K1U1 Norge Rangering

Biler per husholdning 102 1,1 1,1 8/15

Biltyper Indeks K1U1 % HH % Rangering

Gammel & billig 73 5,1 % 7,0 % 11/15
Ny & dyr 200 14,0 % 7,0 % 1/15

Mellomklasse 135 9,5 % 7,0 % 2/15
Store 137 9,7 % 7,0 % 2/15
SUV 129 9,1 % 7,0 % 3/15
Små 112 7,9 % 7,0 % 7/15
Eksklusive 136 9,6 % 7,0 % 2/15
Flerbruksbiler 103 7,2 % 7,0 % 10/15
Elektrisk 219 15,4 % 7,0 % 2/15
Sportsbiler 237 16,7 % 7,0 % 1/15
Luksus 218 15,3 % 7,0 % 1/15
Annen biltype 109 7,7 % 7,0 % 7/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K1U1 % HH % Rangering
Volkswagen 168 11,8 % 7,0 % 2/15
Toyota 100 7,1 % 7,0 % 10/15
Volvo 122 8,6 % 7,0 % 5/15
BMW 238 16,7 % 7,0 % 1/15
Ford 84 5,9 % 7,0 % 10/15
Mercedes Benz 167 11,8 % 7,0 % 1/15
Audi 204 14,3 % 7,0 % 2/15
Nissan 116 8,1 % 7,0 % 5/15
Skoda 119 8,4 % 7,0 % 5/15
Peugeot 127 9,0 % 7,0 % 1/15
Mitsubishi 116 8,1 % 7,0 % 6/15
Mazda 88 6,2 % 7,0 % 11/15
Opel 83 5,8 % 7,0 % 13/15
Kia 80 5,6 % 7,0 % 13/15
Hyundai 98 6,9 % 7,0 % 7/15
Subaru 107 7,5 % 7,0 % 8/15
Citroen 186 13,1 % 7,0 % 1/15
Suzuki 77 5,4 % 7,0 % 12/15
Honda 111 7,8 % 7,0 % 6/15
Tesla Motor 289 20,3 % 7,0 % 1/15
Renault 152 10,7 % 7,0 % 3/15
Mini 248 17,5 % 7,0 % 1/15
Fiat 228 16,0 % 7,0 % 1/15
Lexus 214 15,1 % 7,0 % 2/15
Land Rover 348 24,5 % 7,0 % 1/15

Bilalder Indeks K1U1 % HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 158 11,1 % 7,0 % 2/15
Antall biler 4 til 5 år 124 8,7 % 7,0 % 5/15
Antall biler 6 til 7 år 106 7,5 % 7,0 % 7/15
Antall biler 8 til 11 år 86 6,0 % 7,0 % 10/15
Antall biler 12 til 15 år 75 5,3 % 7,0 % 11/15
Antall biler 16 til 19 år 68 4,8 % 7,0 % 11/15
Antall biler 20+ år 69 4,9 % 7,0 % 10/15

Svært høy inntekt i By K1U1



Forbruk per person/år Indeks K1U1 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 112 40 471 36 135 3/15
Oppussing-bolig 105 4 266 4 063 5/15
Mobiltelefoni 101 7 570 7 495 6/15
Klær 124 7 688 6 200 3/15
Møbler 125 6 675 5 340 2/15
Bøker 124 1 033 833 2/15
Sportsutstyr 136 4 080 3 000 2/15
Interiør 139 1 070 770 3/15
Husholdningsapparater 117 3 545 3 030 4/15
Magasiner 100 2 210 2 210 5/15
Blomster 116 1 488 1 283 4/15
Optikerartikler 116 1 304 1 124 3/15
Sko 129 1 071 830 3/15
Kosmetikk 130 1 199 922 2/15
Smykker 171 1 005,5 588,0 1/15
Mobiltelefon-utstyr 108 392,0 363,0 2/15
Foto 130 510,9 393,0 3/15

Handlevaner Indeks K1U1 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 105 87,9 83,9 4/15
Penger i bakhånd 109 84,3 77,1 3/15
Informasjonssøker 106 75,7 71,4 4/15
Parkering 94 58,5 62,3 11/15
Miljøvennlige varer 112 58,9 52,7 1/15
Spesialforretninger 107 52,3 48,8 3/15
Ukens tilbud - dagligvarer 87 33,2 38,1 14/15
Norske varer 81 27,0 33,3 13/15
Handle i store kjøpesenter 108 40,1 37,0 4/15
Prisfølsomme 93 35,8 38,5 12/15
Kjøper kjent varemerke – klær 124 42,3 34,0 1/15
Nye tekniske løsninger 111 35,8 32,2 3/15
Ikke merkelojal 105 31,5 30,0 7/15
Handler mat nær arbeidsplassen 74 19,4 26,2 14/15
Jakter nytt i butikk 114 26,5 23,3 2/15
Kjente merker – høy pris 99 18,4 18,6 7/15
Early adopter 123 19,9 16,2 4/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 67 4,6 6,9 14/15

Informasjon om tilbud Indeks K1U1 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 122 25,3 20,8 1/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 115 17,9 15,6 1/15
Reklame i posten 85 10,9 12,8 10/15
Annonser i avis 108 10,9 10,1 4/15
Annonsebilag i aviser 126 11,1 8,8 1/15
TV-reklame 99 6,7 6,8 7/15
Familie/bekjente 108 8,0 7,4 2/15
Sosiale medier/nettsamfunn 100 4,7 4,7 8/15
Bannere på Internett 98 5,6 5,7 6/15
Utendørsreklame 111 2,0 1,8 2/15
Radioreklame 93 1,4 1,5 10/15

Svært høy inn tekt i By K1U1



Aviser Indeks K1U1 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 176 23,8 13,5 1/15
VG 100 10,4 10,4 9/15
Dagens Næringsliv 232 12,3 5,3 1/15
Dagbladet 120 7,1 5,9 5/15
Dagsavisen 205 4,5 2,2 1/15
Finansavisen 182 3,1 1,7 1/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K1U1 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 104 2,5 2,4 6/15
TV (15-29 min) 121 4,0 3,3 3/15
TV (30-59 min) 99 6,6 6,7 9/15
TV (1-2 timer) 100 20,0 20,0 10/15
TV (Over 2 timer) 96 46,4 48,5 9/15

TV-kanaler Indeks K1U1 (%) Norge (%) Rangering

NRK 104 91,9 88,3 2/15
TV2 105 89,8 85,2 1/15
TV3 104 75,2 72,5 2/15
TVNorge 102 80,1 78,3 2/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K1U1 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 101 11,0 10,9 7/15
Radio (15-29 min) 137 14,8 10,8 1/15
Radio (30-59 min) 114 12,6 11,1 4/15
Radio (1-2 timer) 101 11,7 11,6 6/15
Radio (Over 2 timer) 82 17,3 21,0 10/15

Radiokanaler Indeks K1U1 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 108 59,9 55,6 3/15
NRK P1 104 42,2 40,6 8/15
P4 100 64,1 64,2 10/15
NRK P3 88 13,6 15,4 10/15
Radio Norge 99 55,8 56,3 10/15
Lokalradio ialt 114 14,6 12,8 5/15
NRK P2 169 23,7 14,0 1/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K1U1 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 99 55,0 55,5 10/15

Politisk parti Indeks K1U1 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 96 29,3 30,4 7/15
Høyre 160 31,5 19,7 1/15
Fremskrittspartiet 68 7,9 11,6 14/15
Venstre 159 6,5 4,1 1/15
Vil ikke stemme 73 4,5 6,2 12/15
Kristelig Folkeparti 71 3,0 4,2 13/15
Senterpartiet 16 1,0 6,2 15/15
Miljøpartiet 97 3,5 3,6 9/15
SV 110 5,3 4,8 5/15
Rødt/RV 89 2,4 2,7 9/15

Svært høy inn tekt i By K1U1



Personinntekt Indeks K1U1 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 113 4 % 4 % 5/15
Personinntekt 1-49.999 121 9 % 7 % 2/15
Personinntekt 50.000-99.999 86 5 % 6 % 14/15
Personinntekt 100.000-149.999 57 6 % 10 % 15/15
Personinntekt 150.000-199.999 53 5 % 9 % 15/15
Personinntekt 200.000-299.999 61 11 % 19 % 15/15
Personinntekt 300.000-399.999 77 13 % 17 % 15/15
Personinntekt 400.000-499.999 104 11 % 11 % 9/15
Personinntekt 500.000-799.999 154 18 % 12 % 1/15
Personinntekt 800.000 og over 302 17 % 6 % 1/15

Formue Indeks K1U1 % Norge % Rangering

Formue 0 88 42 % 48 % 14/15
Formue 1-49.999 79 7 % 9 % 13/15
Formue 50.000-99.999 86 3 % 4 % 15/15
Formue 100.000-199.999 81 4 % 5 % 15/15
Formue 200.000-399.999 71 5 % 7 % 15/15
Formue 400.000-699.999 70 5 % 7 % 15/15
Formue 700.000-999.999 91 5 % 5 % 12/15
Formue 1.000.000-1.999.999 131 11 % 9 % 1/15
Formue 2.000.000 og over 254 18 % 7 % 1/15

Utdanningsretning Indeks K1U1 % Norge % Rangering

Allmenne fag 71 26 % 36 % 15/15
Naturvit. fag og håndverksfag 93 17 % 18 % 10/15
Helse- og sosialfag 96 12 % 12 % 10/15
Økonomiske og adm. fag 161 17 % 10 % 1/15
Lærerutdanning og pedagogikk 92 5 % 6 % 11/15
Humanistiske og estetiske fag 172 7 % 4 % 1/15
Samferdsels- og servicefag 77 2 % 3 % 14/15
Samfunnsfag og juridiske fag 250 7 % 3 % 1/15
Primærnæringsfag 31 0 % 2 % 15/15
Uoppgitt faggruppe 114 6 % 5 % 5/15

Utdanningsnivå Indeks K1U1 % Norge % Rangering

Grunnskole 52 13 % 26 % 15/15
Videregående skole 73 29 % 40 % 15/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 141 31 % 22 % 1/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 273 22 % 8 % 1/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 111 5 % 4 % 5/15

Sivilstand Indeks K1U1 % Norge % Rangering

Ugifte menn 93 26 % 28 % 14/15
Ugifte kvinner 101 24 % 24 % 5/15
Gifte 111 38 % 35 % 4/15
Enker eller enkemenn 79 4 % 5 % 12/15
Separerte eller skilte 86 8 % 9 % 12/15

Svært høy inn tekt i By K1U1



Alder Indeks K1U1 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 109 7 % 7 % 4/15
Alder 6-12 år 112 10 % 9 % 4/15
Alder 13-15 år 101 4 % 4 % 8/15
Alder 16-18 år 98 4 % 4 % 10/15
Alder 19-23 år 91 6 % 7 % 14/15
Alder 24-34 år 91 14 % 15 % 7/15
Alder 35-44 år 108 15 % 14 % 3/15
Alder 45-54 år 103 14 % 14 % 5/15
Alder 55-64 år 100 12 % 12 % 8/15
Alder 65-74 år 95 9 % 10 % 8/15
Alder 75 år og over 91 6 % 7 % 9/15

Livsfase Indeks K1U1 % Norge % Rangering

Unge enslige 98 10 % 10 % 6/15
Unge par 94 4 % 4 % 5/15
Småbarnsfamilier 114 13 % 11 % 5/15
Storbarnsfamilier 115 18 % 16 % 5/15
Familier med voksne barn 94 6 % 6 % 10/15
Voksne enslige 87 13 % 15 % 10/15
Voksne par 98 9 % 9 % 9/15
Godt voksne enslige 90 11 % 12 % 10/15
Godt voksne par 106 12 % 11 % 9/15
Andre husholdninger 91 5 % 5 % 12/15

K1U1Svært høy inntekt i By



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

114 562 44 743 2,6 512 935 kr 1 437 847
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K1U2 Norge

Gammel & billig 85 17 133 1 073 066 Personer i enebolig 115 76 424 3 044 248

Ny & dyr 190 4 698 131 855 Personer i småhus 115 28 281 1 125 894

El-bil 248 5 223 111 913 Personer i leilighet 42 9 031 995 314
TESLA 259 1 051 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 163 4 546 721 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Tesla & BMW Boligverdi (snitt) 162 5 218 083 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K1U2Svært høy in ntekt i Tettsted
1. Oppegård (Akershus)

2. Ytrebygda (Bergen)
3. Madla (Stavanger)

En stor andel er gift og har barn i skolealder. Bor som
oftest i svært attraktive tettsteder utenfor de største
byene. Veletablerte mennesker med høy inntekt og
jobb i byen. 2 av 3 bor i enebolig. Nest høyest
gjennomsnittlig inntekt, og ikke redde for å bruke
penger. Litt over 1 av 5 har en formue på over 1
mill.kr.
Prissensitive og bruker tid på å oppsøke informasjon
før de kjøper. Svært opptatt av bolig og bruker mer på
møbler, interiør og husholdningsapparater enn noen
andre. I garasjen er Tesla eller nyere Mercedes, BMW
eller Audi overrepresentert. Flere biler per
husholdning enn de andre segmentene. Dagligvarer
kjøpes gjerne hos Meny.
Stemmer Høyre, ser på seg selv som moderne og
fellesskapsorienterte, men er kanskje litt mer
konservative enn de med tilsvarende lønnskonto.

4. Kongsberg (Buskerud)
5. Frogn (Akershus)

kr
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Hytter Indeks K1U2 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 128 42 % 33 % 6/15
Eier hytte(r) på fjellet 105 29 % 27 % 6/15
Eier hytte(r) i innlandet 74 29 % 40 % 14/15

Boligtype #VALUE! Indeks K1U2 % Norge % Rangering

Enebolig 120 57 % 47 % 6/15
Rekkehus 109 16 % 15 % 5/15
Blokk 52 16 % 31 % 9/15
Tomannsbolig 167 11 % 6 % 6/15

Boligpris i kr Indeks K1U2 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 12 0 % 3 % 14/15
Boligpris 500'-1 mill. 13 1 % 8 % 14/15
Boligpris 1-1,5 mill. 20 2 % 10 % 14/15
Boligpris 1,5-2 mill. 28 3 % 12 % 14/15
Boligpris 2-2,5 mill. 42 6 % 14 % 14/15
Boligpris 2,5-3 mill. 53 6 % 12 % 13/15
Boligpris 3-4 mill. 93 16 % 17 % 8/15
Boligpris 4-5 mill. 190 18 % 10 % 3/15
Boligpris 5-6 mill. 303 16 % 5 % 1/15
Boligpris over 6 mill. 366 31 % 9 % 2/15

Eier eller leier bolig Indeks K1U2 % Norge % Rangering

Selveier 125 78 % 62 % 3/15
Leier 77 18 % 23 % 13/15
Eier i borettslag 29 4 % 15 % 10/15

Boligareal Indeks K1U2 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 27 3 % 11 % 15/15
Boligareal 50-59 kvm 54 3 % 6 % 12/15
Boligareal 60-79 kvm 55 8 % 15 % 14/15
Boligareal 80-99 kvm 71 10 % 14 % 15/15
Boligareal 100-119 kvm 100 11 % 11 % 9/15
Boligareal 120-139 kvm 124 12 % 10 % 3/15
Boligareal 140-159 kvm 147 12 % 8 % 1/15
Boligareal 160-199 kvm 134 17 % 13 % 5/15
Boligareal 200-249 kvm 165 14 % 8 % 2/15
Boligareal over 250 kvm 191 11 % 6 % 2/15

Boligalder Indeks K1U2 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 68 14 % 21 % 8/15
Antall boliger 40-50 år 113 10 % 9 % 6/15
Antall boliger 30-40 år 131 15 % 11 % 3/15
Antall boliger 20-30 år 139 14 % 10 % 2/15
Antall boliger 10-20 år 155 20 % 13 % 1/15
Antall boliger 5-10 år 145 9 % 6 % 2/15
Antall boliger 2-5 år 168 6 % 4 % 1/15
Antall boliger 2 år 163 2 % 1 % 1/15
Antall boliger 1 år 107 1 % 1 % 8/15
Boliger uten tatt i bruk dato 38 9 % 24 % 12/15

K1U2 Svært høy inn tekt i Tettsted



Biler per husholdning Indeks K1U2 Norge Rangering

Biler per husholdning 120 1,3 1,1 4/15

Biltyper Indeks K1U2 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 85 1,6 % 1,9 % 10/15
Ny & dyr 190 3,6 % 1,9 % 2/15

Mellomklasse 143 2,7 % 1,9 % 1/15
Store 146 2,7 % 1,9 % 1/15
SUV 152 2,9 % 1,9 % 1/15
Små 127 2,4 % 1,9 % 1/15
Eksklusive 144 2,7 % 1,9 % 1/15
Flerbruksbiler 136 2,6 % 1,9 % 1/15
Elektrisk 249 4,7 % 1,9 % 1/15
Sportsbiler 221 4,2 % 1,9 % 2/15
Luksus 193 3,6 % 1,9 % 3/15
Annen biltype 124 2,3 % 1,9 % 2/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K1U2 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 187 3,5 % 1,9 % 1/15
Toyota 117 2,2 % 1,9 % 3/15
Volvo 143 2,7 % 1,9 % 1/15
BMW 223 4,2 % 1,9 % 2/15
Ford 131 2,5 % 1,9 % 1/15
Mercedes Benz 159 3,0 % 1,9 % 2/15
Audi 212 4,0 % 1,9 % 1/15
Nissan 173 3,3 % 1,9 % 1/15
Skoda 137 2,6 % 1,9 % 1/15
Peugeot 123 2,3 % 1,9 % 2/15
Mitsubishi 170 3,2 % 1,9 % 1/15
Mazda 131 2,5 % 1,9 % 1/15
Opel 93 1,7 % 1,9 % 11/15
Kia 132 2,5 % 1,9 % 2/15
Hyundai 110 2,1 % 1,9 % 6/15
Subaru 145 2,7 % 1,9 % 3/15
Citroen 163 3,1 % 1,9 % 2/15
Suzuki 102 1,9 % 1,9 % 8/15
Honda 146 2,7 % 1,9 % 2/15
Tesla Motor 260 4,9 % 1,9 % 2/15
Renault 165 3,1 % 1,9 % 1/15
Mini 219 4,1 % 1,9 % 2/15
Fiat 147 2,8 % 1,9 % 2/15
Lexus 252 4,7 % 1,9 % 1/15
Land Rover 236 4,4 % 1,9 % 2/15

Bilalder Indeks K1U2 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 165 3,1 % 1,9 % 1/15
Antall biler 4 til 5 år 157 2,9 % 1,9 % 1/15
Antall biler 6 til 7 år 137 2,6 % 1,9 % 1/15
Antall biler 8 til 11 år 110 2,1 % 1,9 % 7/15
Antall biler 12 til 15 år 90 1,7 % 1,9 % 10/15
Antall biler 16 til 19 år 79 1,5 % 1,9 % 10/15
Antall biler 20+ år 68 1,3 % 1,9 % 11/15

Svært høy inntekt i Tettsted K1U2



Forbruk per person/år Indeks K1U2 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 115 41 555 36 135 2/15
Oppussing-bolig 130 5 282 4 063 2/15
Mobiltelefoni 103 7 720 7 495 4/15
Klær 136 8 432 6 200 1/15
Møbler 140 7 476 5 340 1/15
Bøker 98 816 833 7/15
Sportsutstyr 148 4 440 3 000 1/15
Interiør 153 1 178 770 1/15
Husholdningsapparater 156 4 727 3 030 1/15
Magasiner 109 2 409 2 210 3/15
Blomster 130 1 668 1 283 2/15
Optikerartikler 131 1 472 1 124 2/15
Sko 132 1 096 830 2/15
Kosmetikk 108 996 922 4/15
Smykker 137 805,6 588,0 2/15
Mobiltelefon-utstyr 98 355,7 363,0 8/15
Foto 128 503,0 393,0 4/15

Handlevaner Indeks K1U2 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 101 84,7 % 83,9 % 7/15
Penger i bakhånd 112 86,4 % 77,1 % 2/15
Informasjonssøker 99 70,6 % 71,4 % 11/15
Parkering 122 75,8 % 62,3 % 2/15
Miljøvennlige varer 102 53,9 % 52,7 % 7/15
Spesialforretninger 116 56,4 % 48,8 % 1/15
Ukens tilbud - dagligvarer 90 34,3 % 38,1 % 13/15
Norske varer 97 32,3 % 33,3 % 7/15
Handle i store kjøpesenter 93 34,5 % 37,0 % 14/15
Prisfølsomme 87 33,6 % 38,5 % 14/15
Kjøper kjent varemerke – klær 120 40,9 % 34,0 % 2/15
Nye tekniske løsninger 98 31,5 % 32,2 % 10/15
Ikke merkelojal 93 27,9 % 30,0 % 11/15
Handler mat nær arbeidsplassen 97 25,4 % 26,2 % 8/15
Jakter nytt i butikk 88 20,6 % 23,3 % 13/15
Kjente merker – høy pris 105 19,6 % 18,6 % 2/15
Early adopter 100 16,2 % 16,2 % 10/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 83 5,7 % 6,9 % 9/15

Informasjon om tilbud Indeks K1U2 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 111 23,0 % 20,8 % 2/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 109 17,0 % 15,6 % 2/15
Reklame i posten 97 12,4 % 12,8 % 8/15
Annonser i avis 117 11,8 % 10,1 % 2/15
Annonsebilag i aviser 117 10,3 % 8,8 % 2/15
TV-reklame 88 6,0 % 6,8 % 12/15
Familie/bekjente 97 7,2 % 7,4 % 10/15
Sosiale medier/nettsamfunn 87 4,1 % 4,7 % 12/15
Bannere på Internett 98 5,6 % 5,7 % 6/15
Utendørsreklame 78 1,4 % 1,8 % 14/15
Radioreklame 87 1,3 % 1,5 % 13/15

Svært høy inn tekt i Tettsted K1U2



Aviser Indeks K1U2 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 121 16,3 % 13,5 % 6/15
VG 88 9,2 % 10,4 % 13/15
Dagens Næringsliv 179 9,5 % 5,3 % 2/15
Dagbladet 81 4,8 % 5,9 % 10/15
Dagsavisen 68 1,5 % 2,2 % 8/15
Finansavisen 182 3,1 % 1,7 % 1/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K1U2 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 100 2,4 % 2,4 % 7/15
TV (15-29 min) 91 3,0 % 3,3 % 11/15
TV (30-59 min) 97 6,5 % 6,7 % 10/15
TV (1-2 timer) 115 22,9 % 20,0 % 3/15
TV (Over 2 timer) 98 47,6 % 48,5 % 5/15

TV-kanaler Indeks K1U2 (%) Norge (%) Rangering

NRK 102 90,4 % 88,3 % 3/15
TV2 102 87,2 % 85,2 % 3/15
TV3 102 73,6 % 72,5 % 8/15
TVNorge 102 79,7 % 78,3 % 5/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K1U2 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 98 10,7 % 10,9 % 8/15
Radio (15-29 min) 98 10,6 % 10,8 % 9/15
Radio (30-59 min) 116 12,9 % 11,1 % 1/15
Radio (1-2 timer) 115 13,3 % 11,6 % 1/15
Radio (Over 2 timer) 106 22,3 % 21,0 % 6/15

Radiokanaler Indeks K1U2 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 108 59,9 % 55,6 % 3/15
NRK P1 116 47,2 % 40,6 % 4/15
P4 105 67,1 % 64,2 % 6/15
NRK P3 58 8,9 % 15,4 % 15/15
Radio Norge 101 56,9 % 56,3 % 7/15
Lokalradio ialt 161 20,6 % 12,8 % 1/15
NRK P2 137 19,2 % 14,0 % 2/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K1U2 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 96 0,5 0,6 12/15

Politisk parti Indeks K1U2 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 102 31,1 % 30,4 % 5/15
Høyre 145 28,5 % 19,7 % 2/15
Fremskrittspartiet 100 11,6 % 11,6 % 9/15
Venstre 120 4,9 % 4,1 % 3/15
Vil ikke stemme 66 4,1 % 6,2 % 15/15
Kristelig Folkeparti 81 3,4 % 4,2 % 9/15
Senterpartiet 53 3,3 % 6,2 % 8/15
Miljøpartiet 75 2,7 % 3,6 % 12/15
SV 71 3,4 % 4,8 % 12/15
Rødt/RV 59 1,6 % 2,7 % 12/15

Svært høy inn tekt i Tettsted K1U2



Personinntekt Indeks K1U2 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 86 3 % 4 % 9/15
Personinntekt 1-49.999 113 8 % 7 % 5/15
Personinntekt 50.000-99.999 84 5 % 6 % 15/15
Personinntekt 100.000-149.999 62 6 % 10 % 14/15
Personinntekt 150.000-199.999 62 6 % 9 % 14/15
Personinntekt 200.000-299.999 72 14 % 19 % 14/15
Personinntekt 300.000-399.999 86 14 % 17 % 12/15
Personinntekt 400.000-499.999 108 12 % 11 % 5/15
Personinntekt 500.000-799.999 149 18 % 12 % 2/15
Personinntekt 800.000 og over 250 14 % 6 % 2/15

Formue Indeks K1U2 % Norge % Rangering

Formue 0 98 47 % 48 % 10/15
Formue 1-49.999 75 7 % 9 % 14/15
Formue 50.000-99.999 88 3 % 4 % 14/15
Formue 100.000-199.999 88 4 % 5 % 13/15
Formue 200.000-399.999 77 5 % 7 % 14/15
Formue 400.000-699.999 85 6 % 7 % 13/15
Formue 700.000-999.999 104 5 % 5 % 6/15
Formue 1.000.000-1.999.999 121 11 % 9 % 2/15
Formue 2.000.000 og over 170 12 % 7 % 2/15

Utdanningsretning Indeks K1U2 % Norge % Rangering

Allmenne fag 82 30 % 36 % 14/15
Naturvit. fag og håndverksfag 106 19 % 18 % 4/15
Helse- og sosialfag 98 12 % 12 % 8/15
Økonomiske og adm. fag 148 15 % 10 % 2/15
Lærerutdanning og pedagogikk 106 6 % 6 % 5/15
Humanistiske og estetiske fag 115 5 % 4 % 6/15
Samferdsels- og servicefag 103 3 % 3 % 6/15
Samfunnsfag og juridiske fag 153 5 % 3 % 4/15
Primærnæringsfag 48 1 % 2 % 10/15
Uoppgitt faggruppe 79 4 % 5 % 9/15

Utdanningsnivå Indeks K1U2 % Norge % Rangering

Grunnskole 68 18 % 26 % 14/15
Videregående skole 88 35 % 40 % 10/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 133 29 % 22 % 2/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 183 15 % 8 % 2/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 76 3 % 4 % 11/15

Sivilstand Indeks K1U2 % Norge % Rangering

Ugifte menn 93 26 % 28 % 15/15
Ugifte kvinner 95 23 % 24 % 11/15
Gifte 117 41 % 35 % 1/15
Enker eller enkemenn 70 3 % 5 % 15/15
Separerte eller skilte 83 7 % 9 % 13/15

Svært høy inn tekt i Tettsted K1U2



Alder Indeks K1U2 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 107 7 % 7 % 6/15
Alder 6-12 år 123 10 % 9 % 1/15
Alder 13-15 år 122 4 % 4 % 1/15
Alder 16-18 år 114 4 % 4 % 3/15
Alder 19-23 år 97 6 % 7 % 9/15
Alder 24-34 år 73 11 % 15 % 15/15
Alder 35-44 år 108 15 % 14 % 4/15
Alder 45-54 år 112 16 % 14 % 1/15
Alder 55-64 år 103 12 % 12 % 6/15
Alder 65-74 år 90 9 % 10 % 11/15
Alder 75 år og over 77 5 % 7 % 15/15

Livsfase Indeks K1U2 % Norge % Rangering

Unge enslige 58 6 % 10 % 14/15
Unge par 69 3 % 4 % 11/15
Småbarnsfamilier 124 14 % 11 % 2/15
Storbarnsfamilier 142 22 % 16 % 1/15
Familier med voksne barn 121 8 % 6 % 2/15
Voksne enslige 74 11 % 15 % 15/15
Voksne par 119 11 % 9 % 3/15
Godt voksne enslige 72 9 % 12 % 15/15
Godt voksne par 117 13 % 11 % 5/15
Andre husholdninger 77 4 % 5 % 15/15

K1U2Svært høy inntekt i Tettsted



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

21 549 8 814 2,4 536 475 kr 2 456 795
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K1U3 Norge

Gammel & billig 115 4 565 1 073 066 Personer i enebolig 153 19 096 3 044 248

Ny & dyr 149 729 131 855 Personer i småhus 39 1 798 1 125 894

El-bil 158 656 111 913 Personer i leilighet 8 317 995 314
TESLA 203 162 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 117 3 271 194 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Land Rover & Subaru Boligverdi (snitt) 104 3 329 941 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K1U3Svært h øy in n tekt i Bygd
1. Hole (Buskerud)

2. Austevoll (Hordaland)
3. Lurøy (Nordland)

Stor andel barnefamilier. Veletablerte, men bare litt
mer enn 1 av 4 har fullført høyere utdanning. Bor i
landlige områder i store frittliggende boliger.
Høyest formue av alle segmentene, med 2,5 mill.kr.
Har svært høy inntekt, men er litt forsiktige med
penger. Bruker mest på dagligvarer og oppussing av
bolig. På gårdstunet finnes gjerne nye store biler.
Dagligvarer kjøpes hos Coop Marked eller Snarkjøp.
Stemmer oftere Senterpartiet eller Fremskrittspartiet.
En blanding av tradisjonelle og moderne, men
individorienterte.

4. Rennesøy (Rogaland)
5. Krødsherad (Buskerud)
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Hytter Indeks K1U3 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 65 21 % 33 % 14/15
Eier hytte(r) på fjellet 120 33 % 27 % 5/15
Eier hytte(r) i innlandet 115 46 % 40 % 5/15

Boligtype #VALUE! Indeks K1U3 % Norge % Rangering

Enebolig 170 80 % 47 % 1/15
Rekkehus 28 4 % 15 % 14/15
Blokk 33 10 % 31 % 14/15
Tomannsbolig 87 6 % 6 % 14/15

Boligpris i kr Indeks K1U3 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 168 6 % 3 % 3/15
Boligpris 500'-1 mill. 149 12 % 8 % 4/15
Boligpris 1-1,5 mill. 124 13 % 10 % 6/15
Boligpris 1,5-2 mill. 88 11 % 12 % 10/15
Boligpris 2-2,5 mill. 72 10 % 14 % 10/15
Boligpris 2,5-3 mill. 64 8 % 12 % 12/15
Boligpris 3-4 mill. 82 14 % 17 % 11/15
Boligpris 4-5 mill. 99 9 % 10 % 8/15
Boligpris 5-6 mill. 121 6 % 5 % 6/15
Boligpris over 6 mill. 138 12 % 9 % 4/15

Eier eller leier bolig Indeks K1U3 % Norge % Rangering

Selveier 127 80 % 62 % 2/15
Leier 87 20 % 23 % 10/15
Eier i borettslag 2 0 % 15 % 15/15

Boligareal Indeks K1U3 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 44 5 % 11 % 13/15
Boligareal 50-59 kvm 50 3 % 6 % 13/15
Boligareal 60-79 kvm 51 8 % 15 % 15/15
Boligareal 80-99 kvm 72 10 % 14 % 14/15
Boligareal 100-119 kvm 95 10 % 11 % 12/15
Boligareal 120-139 kvm 104 10 % 10 % 9/15
Boligareal 140-159 kvm 131 10 % 8 % 5/15
Boligareal 160-199 kvm 137 17 % 13 % 3/15
Boligareal 200-249 kvm 173 15 % 8 % 1/15
Boligareal over 250 kvm 216 13 % 6 % 1/15

Boligalder Indeks K1U3 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 44 9 % 21 % 11/15
Antall boliger 40-50 år 41 4 % 9 % 14/15
Antall boliger 30-40 år 85 10 % 11 % 10/15
Antall boliger 20-30 år 100 10 % 10 % 8/15
Antall boliger 10-20 år 114 15 % 13 % 5/15
Antall boliger 5-10 år 139 8 % 6 % 3/15
Antall boliger 2-5 år 133 5 % 4 % 3/15
Antall boliger 2 år 150 2 % 1 % 2/15
Antall boliger 1 år 210 2 % 1 % 1/15
Boliger uten tatt i bruk dato 147 36 % 24 % 4/15

K1U3 Svært høy inn tekt i Bygd



Biler per husholdning Indeks K1U3 Norge Rangering

Biler per husholdning 125 1,4 1,1 1/15

Biltyper Indeks K1U3 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 115 0,4 % 0,4 % 5/15
Ny & dyr 149 0,6 % 0,4 % 3/15

Mellomklasse 130 0,5 % 0,4 % 3/15
Store 116 0,4 % 0,4 % 5/15
SUV 145 0,5 % 0,4 % 2/15
Små 112 0,4 % 0,4 % 8/15
Eksklusive 117 0,4 % 0,4 % 5/15
Flerbruksbiler 106 0,4 % 0,4 % 7/15
Elektrisk 162 0,6 % 0,4 % 4/15
Sportsbiler 217 0,8 % 0,4 % 3/15
Luksus 213 0,8 % 0,4 % 2/15
Annen biltype 120 0,4 % 0,4 % 3/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K1U3 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 130 0,5 % 0,4 % 4/15
Toyota 121 0,4 % 0,4 % 2/15
Volvo 135 0,5 % 0,4 % 2/15
BMW 160 0,6 % 0,4 % 3/15
Ford 114 0,4 % 0,4 % 5/15
Mercedes Benz 129 0,5 % 0,4 % 3/15
Audi 171 0,6 % 0,4 % 3/15
Nissan 133 0,5 % 0,4 % 4/15
Skoda 135 0,5 % 0,4 % 2/15
Peugeot 100 0,4 % 0,4 % 9/15
Mitsubishi 144 0,5 % 0,4 % 2/15
Mazda 110 0,4 % 0,4 % 6/15
Opel 137 0,5 % 0,4 % 1/15
Kia 122 0,5 % 0,4 % 4/15
Hyundai 97 0,4 % 0,4 % 8/15
Subaru 170 0,6 % 0,4 % 1/15
Citroen 112 0,4 % 0,4 % 4/15
Suzuki 138 0,5 % 0,4 % 1/15
Honda 160 0,6 % 0,4 % 1/15
Tesla Motor 202 0,7 % 0,4 % 3/15
Renault 158 0,6 % 0,4 % 2/15
Mini 133 0,5 % 0,4 % 5/15
Fiat 142 0,5 % 0,4 % 3/15
Lexus 126 0,5 % 0,4 % 6/15
Land Rover 140 0,5 % 0,4 % 3/15

Bilalder Indeks K1U3 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 137 0,5 % 0,4 % 3/15
Antall biler 4 til 5 år 136 0,5 % 0,4 % 2/15
Antall biler 6 til 7 år 134 0,5 % 0,4 % 2/15
Antall biler 8 til 11 år 118 0,4 % 0,4 % 4/15
Antall biler 12 til 15 år 119 0,4 % 0,4 % 5/15
Antall biler 16 til 19 år 118 0,4 % 0,4 % 4/15
Antall biler 20+ år 110 0,4 % 0,4 % 5/15

Svært høy inntekt i Bygd K1U3



Forbruk per person/år Indeks K1U3 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 120 43 362 36 135 1/15
Oppussing-bolig 150 6 095 4 063 1/15
Mobiltelefoni 121 9 069 7 495 1/15
Klær 134 8 308 6 200 2/15
Møbler 121 6 461 5 340 3/15
Bøker 122 1 016 833 3/15
Sportsutstyr 121 3 630 3 000 3/15
Interiør 145 1 117 770 2/15
Husholdningsapparater 134 4 060 3 030 2/15
Magasiner 120 2 652 2 210 1/15
Blomster 153 1 963 1 283 1/15
Optikerartikler 137 1 540 1 124 1/15
Sko 137 1 137 830 1/15
Kosmetikk 134 1 235 922 1/15
Smykker 121 711,5 588,0 4/15
Mobiltelefon-utstyr 129 468,3 363,0 1/15
Foto 150 589,5 393,0 2/15

Handlevaner Indeks K1U3 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 97 81,8 % 83,9 % 12/15
Penger i bakhånd 113 87,3 % 77,1 % 1/15
Informasjonssøker 99 70,7 % 71,4 % 10/15
Parkering 114 70,9 % 62,3 % 6/15
Miljøvennlige varer 104 54,6 % 52,7 % 5/15
Spesialforretninger 113 55,2 % 48,8 % 2/15
Ukens tilbud - dagligvarer 77 29,2 % 38,1 % 15/15
Norske varer 111 36,9 % 33,3 % 4/15
Handle i store kjøpesenter 99 36,8 % 37,0 % 9/15
Prisfølsomme 74 28,3 % 38,5 % 15/15
Kjøper kjent varemerke – klær 115 39,0 % 34,0 % 4/15
Nye tekniske løsninger 108 34,8 % 32,2 % 5/15
Ikke merkelojal 93 27,8 % 30,0 % 12/15
Handler mat nær arbeidsplassen 123 32,3 % 26,2 % 2/15
Jakter nytt i butikk 102 23,7 % 23,3 % 8/15
Kjente merker – høy pris 101 18,7 % 18,6 % 5/15
Early adopter 109 17,7 % 16,2 % 8/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 72 5,0 % 6,9 % 11/15

Informasjon om tilbud Indeks K1U3 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 107 22,3 % 20,8 % 5/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 102 15,9 % 15,6 % 5/15
Reklame i posten 110 14,1 % 12,8 % 6/15
Annonser i avis 105 10,6 % 10,1 % 6/15
Annonsebilag i aviser 110 9,7 % 8,8 % 3/15
TV-reklame 101 6,9 % 6,8 % 5/15
Familie/bekjente 95 7,0 % 7,4 % 12/15
Sosiale medier/nettsamfunn 91 4,3 % 4,7 % 10/15
Bannere på Internett 105 6,0 % 5,7 % 4/15
Utendørsreklame 106 1,9 % 1,8 % 6/15
Radioreklame 100 1,5 % 1,5 % 8/15

Svært høy inn tekt i Bygd K1U3



Aviser Indeks K1U3 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 57 7,7 % 13,5 % 12/15
VG 77 8,0 % 10,4 % 15/15
Dagens Næringsliv 113 6,0 % 5,3 % 7/15
Dagbladet 69 4,1 % 5,9 % 15/15
Dagsavisen 32 0,7 % 2,2 % 14/15
Finansavisen 76 1,3 % 1,7 % 12/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K1U3 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 117 2,8 % 2,4 % 4/15
TV (15-29 min) 115 3,8 % 3,3 % 5/15
TV (30-59 min) 136 9,1 % 6,7 % 1/15
TV (1-2 timer) 110 21,9 % 20,0 % 6/15
TV (Over 2 timer) 89 43,2 % 48,5 % 11/15

TV-kanaler Indeks K1U3 (%) Norge (%) Rangering

NRK 98 86,6 % 88,3 % 9/15
TV2 101 85,9 % 85,2 % 5/15
TV3 102 73,9 % 72,5 % 6/15
TVNorge 101 79,3 % 78,3 % 6/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K1U3 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 96 10,5 % 10,9 % 9/15
Radio (15-29 min) 89 9,6 % 10,8 % 11/15
Radio (30-59 min) 115 12,8 % 11,1 % 2/15
Radio (1-2 timer) 115 13,3 % 11,6 % 1/15
Radio (Over 2 timer) 115 24,2 % 21,0 % 3/15

Radiokanaler Indeks K1U3 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 107 59,7 % 55,6 % 5/15
NRK P1 111 45,2 % 40,6 % 6/15
P4 109 69,9 % 64,2 % 5/15
NRK P3 122 18,8 % 15,4 % 3/15
Radio Norge 100 56,1 % 56,3 % 9/15
Lokalradio ialt 49 6,3 % 12,8 % 15/15
NRK P2 123 17,2 % 14,0 % 4/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K1U3 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 95 0,5 0,6 13/15

Politisk parti Indeks K1U3 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 95 28,9 % 30,4 % 10/15
Høyre 118 23,3 % 19,7 % 3/15
Fremskrittspartiet 126 14,6 % 11,6 % 5/15
Venstre 90 3,7 % 4,1 % 7/15
Vil ikke stemme 69 4,3 % 6,2 % 14/15
Kristelig Folkeparti 117 4,9 % 4,2 % 4/15
Senterpartiet 135 8,4 % 6,2 % 3/15
Miljøpartiet 61 2,2 % 3,6 % 14/15
SV 56 2,7 % 4,8 % 14/15
Rødt/RV 48 1,3 % 2,7 % 14/15

Svært høy inn tekt i Bygd K1U3



Personinntekt Indeks K1U3 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 73 3 % 4 % 13/15
Personinntekt 1-49.999 86 6 % 7 % 13/15
Personinntekt 50.000-99.999 87 5 % 6 % 13/15
Personinntekt 100.000-149.999 80 8 % 10 % 11/15
Personinntekt 150.000-199.999 82 8 % 9 % 11/15
Personinntekt 200.000-299.999 89 17 % 19 % 12/15
Personinntekt 300.000-399.999 93 16 % 17 % 10/15
Personinntekt 400.000-499.999 104 11 % 11 % 8/15
Personinntekt 500.000-799.999 129 15 % 12 % 4/15
Personinntekt 800.000 og over 199 12 % 6 % 3/15

Formue Indeks K1U3 % Norge % Rangering

Formue 0 94 45 % 48 % 12/15
Formue 1-49.999 75 7 % 9 % 15/15
Formue 50.000-99.999 97 4 % 4 % 10/15
Formue 100.000-199.999 98 5 % 5 % 7/15
Formue 200.000-399.999 99 6 % 7 % 8/15
Formue 400.000-699.999 112 8 % 7 % 4/15
Formue 700.000-999.999 102 5 % 5 % 7/15
Formue 1.000.000-1.999.999 113 10 % 9 % 4/15
Formue 2.000.000 og over 160 11 % 7 % 3/15

Utdanningsretning Indeks K1U3 % Norge % Rangering

Allmenne fag 96 35 % 36 % 9/15
Naturvit. fag og håndverksfag 105 19 % 18 % 5/15
Helse- og sosialfag 94 11 % 12 % 12/15
Økonomiske og adm. fag 108 11 % 10 % 6/15
Lærerutdanning og pedagogikk 105 6 % 6 % 6/15
Humanistiske og estetiske fag 93 4 % 4 % 8/15
Samferdsels- og servicefag 143 5 % 3 % 1/15
Samfunnsfag og juridiske fag 82 2 % 3 % 8/15
Primærnæringsfag 166 2 % 2 % 4/15
Uoppgitt faggruppe 77 4 % 5 % 11/15

Utdanningsnivå Indeks K1U3 % Norge % Rangering

Grunnskole 93 24 % 26 % 10/15
Videregående skole 108 43 % 40 % 5/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 102 22 % 22 % 7/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 88 7 % 8 % 7/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 79 3 % 4 % 9/15

Sivilstand Indeks K1U3 % Norge % Rangering

Ugifte menn 99 27 % 28 % 7/15
Ugifte kvinner 93 22 % 24 % 14/15
Gifte 117 40 % 35 % 2/15
Enker eller enkemenn 81 4 % 5 % 11/15
Separerte eller skilte 68 6 % 9 % 15/15

Svært høy inn tekt i Bygd K1U3



Alder Indeks K1U3 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 109 7 % 7 % 3/15
Alder 6-12 år 111 9 % 9 % 5/15
Alder 13-15 år 112 4 % 4 % 5/15
Alder 16-18 år 103 4 % 4 % 7/15
Alder 19-23 år 88 6 % 7 % 15/15
Alder 24-34 år 76 11 % 15 % 13/15
Alder 35-44 år 102 14 % 14 % 8/15
Alder 45-54 år 105 15 % 14 % 3/15
Alder 55-64 år 110 13 % 12 % 3/15
Alder 65-74 år 110 10 % 10 % 4/15
Alder 75 år og over 88 6 % 7 % 10/15

Livsfase Indeks K1U3 % Norge % Rangering

Unge enslige 49 5 % 10 % 15/15
Unge par 50 2 % 4 % 15/15
Småbarnsfamilier 119 13 % 11 % 3/15
Storbarnsfamilier 118 18 % 16 % 4/15
Familier med voksne barn 120 8 % 6 % 4/15
Voksne enslige 82 13 % 15 % 12/15
Voksne par 127 11 % 9 % 1/15
Godt voksne enslige 88 11 % 12 % 11/15
Godt voksne par 124 14 % 11 % 2/15
Andre husholdninger 102 5 % 5 % 6/15

K1U3Svært høy inntekt i Bygd



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

428 008 196 762 2,2 395 933 kr 797 908
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K2U1 Norge

Gammel & billig 69 61 530 1 073 066 Personer i enebolig 61 150 310 3 044 248

Ny & dyr 113 12 336 131 855 Personer i småhus 157 143 382 1 125 894

El-bil 123 11 337 111 913 Personer i leilighet 160 129 503 995 314
TESLA 137 2 444 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 136 3 792 966 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Mini & Tesla Boligverdi (snitt) 140 4 484 259 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K2U1H øy in n tekt i By
1. Tasta (Rogaland)

2. Lørenskog (Akershus)
3. Østensjø (Oslo)

Karrierebevisste med høy utdanning. Bor i attraktive
indre forsteder til de største byene, hvor boligprisene
er høye. Flest bor i rekkehus eller tomannsbolig.
Høy inntekt og ikke redde for å bruke penger. 1 av 5
har formue på over 1 mill. kr.
Lite prissensitive, og bruker penger på
kvalitetsprodukter. Opptatt av ny teknologi. I garasjen
står det gjerne en Tesla og/eller en Mini. De er
miljøbevisste og opptatt av mote. Dagligvarer kjøpes
ofte hos Coop Obs!
Stemmer oftere SV og Rødt. Ser på seg selv som
moderne og felleskapsorienterte.

4. Hillevåg (Stavanger)
5. Østbyen (Trondheim)

kr
kr

Bor i

60

80

100

120

140

Sløse med
penger

Miljøbevisst

Moteriktig

Etternølere

Konservativ

Sparsommelig

Skeptisk om
miljøet

Gammeldags

Innovatører

Liberal



Hytter Indeks K2U1 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 131 43 % 33 % 3/15
Eier hytte(r) på fjellet 97 26 % 27 % 8/15
Eier hytte(r) i innlandet 77 31 % 40 % 13/15

Boligtype #VALUE! Indeks K2U1 % Norge % Rangering

Enebolig 51 24 % 47 % 12/15
Rekkehus 122 18 % 15 % 1/15
Blokk 144 45 % 31 % 5/15
Tomannsbolig 191 12 % 6 % 2/15

Boligpris i kr Indeks K2U1 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 18 1 % 3 % 12/15
Boligpris 500'-1 mill. 16 1 % 8 % 13/15
Boligpris 1-1,5 mill. 21 2 % 10 % 13/15
Boligpris 1,5-2 mill. 34 4 % 12 % 13/15
Boligpris 2-2,5 mill. 57 8 % 14 % 13/15
Boligpris 2,5-3 mill. 86 11 % 12 % 10/15
Boligpris 3-4 mill. 129 22 % 17 % 5/15
Boligpris 4-5 mill. 205 20 % 10 % 2/15
Boligpris 5-6 mill. 242 13 % 5 % 2/15
Boligpris over 6 mill. 225 19 % 9 % 3/15

Eier eller leier bolig Indeks K2U1 % Norge % Rangering

Selveier 95 60 % 62 % 10/15
Leier 99 23 % 23 % 7/15
Eier i borettslag 122 18 % 15 % 6/15

Boligareal Indeks K2U1 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 123 13 % 11 % 5/15
Boligareal 50-59 kvm 130 7 % 6 % 5/15
Boligareal 60-79 kvm 122 18 % 15 % 5/15
Boligareal 80-99 kvm 101 14 % 14 % 7/15
Boligareal 100-119 kvm 103 11 % 11 % 6/15
Boligareal 120-139 kvm 101 10 % 10 % 11/15
Boligareal 140-159 kvm 91 7 % 8 % 11/15
Boligareal 160-199 kvm 76 10 % 13 % 11/15
Boligareal 200-249 kvm 73 6 % 8 % 11/15
Boligareal over 250 kvm 68 4 % 6 % 11/15

Boligalder Indeks K2U1 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 178 37 % 21 % 5/15
Antall boliger 40-50 år 105 9 % 9 % 8/15
Antall boliger 30-40 år 96 11 % 11 % 9/15
Antall boliger 20-30 år 92 9 % 10 % 10/15
Antall boliger 10-20 år 112 14 % 13 % 6/15
Antall boliger 5-10 år 107 6 % 6 % 7/15
Antall boliger 2-5 år 93 4 % 4 % 10/15
Antall boliger 2 år 87 1 % 1 % 10/15
Antall boliger 1 år 63 1 % 1 % 13/15
Boliger uten tatt i bruk dato 31 8 % 24 % 14/15

K2U1 H øy inn tekt i By



Biler per husholdning Indeks K2U1 Norge Rangering

Biler per husholdning 85 0,9 1,1 12/15

Biltyper Indeks K2U1 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 69 5,7 % 8,3 % 12/15
Ny & dyr 113 9,4 % 8,3 % 6/15

Mellomklasse 107 8,8 % 8,3 % 8/15
Store 96 7,9 % 8,3 % 9/15
SUV 94 7,8 % 8,3 % 10/15
Små 99 8,2 % 8,3 % 10/15
Eksklusive 90 7,5 % 8,3 % 10/15
Flerbruksbiler 97 8,0 % 8,3 % 11/15
Elektrisk 125 10,3 % 8,3 % 6/15
Sportsbiler 109 9,0 % 8,3 % 6/15
Luksus 108 8,9 % 8,3 % 6/15
Annen biltype 94 7,7 % 8,3 % 11/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K2U1 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 109 9,0 % 8,3 % 7/15
Toyota 96 7,9 % 8,3 % 11/15
Volvo 89 7,3 % 8,3 % 10/15
BMW 117 9,6 % 8,3 % 6/15
Ford 83 6,8 % 8,3 % 11/15
Mercedes Benz 116 9,6 % 8,3 % 5/15
Audi 116 9,6 % 8,3 % 6/15
Nissan 103 8,5 % 8,3 % 8/15
Skoda 98 8,1 % 8,3 % 9/15
Peugeot 95 7,9 % 8,3 % 11/15
Mitsubishi 98 8,1 % 8,3 % 8/15
Mazda 97 8,0 % 8,3 % 8/15
Opel 85 7,0 % 8,3 % 12/15
Kia 99 8,2 % 8,3 % 8/15
Hyundai 90 7,4 % 8,3 % 11/15
Subaru 79 6,5 % 8,3 % 11/15
Citroen 112 9,2 % 8,3 % 5/15
Suzuki 61 5,1 % 8,3 % 13/15
Honda 103 8,5 % 8,3 % 8/15
Tesla Motor 137 11,3 % 8,3 % 5/15
Renault 105 8,7 % 8,3 % 8/15
Mini 144 11,9 % 8,3 % 3/15
Fiat 118 9,8 % 8,3 % 5/15
Lexus 157 12,9 % 8,3 % 3/15
Land Rover 119 9,8 % 8,3 % 6/15

Bilalder Indeks K2U1 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 104 8,6 % 8,3 % 7/15
Antall biler 4 til 5 år 100 8,3 % 8,3 % 8/15
Antall biler 6 til 7 år 94 7,8 % 8,3 % 10/15
Antall biler 8 til 11 år 83 6,8 % 8,3 % 12/15
Antall biler 12 til 15 år 74 6,1 % 8,3 % 12/15
Antall biler 16 til 19 år 68 5,6 % 8,3 % 12/15
Antall biler 20+ år 56 4,6 % 8,3 % 13/15

H øy inntekt i By K2U1



Forbruk per person/år Indeks K2U1 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 102 36 858 36 135 6/15
Oppussing-bolig 93 3 779 4 063 8/15
Mobiltelefoni 89 6 671 7 495 12/15
Klær 104 6 448 6 200 4/15
Møbler 105 5 607 5 340 6/15
Bøker 125 1 041 833 1/15
Sportsutstyr 109 3 270 3 000 6/15
Interiør 105 809 770 6/15
Husholdningsapparater 126 3 818 3 030 3/15
Magasiner 93 2 055 2 210 7/15
Blomster 98 1 257 1 283 6/15
Optikerartikler 106 1 191 1 124 6/15
Sko 100 830 830 7/15
Kosmetikk 107 987 922 5/15
Smykker 128 752,6 588,0 3/15
Mobiltelefon-utstyr 101 366,6 363,0 7/15
Foto 127 499,1 393,0 5/15

Handlevaner Indeks K2U1 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 104 87,2 % 83,9 % 5/15
Penger i bakhånd 102 78,6 % 77,1 % 5/15
Informasjonssøker 102 73,0 % 71,4 % 7/15
Parkering 82 51,0 % 62,3 % 12/15
Miljøvennlige varer 107 56,2 % 52,7 % 4/15
Spesialforretninger 103 50,3 % 48,8 % 6/15
Ukens tilbud - dagligvarer 94 35,9 % 38,1 % 11/15
Norske varer 91 30,3 % 33,3 % 9/15
Handle i store kjøpesenter 107 39,6 % 37,0 % 5/15
Prisfølsomme 99 38,1 % 38,5 % 10/15
Kjøper kjent varemerke – klær 119 40,3 % 34,0 % 3/15
Nye tekniske løsninger 107 34,6 % 32,2 % 6/15
Ikke merkelojal 106 31,9 % 30,0 % 5/15
Handler mat nær arbeidsplassen 83 21,7 % 26,2 % 13/15
Jakter nytt i butikk 105 24,4 % 23,3 % 6/15
Kjente merker – høy pris 105 19,5 % 18,6 % 3/15
Early adopter 101 16,4 % 16,2 % 9/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 78 5,4 % 6,9 % 10/15

Informasjon om tilbud Indeks K2U1 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 111 23,0 % 20,8 % 2/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 104 16,2 % 15,6 % 4/15
Reklame i posten 80 10,3 % 12,8 % 11/15
Annonser i avis 94 9,5 % 10,1 % 9/15
Annonsebilag i aviser 103 9,1 % 8,8 % 6/15
TV-reklame 97 6,6 % 6,8 % 8/15
Familie/bekjente 104 7,7 % 7,4 % 4/15
Sosiale medier/nettsamfunn 109 5,1 % 4,7 % 5/15
Bannere på Internett 112 6,4 % 5,7 % 2/15
Utendørsreklame 106 1,9 % 1,8 % 6/15
Radioreklame 100 1,5 % 1,5 % 8/15

H øy inn tekt i By K2U1



Aviser Indeks K2U1 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 155 20,9 % 13,5 % 2/15
VG 103 10,7 % 10,4 % 8/15
Dagens Næringsliv 134 7,1 % 5,3 % 4/15
Dagbladet 114 6,7 % 5,9 % 6/15
Dagsavisen 155 3,4 % 2,2 % 5/15
Finansavisen 124 2,1 % 1,7 % 5/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K2U1 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 100 2,4 % 2,4 % 7/15
TV (15-29 min) 106 3,5 % 3,3 % 9/15
TV (30-59 min) 113 7,6 % 6,7 % 4/15
TV (1-2 timer) 97 19,4 % 20,0 % 12/15
TV (Over 2 timer) 98 47,4 % 48,5 % 6/15

TV-kanaler Indeks K2U1 (%) Norge (%) Rangering

NRK 102 89,7 % 88,3 % 5/15
TV2 102 86,6 % 85,2 % 4/15
TV3 102 74,3 % 72,5 % 4/15
TVNorge 102 79,9 % 78,3 % 3/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K2U1 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 121 13,2 % 10,9 % 3/15
Radio (15-29 min) 106 11,4 % 10,8 % 5/15
Radio (30-59 min) 101 11,2 % 11,1 % 8/15
Radio (1-2 timer) 96 11,1 % 11,6 % 8/15
Radio (Over 2 timer) 77 16,2 % 21,0 % 12/15

Radiokanaler Indeks K2U1 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 109 60,7 % 55,6 % 2/15
NRK P1 96 38,8 % 40,6 % 10/15
P4 99 63,8 % 64,2 % 11/15
NRK P3 116 17,8 % 15,4 % 4/15
Radio Norge 96 53,8 % 56,3 % 11/15
Lokalradio ialt 105 13,5 % 12,8 % 7/15
NRK P2 134 18,7 % 14,0 % 3/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K2U1 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 107 0,6 0,6 4/15

Politisk parti Indeks K2U1 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 103 31,3 % 30,4 % 4/15
Høyre 111 21,9 % 19,7 % 5/15
Fremskrittspartiet 72 8,3 % 11,6 % 13/15
Venstre 120 4,9 % 4,1 % 3/15
Vil ikke stemme 73 4,5 % 6,2 % 12/15
Kristelig Folkeparti 86 3,6 % 4,2 % 8/15
Senterpartiet 48 3,0 % 6,2 % 11/15
Miljøpartiet 133 4,8 % 3,6 % 5/15
SV 150 7,2 % 4,8 % 2/15
Rødt/RV 152 4,1 % 2,7 % 6/15

H øy inn tekt i By K2U1



Personinntekt Indeks K2U1 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 101 4 % 4 % 8/15
Personinntekt 1-49.999 106 8 % 7 % 6/15
Personinntekt 50.000-99.999 96 6 % 6 % 7/15
Personinntekt 100.000-149.999 73 7 % 10 % 13/15
Personinntekt 150.000-199.999 70 7 % 9 % 13/15
Personinntekt 200.000-299.999 81 15 % 19 % 13/15
Personinntekt 300.000-399.999 98 16 % 17 % 9/15
Personinntekt 400.000-499.999 115 12 % 11 % 1/15
Personinntekt 500.000-799.999 135 16 % 12 % 3/15
Personinntekt 800.000 og over 155 9 % 6 % 4/15

Formue Indeks K2U1 % Norge % Rangering

Formue 0 100 48 % 48 % 9/15
Formue 1-49.999 90 9 % 9 % 10/15
Formue 50.000-99.999 92 3 % 4 % 13/15
Formue 100.000-199.999 88 4 % 5 % 14/15
Formue 200.000-399.999 80 5 % 7 % 13/15
Formue 400.000-699.999 88 6 % 7 % 11/15
Formue 700.000-999.999 102 5 % 5 % 8/15
Formue 1.000.000-1.999.999 115 10 % 9 % 3/15
Formue 2.000.000 og over 134 10 % 7 % 4/15

Utdanningsretning Indeks K2U1 % Norge % Rangering

Allmenne fag 84 30 % 36 % 13/15
Naturvit. fag og håndverksfag 99 18 % 18 % 8/15
Helse- og sosialfag 99 12 % 12 % 6/15
Økonomiske og adm. fag 125 13 % 10 % 3/15
Lærerutdanning og pedagogikk 102 6 % 6 % 7/15
Humanistiske og estetiske fag 145 6 % 4 % 3/15
Samferdsels- og servicefag 93 3 % 3 % 9/15
Samfunnsfag og juridiske fag 173 5 % 3 % 2/15
Primærnæringsfag 38 1 % 2 % 11/15
Uoppgitt faggruppe 112 6 % 5 % 6/15

Utdanningsnivå Indeks K2U1 % Norge % Rangering

Grunnskole 73 19 % 26 % 13/15
Videregående skole 85 34 % 40 % 13/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 127 28 % 22 % 3/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 181 15 % 8 % 3/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 110 5 % 4 % 6/15

Sivilstand Indeks K2U1 % Norge % Rangering

Ugifte menn 101 28 % 28 % 4/15
Ugifte kvinner 106 26 % 24 % 4/15
Gifte 99 34 % 35 % 10/15
Enker eller enkemenn 81 4 % 5 % 10/15
Separerte eller skilte 93 8 % 9 % 9/15

H øy inn tekt i By K2U1



Alder Indeks K2U1 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 109 7 % 7 % 2/15
Alder 6-12 år 100 9 % 9 % 8/15
Alder 13-15 år 94 3 % 4 % 11/15
Alder 16-18 år 91 3 % 4 % 11/15
Alder 19-23 år 97 6 % 7 % 11/15
Alder 24-34 år 113 17 % 15 % 4/15
Alder 35-44 år 110 15 % 14 % 1/15
Alder 45-54 år 99 14 % 14 % 10/15
Alder 55-64 år 92 11 % 12 % 12/15
Alder 65-74 år 87 8 % 10 % 12/15
Alder 75 år og over 88 6 % 7 % 11/15

Livsfase Indeks K2U1 % Norge % Rangering

Unge enslige 120 12 % 10 % 5/15
Unge par 138 6 % 4 % 4/15
Småbarnsfamilier 109 12 % 11 % 6/15
Storbarnsfamilier 99 15 % 16 % 9/15
Familier med voksne barn 89 6 % 6 % 11/15
Voksne enslige 99 15 % 15 % 7/15
Voksne par 94 8 % 9 % 10/15
Godt voksne enslige 88 11 % 12 % 12/15
Godt voksne par 86 10 % 11 % 11/15
Andre husholdninger 103 5 % 5 % 5/15

K2U1Høy inntekt i By



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

432 321 175 421 2,5 392 098 kr 730 955
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K2U2 Norge

Gammel & billig 96 75 762 1 073 066 Personer i enebolig 116 290 165 3 044 248

Ny & dyr 133 12 872 131 855 Personer i småhus 115 106 631 1 125 894

El-bil 168 13 876 111 913 Personer i leilighet 39 32 070 995 314
TESLA 146 2 314 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 128 3 560 714 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Nissan & Subaru Boligverdi (snitt) 123 3 949 604 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K2U2H øy in n tekt i Tettsted
1. Randaberg (Rogaland)

2. Fet (Akershus)
3. Tangen/Åskollen (Drammen)

Stor andel barnefamilier med høyere utdanning. Bor i
attraktive tettsteder utenfor de store byene. 2 av 3 i
enebolig.
Høy inntekt, og ikke redd for å bruke penger. 1 av 5
har formue over 1 mill.kr.
Lite prissensitive. Bruker mer penger på brunevarer,
oppussing, interiør og blomster enn andre. I garasjen
finnes nye elektriske biler, gjerne Tesla, men
koreanske biler er også populære.
Stemmer oftere Arbeiderpartiet eller
Fremskrittspartiet. Ser på seg selv som moderne og
individorienterte. Litt mindre motebevisst enn noen
av de andre rikere segmentene.
Dagligvarer kjøpes gjerne hos Extra eller Coop Obs!

4. Gulskogen (Drammen)
5. Time (Rogaland)

kr
kr

Bor i

60

80

100

120

140

Sløse med
penger

Miljøbevisst

Moteriktig

Etternølere

Konservativ

Sparsommelig

Skeptisk om
miljøet

Gammeldags

Innovatører

Liberal



Hytter Indeks K2U2 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 139 45 % 33 % 2/15
Eier hytte(r) på fjellet 87 24 % 27 % 10/15
Eier hytte(r) i innlandet 77 31 % 40 % 12/15

Boligtype #VALUE! Indeks K2U2 % Norge % Rangering

Enebolig 120 56 % 47 % 7/15
Rekkehus 113 17 % 15 % 4/15
Blokk 50 16 % 31 % 11/15
Tomannsbolig 167 11 % 6 % 5/15

Boligpris i kr Indeks K2U2 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 33 1 % 3 % 9/15
Boligpris 500'-1 mill. 31 2 % 8 % 11/15
Boligpris 1-1,5 mill. 35 4 % 10 % 12/15
Boligpris 1,5-2 mill. 52 6 % 12 % 12/15
Boligpris 2-2,5 mill. 68 9 % 14 % 11/15
Boligpris 2,5-3 mill. 87 11 % 12 % 8/15
Boligpris 3-4 mill. 136 23 % 17 % 2/15
Boligpris 4-5 mill. 206 20 % 10 % 1/15
Boligpris 5-6 mill. 232 12 % 5 % 4/15
Boligpris over 6 mill. 134 11 % 9 % 5/15

Eier eller leier bolig Indeks K2U2 % Norge % Rangering

Selveier 121 75 % 62 % 5/15
Leier 76 18 % 23 % 15/15
Eier i borettslag 48 7 % 15 % 9/15

Boligareal Indeks K2U2 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 40 4 % 11 % 14/15
Boligareal 50-59 kvm 60 3 % 6 % 11/15
Boligareal 60-79 kvm 65 10 % 15 % 11/15
Boligareal 80-99 kvm 75 10 % 14 % 13/15
Boligareal 100-119 kvm 109 12 % 11 % 4/15
Boligareal 120-139 kvm 131 12 % 10 % 1/15
Boligareal 140-159 kvm 140 11 % 8 % 2/15
Boligareal 160-199 kvm 133 17 % 13 % 6/15
Boligareal 200-249 kvm 142 12 % 8 % 5/15
Boligareal over 250 kvm 141 8 % 6 % 6/15

Boligalder Indeks K2U2 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 56 12 % 21 % 9/15
Antall boliger 40-50 år 100 9 % 9 % 9/15
Antall boliger 30-40 år 141 16 % 11 % 1/15
Antall boliger 20-30 år 157 16 % 10 % 1/15
Antall boliger 10-20 år 128 17 % 13 % 2/15
Antall boliger 5-10 år 132 8 % 6 % 4/15
Antall boliger 2-5 år 135 5 % 4 % 2/15
Antall boliger 2 år 111 1 % 1 % 7/15
Antall boliger 1 år 107 1 % 1 % 9/15
Boliger uten tatt i bruk dato 65 16 % 24 % 9/15

K2U2 H øy inn tekt i Tettsted



Biler per husholdning Indeks K2U2 Norge Rangering

Biler per husholdning 114 1,3 1,1 6/15

Biltyper Indeks K2U2 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 96 7,1 % 7,4 % 9/15
Ny & dyr 133 9,8 % 7,4 % 4/15

Mellomklasse 126 9,3 % 7,4 % 4/15
Store 121 8,9 % 7,4 % 3/15
SUV 128 9,4 % 7,4 % 4/15
Små 123 9,1 % 7,4 % 2/15
Eksklusive 122 9,0 % 7,4 % 3/15
Flerbruksbiler 121 8,9 % 7,4 % 2/15
Elektrisk 165 12,1 % 7,4 % 3/15
Sportsbiler 138 10,2 % 7,4 % 4/15
Luksus 135 9,9 % 7,4 % 4/15
Annen biltype 125 9,2 % 7,4 % 1/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K2U2 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 138 10,2 % 7,4 % 3/15
Toyota 117 8,6 % 7,4 % 4/15
Volvo 129 9,5 % 7,4 % 4/15
BMW 143 10,5 % 7,4 % 4/15
Ford 130 9,6 % 7,4 % 2/15
Mercedes Benz 129 9,5 % 7,4 % 4/15
Audi 136 10,0 % 7,4 % 4/15
Nissan 147 10,8 % 7,4 % 2/15
Skoda 120 8,8 % 7,4 % 4/15
Peugeot 123 9,0 % 7,4 % 3/15
Mitsubishi 136 10,0 % 7,4 % 3/15
Mazda 126 9,3 % 7,4 % 2/15
Opel 114 8,4 % 7,4 % 4/15
Kia 136 10,0 % 7,4 % 1/15
Hyundai 131 9,6 % 7,4 % 1/15
Subaru 146 10,7 % 7,4 % 2/15
Citroen 128 9,4 % 7,4 % 3/15
Suzuki 98 7,2 % 7,4 % 9/15
Honda 139 10,2 % 7,4 % 3/15
Tesla Motor 146 10,7 % 7,4 % 4/15
Renault 145 10,7 % 7,4 % 4/15
Mini 135 9,9 % 7,4 % 4/15
Fiat 123 9,1 % 7,4 % 4/15
Lexus 141 10,4 % 7,4 % 5/15
Land Rover 127 9,3 % 7,4 % 4/15

Bilalder Indeks K2U2 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 130 9,6 % 7,4 % 4/15
Antall biler 4 til 5 år 134 9,9 % 7,4 % 3/15
Antall biler 6 til 7 år 127 9,3 % 7,4 % 4/15
Antall biler 8 til 11 år 112 8,3 % 7,4 % 6/15
Antall biler 12 til 15 år 102 7,5 % 7,4 % 8/15
Antall biler 16 til 19 år 92 6,8 % 7,4 % 9/15
Antall biler 20+ år 80 5,9 % 7,4 % 9/15

H øy inntekt i Tettsted K2U2



Forbruk per person/år Indeks K2U2 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 106 38 303 36 135 5/15
Oppussing-bolig 130 5 282 4 063 3/15
Mobiltelefoni 92 6 895 7 495 11/15
Klær 104 6 448 6 200 5/15
Møbler 117 6 248 5 340 4/15
Bøker 88 733 833 10/15
Sportsutstyr 114 3 420 3 000 5/15
Interiør 116 893 770 4/15
Husholdningsapparater 112 3 394 3 030 5/15
Magasiner 92 2 033 2 210 8/15
Blomster 113 1 450 1 283 5/15
Optikerartikler 107 1 203 1 124 4/15
Sko 102 847 830 6/15
Kosmetikk 102 940 922 7/15
Smykker 101 593,9 588,0 6/15
Mobiltelefon-utstyr 106 384,8 363,0 4/15
Foto 108 424,4 393,0 7/15

Handlevaner Indeks K2U2 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 100 83,6 % 83,9 % 10/15
Penger i bakhånd 101 78,1 % 77,1 % 6/15
Informasjonssøker 102 72,9 % 71,4 % 8/15
Parkering 113 70,7 % 62,3 % 7/15
Miljøvennlige varer 98 51,7 % 52,7 % 10/15
Spesialforretninger 105 51,1 % 48,8 % 5/15
Ukens tilbud - dagligvarer 100 38,1 % 38,1 % 7/15
Norske varer 97 32,4 % 33,3 % 6/15
Handle i store kjøpesenter 99 36,8 % 37,0 % 9/15
Prisfølsomme 105 40,5 % 38,5 % 7/15
Kjøper kjent varemerke – klær 104 35,2 % 34,0 % 9/15
Nye tekniske løsninger 99 31,9 % 32,2 % 8/15
Ikke merkelojal 95 28,4 % 30,0 % 10/15
Handler mat nær arbeidsplassen 84 22,0 % 26,2 % 12/15
Jakter nytt i butikk 94 21,8 % 23,3 % 11/15
Kjente merker – høy pris 99 18,5 % 18,6 % 6/15
Early adopter 94 15,3 % 16,2 % 11/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 132 9,1 % 6,9 % 4/15

Informasjon om tilbud Indeks K2U2 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 106 22,0 % 20,8 % 7/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 101 15,8 % 15,6 % 6/15
Reklame i posten 110 14,1 % 12,8 % 6/15
Annonser i avis 108 10,9 % 10,1 % 4/15
Annonsebilag i aviser 108 9,5 % 8,8 % 5/15
TV-reklame 101 6,9 % 6,8 % 5/15
Familie/bekjente 99 7,3 % 7,4 % 8/15
Sosiale medier/nettsamfunn 102 4,8 % 4,7 % 6/15
Bannere på Internett 112 6,4 % 5,7 % 2/15
Utendørsreklame 94 1,7 % 1,8 % 10/15
Radioreklame 93 1,4 % 1,5 % 10/15

H øy inn tekt i Tettsted K2U2



Aviser Indeks K2U2 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 85 11,5 % 13,5 % 8/15
VG 82 8,5 % 10,4 % 14/15
Dagens Næringsliv 81 4,3 % 5,3 % 8/15
Dagbladet 71 4,2 % 5,9 % 14/15
Dagsavisen 68 1,5 % 2,2 % 8/15
Finansavisen 82 1,4 % 1,7 % 11/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K2U2 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 96 2,3 % 2,4 % 10/15
TV (15-29 min) 103 3,4 % 3,3 % 10/15
TV (30-59 min) 113 7,6 % 6,7 % 4/15
TV (1-2 timer) 109 21,7 % 20,0 % 7/15
TV (Over 2 timer) 102 49,3 % 48,5 % 4/15

TV-kanaler Indeks K2U2 (%) Norge (%) Rangering

NRK 105 92,9 % 88,3 % 1/15
TV2 104 88,5 % 85,2 % 2/15
TV3 103 74,8 % 72,5 % 3/15
TVNorge 102 79,8 % 78,3 % 4/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K2U2 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 123 13,4 % 10,9 % 2/15
Radio (15-29 min) 104 11,2 % 10,8 % 7/15
Radio (30-59 min) 106 11,8 % 11,1 % 6/15
Radio (1-2 timer) 105 12,2 % 11,6 % 4/15
Radio (Over 2 timer) 94 19,8 % 21,0 % 8/15

Radiokanaler Indeks K2U2 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 98 54,7 % 55,6 % 9/15
NRK P1 105 42,5 % 40,6 % 7/15
P4 109 70,1 % 64,2 % 3/15
NRK P3 87 13,4 % 15,4 % 12/15
Radio Norge 111 62,6 % 56,3 % 3/15
Lokalradio ialt 126 16,1 % 12,8 % 3/15
NRK P2 116 16,2 % 14,0 % 6/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K2U2 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 105 0,6 0,6 5/15

Politisk parti Indeks K2U2 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 107 32,6 % 30,4 % 3/15
Høyre 102 20,0 % 19,7 % 6/15
Fremskrittspartiet 108 12,5 % 11,6 % 8/15
Venstre 80 3,3 % 4,1 % 10/15
Vil ikke stemme 106 6,6 % 6,2 % 8/15
Kristelig Folkeparti 76 3,2 % 4,2 % 12/15
Senterpartiet 71 4,4 % 6,2 % 6/15
Miljøpartiet 92 3,3 % 3,6 % 10/15
SV 104 5,0 % 4,8 % 6/15
Rødt/RV 100 2,7 % 2,7 % 7/15

H øy inn tekt i Tettsted K2U2



Personinntekt Indeks K2U2 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 78 3 % 4 % 12/15
Personinntekt 1-49.999 100 7 % 7 % 8/15
Personinntekt 50.000-99.999 88 5 % 6 % 11/15
Personinntekt 100.000-149.999 76 7 % 10 % 12/15
Personinntekt 150.000-199.999 77 7 % 9 % 12/15
Personinntekt 200.000-299.999 89 17 % 19 % 11/15
Personinntekt 300.000-399.999 103 17 % 17 % 5/15
Personinntekt 400.000-499.999 114 12 % 11 % 2/15
Personinntekt 500.000-799.999 128 15 % 12 % 5/15
Personinntekt 800.000 og over 145 8 % 6 % 5/15

Formue Indeks K2U2 % Norge % Rangering

Formue 0 102 49 % 48 % 7/15
Formue 1-49.999 84 8 % 9 % 12/15
Formue 50.000-99.999 95 3 % 4 % 11/15
Formue 100.000-199.999 93 4 % 5 % 10/15
Formue 200.000-399.999 88 6 % 7 % 11/15
Formue 400.000-699.999 98 7 % 7 % 8/15
Formue 700.000-999.999 105 5 % 5 % 4/15
Formue 1.000.000-1.999.999 109 9 % 9 % 5/15
Formue 2.000.000 og over 115 8 % 7 % 5/15

Utdanningsretning Indeks K2U2 % Norge % Rangering

Allmenne fag 91 33 % 36 % 11/15
Naturvit. fag og håndverksfag 107 20 % 18 % 3/15
Helse- og sosialfag 108 13 % 12 % 2/15
Økonomiske og adm. fag 119 12 % 10 % 4/15
Lærerutdanning og pedagogikk 115 6 % 6 % 1/15
Humanistiske og estetiske fag 95 4 % 4 % 7/15
Samferdsels- og servicefag 112 4 % 3 % 4/15
Samfunnsfag og juridiske fag 104 3 % 3 % 7/15
Primærnæringsfag 64 1 % 2 % 9/15
Uoppgitt faggruppe 70 4 % 5 % 13/15

Utdanningsnivå Indeks K2U2 % Norge % Rangering

Grunnskole 84 22 % 26 % 12/15
Videregående skole 100 40 % 40 % 8/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 119 26 % 22 % 4/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 116 9 % 8 % 5/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 67 3 % 4 % 15/15

Sivilstand Indeks K2U2 % Norge % Rangering

Ugifte menn 96 26 % 28 % 13/15
Ugifte kvinner 98 24 % 24 % 6/15
Gifte 110 38 % 35 % 5/15
Enker eller enkemenn 76 3 % 5 % 14/15
Separerte eller skilte 91 8 % 9 % 10/15

H øy inn tekt i Tettsted K2U2



Alder Indeks K2U2 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 108 7 % 7 % 5/15
Alder 6-12 år 117 10 % 9 % 3/15
Alder 13-15 år 118 4 % 4 % 3/15
Alder 16-18 år 116 4 % 4 % 1/15
Alder 19-23 år 100 7 % 7 % 6/15
Alder 24-34 år 83 12 % 15 % 11/15
Alder 35-44 år 104 14 % 14 % 6/15
Alder 45-54 år 109 15 % 14 % 2/15
Alder 55-64 år 100 12 % 12 % 9/15
Alder 65-74 år 90 9 % 10 % 10/15
Alder 75 år og over 78 5 % 7 % 13/15

Livsfase Indeks K2U2 % Norge % Rangering

Unge enslige 67 7 % 10 % 9/15
Unge par 79 3 % 4 % 9/15
Småbarnsfamilier 119 13 % 11 % 4/15
Storbarnsfamilier 134 21 % 16 % 2/15
Familier med voksne barn 117 7 % 6 % 7/15
Voksne enslige 81 12 % 15 % 13/15
Voksne par 115 10 % 9 % 5/15
Godt voksne enslige 76 9 % 12 % 14/15
Godt voksne par 110 12 % 11 % 7/15
Andre husholdninger 83 4 % 5 % 14/15

K2U2Høy inntekt i Tettsted



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

192 435 76 857 2,5 386 235 kr 727 344
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K2U3 Norge

Gammel & billig 119 41 111 1 073 066 Personer i enebolig 142 157 926 3 044 248

Ny & dyr 115 4 871 131 855 Personer i småhus 65 26 758 1 125 894

El-bil 138 4 982 111 913 Personer i leilighet 15 5 300 995 314
TESLA 113 787 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 107 2 984 802 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Nissan & Mitsubishi Boligverdi (snitt) 92 2 963 974 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K2U3H øy in n tekt i Bygd
1. Forsand (Rogaland)

2. Gjerdrum (Akershus)
3. Eidfjord (Hordaland)

Stor andel gifte med barn i tenårene. Ikke særlig høyt
utdannet. Bor i de mest landlige områdene i
eneboliger.
Høy inntekt og formue. Noe mer måteholden med
penger enn dem i mer urbane strøk.
Lite prissensitive, men ikke opptatt av merkevarer.
Bruker mye penger i dagligvarebutikken, grunnet stor
husholdning. I garasjen finnes både gamle og nye
flerbruksbiler.
Stemmer oftere Senterpartiet eller Kristelig Folkeparti.
Nokså like befolkningen generelt på aksene
tradisjonell til moderne og individ til fellesskap. Ikke
spesielt miljøbevisste. Dagligvarer kjøpes oftere hos
Coop Marked.

4. Finnøy (Rogaland)
5. Sirdal (Vest-Agder)

kr
kr
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Miljøbevisst

Moteriktig

Etternølere

Konservativ
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Innovatører

Liberal



Hytter Indeks K2U3 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 101 33 % 33 % 9/15
Eier hytte(r) på fjellet 77 21 % 27 % 13/15
Eier hytte(r) i innlandet 115 46 % 40 % 4/15

Boligtype #VALUE! Indeks K2U3 % Norge % Rangering

Enebolig 156 73 % 47 % 5/15
Rekkehus 59 9 % 15 % 10/15
Blokk 33 10 % 31 % 13/15
Tomannsbolig 114 7 % 6 % 10/15

Boligpris i kr Indeks K2U3 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 129 4 % 3 % 5/15
Boligpris 500'-1 mill. 103 8 % 8 % 6/15
Boligpris 1-1,5 mill. 102 10 % 10 % 8/15
Boligpris 1,5-2 mill. 98 12 % 12 % 8/15
Boligpris 2-2,5 mill. 95 13 % 14 % 8/15
Boligpris 2,5-3 mill. 100 12 % 12 % 7/15
Boligpris 3-4 mill. 112 19 % 17 % 6/15
Boligpris 4-5 mill. 114 11 % 10 % 6/15
Boligpris 5-6 mill. 99 5 % 5 % 7/15
Boligpris over 6 mill. 55 5 % 9 % 7/15

Eier eller leier bolig Indeks K2U3 % Norge % Rangering

Selveier 128 80 % 62 % 1/15
Leier 77 18 % 23 % 14/15
Eier i borettslag 16 2 % 15 % 14/15

Boligareal Indeks K2U3 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 47 5 % 11 % 11/15
Boligareal 50-59 kvm 43 2 % 6 % 15/15
Boligareal 60-79 kvm 57 8 % 15 % 13/15
Boligareal 80-99 kvm 78 11 % 14 % 12/15
Boligareal 100-119 kvm 95 11 % 11 % 11/15
Boligareal 120-139 kvm 119 11 % 10 % 4/15
Boligareal 140-159 kvm 136 11 % 8 % 3/15
Boligareal 160-199 kvm 141 18 % 13 % 2/15
Boligareal 200-249 kvm 156 13 % 8 % 3/15
Boligareal over 250 kvm 173 10 % 6 % 3/15

Boligalder Indeks K2U3 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 33 7 % 21 % 13/15
Antall boliger 40-50 år 48 4 % 9 % 13/15
Antall boliger 30-40 år 112 12 % 11 % 5/15
Antall boliger 20-30 år 129 13 % 10 % 3/15
Antall boliger 10-20 år 121 16 % 13 % 3/15
Antall boliger 5-10 år 155 9 % 6 % 1/15
Antall boliger 2-5 år 132 5 % 4 % 5/15
Antall boliger 2 år 141 2 % 1 % 3/15
Antall boliger 1 år 162 1 % 1 % 2/15
Boliger uten tatt i bruk dato 125 30 % 24 % 5/15

K2U3 H øy inn tekt i Bygd



Biler per husholdning Indeks K2U3 Norge Rangering

Biler per husholdning 121 1,3 1,1 3/15

Biltyper Indeks K2U3 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 119 3,8 % 3,2 % 4/15
Ny & dyr 115 3,7 % 3,2 % 5/15

Mellomklasse 111 3,6 % 3,2 % 6/15
Store 113 3,7 % 3,2 % 6/15
SUV 125 4,0 % 3,2 % 5/15
Små 99 3,2 % 3,2 % 9/15
Eksklusive 119 3,8 % 3,2 % 4/15
Flerbruksbiler 118 3,8 % 3,2 % 3/15
Elektrisk 134 4,3 % 3,2 % 5/15
Sportsbiler 115 3,7 % 3,2 % 5/15
Luksus 127 4,1 % 3,2 % 5/15
Annen biltype 119 3,8 % 3,2 % 4/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K2U3 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 121 3,9 % 3,2 % 5/15
Toyota 114 3,7 % 3,2 % 6/15
Volvo 132 4,3 % 3,2 % 3/15
BMW 121 3,9 % 3,2 % 5/15
Ford 112 3,6 % 3,2 % 7/15
Mercedes Benz 112 3,6 % 3,2 % 6/15
Audi 110 3,6 % 3,2 % 7/15
Nissan 137 4,4 % 3,2 % 3/15
Skoda 118 3,8 % 3,2 % 6/15
Peugeot 108 3,5 % 3,2 % 7/15
Mitsubishi 135 4,4 % 3,2 % 4/15
Mazda 115 3,7 % 3,2 % 5/15
Opel 98 3,2 % 3,2 % 7/15
Kia 123 4,0 % 3,2 % 3/15
Hyundai 111 3,6 % 3,2 % 5/15
Subaru 126 4,1 % 3,2 % 4/15
Citroen 105 3,4 % 3,2 % 6/15
Suzuki 118 3,8 % 3,2 % 5/15
Honda 119 3,8 % 3,2 % 4/15
Tesla Motor 113 3,7 % 3,2 % 6/15
Renault 115 3,7 % 3,2 % 6/15
Mini 109 3,5 % 3,2 % 6/15
Fiat 104 3,4 % 3,2 % 6/15
Lexus 104 3,4 % 3,2 % 7/15
Land Rover 85 2,7 % 3,2 % 7/15

Bilalder Indeks K2U3 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 113 3,7 % 3,2 % 5/15
Antall biler 4 til 5 år 128 4,1 % 3,2 % 4/15
Antall biler 6 til 7 år 128 4,1 % 3,2 % 3/15
Antall biler 8 til 11 år 128 4,1 % 3,2 % 2/15
Antall biler 12 til 15 år 120 3,9 % 3,2 % 4/15
Antall biler 16 til 19 år 116 3,7 % 3,2 % 5/15
Antall biler 20+ år 113 3,6 % 3,2 % 4/15

H øy inntekt i Bygd K2U3



Forbruk per person/år Indeks K2U3 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 109 39 387 36 135 4/15
Oppussing-bolig 123 4 997 4 063 4/15
Mobiltelefoni 102 7 645 7 495 5/15
Klær 104 6 448 6 200 6/15
Møbler 109 5 821 5 340 5/15
Bøker 91 758 833 9/15
Sportsutstyr 107 3 210 3 000 8/15
Interiør 107 824 770 5/15
Husholdningsapparater 110 3 333 3 030 6/15
Magasiner 109 2 409 2 210 4/15
Blomster 118 1 514 1 283 3/15
Optikerartikler 107 1 203 1 124 5/15
Sko 105 872 830 5/15
Kosmetikk 114 1 051 922 3/15
Smykker 79 464,5 588,0 11/15
Mobiltelefon-utstyr 104 377,5 363,0 6/15
Foto 88 345,8 393,0 10/15

Handlevaner Indeks K2U3 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 100 83,8 % 83,9 % 8/15
Penger i bakhånd 104 80,4 % 77,1 % 4/15
Informasjonssøker 98 70,1 % 71,4 % 12/15
Parkering 117 73,2 % 62,3 % 3/15
Miljøvennlige varer 93 49,0 % 52,7 % 13/15
Spesialforretninger 96 46,9 % 48,8 % 12/15
Ukens tilbud - dagligvarer 97 36,9 % 38,1 % 9/15
Norske varer 120 40,0 % 33,3 % 1/15
Handle i store kjøpesenter 98 36,1 % 37,0 % 13/15
Prisfølsomme 89 34,4 % 38,5 % 13/15
Kjøper kjent varemerke – klær 88 30,0 % 34,0 % 11/15
Nye tekniske løsninger 94 30,4 % 32,2 % 11/15
Ikke merkelojal 93 27,8 % 30,0 % 12/15
Handler mat nær arbeidsplassen 134 35,0 % 26,2 % 1/15
Jakter nytt i butikk 84 19,6 % 23,3 % 14/15
Kjente merker – høy pris 110 20,5 % 18,6 % 1/15
Early adopter 85 13,7 % 16,2 % 13/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 90 6,2 % 6,9 % 8/15

Informasjon om tilbud Indeks K2U3 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 94 19,6 % 20,8 % 10/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 99 15,4 % 15,6 % 9/15
Reklame i posten 126 16,1 % 12,8 % 2/15
Annonser i avis 99 10,0 % 10,1 % 7/15
Annonsebilag i aviser 98 8,6 % 8,8 % 9/15
TV-reklame 106 7,2 % 6,8 % 2/15
Familie/bekjente 95 7,0 % 7,4 % 12/15
Sosiale medier/nettsamfunn 89 4,2 % 4,7 % 11/15
Bannere på Internett 95 5,4 % 5,7 % 9/15
Utendørsreklame 89 1,6 % 1,8 % 12/15
Radioreklame 113 1,7 % 1,5 % 2/15

H øy inn tekt i Bygd K2U3



Aviser Indeks K2U3 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 58 7,8 % 13,5 % 11/15
VG 93 9,7 % 10,4 % 11/15
Dagens Næringsliv 60 3,2 % 5,3 % 12/15
Dagbladet 78 4,6 % 5,9 % 11/15
Dagsavisen 50 1,1 % 2,2 % 11/15
Finansavisen 53 0,9 % 1,7 % 14/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K2U3 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 100 2,4 % 2,4 % 7/15
TV (15-29 min) 109 3,6 % 3,3 % 8/15
TV (30-59 min) 119 8,0 % 6,7 % 2/15
TV (1-2 timer) 111 22,2 % 20,0 % 4/15
TV (Over 2 timer) 97 47,2 % 48,5 % 7/15

TV-kanaler Indeks K2U3 (%) Norge (%) Rangering

NRK 102 89,9 % 88,3 % 4/15
TV2 100 84,8 % 85,2 % 9/15
TV3 102 74,1 % 72,5 % 5/15
TVNorge 100 78,6 % 78,3 % 8/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K2U3 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 106 11,6 % 10,9 % 5/15
Radio (15-29 min) 106 11,4 % 10,8 % 5/15
Radio (30-59 min) 99 11,0 % 11,1 % 9/15
Radio (1-2 timer) 96 11,1 % 11,6 % 8/15
Radio (Over 2 timer) 122 25,6 % 21,0 % 2/15

Radiokanaler Indeks K2U3 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 102 56,8 % 55,6 % 8/15
NRK P1 120 48,9 % 40,6 % 2/15
P4 109 70,1 % 64,2 % 3/15
NRK P3 85 13,1 % 15,4 % 14/15
Radio Norge 113 63,4 % 56,3 % 2/15
Lokalradio ialt 75 9,6 % 12,8 % 11/15
NRK P2 96 13,5 % 14,0 % 7/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K2U3 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 101 0,6 0,6 8/15

Politisk parti Indeks K2U3 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 98 29,7 % 30,4 % 6/15
Høyre 92 18,1 % 19,7 % 9/15
Fremskrittspartiet 91 10,6 % 11,6 % 11/15
Venstre 80 3,3 % 4,1 % 10/15
Vil ikke stemme 97 6,0 % 6,2 % 10/15
Kristelig Folkeparti 157 6,6 % 4,2 % 2/15
Senterpartiet 206 12,8 % 6,2 % 1/15
Miljøpartiet 61 2,2 % 3,6 % 14/15
SV 92 4,4 % 4,8 % 8/15
Rødt/RV 52 1,4 % 2,7 % 13/15

H øy inn tekt i Bygd K2U3



Personinntekt Indeks K2U3 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 68 2 % 4 % 15/15
Personinntekt 1-49.999 87 6 % 7 % 12/15
Personinntekt 50.000-99.999 88 5 % 6 % 12/15
Personinntekt 100.000-149.999 84 8 % 10 % 10/15
Personinntekt 150.000-199.999 88 8 % 9 % 9/15
Personinntekt 200.000-299.999 97 18 % 19 % 9/15
Personinntekt 300.000-399.999 105 18 % 17 % 3/15
Personinntekt 400.000-499.999 112 12 % 11 % 3/15
Personinntekt 500.000-799.999 120 14 % 12 % 6/15
Personinntekt 800.000 og over 128 7 % 6 % 6/15

Formue Indeks K2U3 % Norge % Rangering

Formue 0 101 48 % 48 % 8/15
Formue 1-49.999 85 8 % 9 % 11/15
Formue 50.000-99.999 101 4 % 4 % 6/15
Formue 100.000-199.999 100 5 % 5 % 5/15
Formue 200.000-399.999 101 7 % 7 % 6/15
Formue 400.000-699.999 107 8 % 7 % 5/15
Formue 700.000-999.999 104 5 % 5 % 5/15
Formue 1.000.000-1.999.999 102 9 % 9 % 6/15
Formue 2.000.000 og over 102 7 % 7 % 6/15

Utdanningsretning Indeks K2U3 % Norge % Rangering

Allmenne fag 95 35 % 36 % 10/15
Naturvit. fag og håndverksfag 114 21 % 18 % 1/15
Helse- og sosialfag 108 13 % 12 % 1/15
Økonomiske og adm. fag 96 10 % 10 % 8/15
Lærerutdanning og pedagogikk 114 6 % 6 % 3/15
Humanistiske og estetiske fag 78 3 % 4 % 10/15
Samferdsels- og servicefag 129 4 % 3 % 2/15
Samfunnsfag og juridiske fag 66 2 % 3 % 10/15
Primærnæringsfag 141 2 % 2 % 5/15
Uoppgitt faggruppe 67 4 % 5 % 15/15

Utdanningsnivå Indeks K2U3 % Norge % Rangering

Grunnskole 95 25 % 26 % 9/15
Videregående skole 111 44 % 40 % 3/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 101 22 % 22 % 8/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 75 6 % 8 % 9/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 68 3 % 4 % 14/15

Sivilstand Indeks K2U3 % Norge % Rangering

Ugifte menn 98 27 % 28 % 9/15
Ugifte kvinner 97 23 % 24 % 8/15
Gifte 111 39 % 35 % 3/15
Enker eller enkemenn 77 3 % 5 % 13/15
Separerte eller skilte 81 7 % 9 % 14/15

H øy inn tekt i Bygd K2U3



Alder Indeks K2U3 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 110 7 % 7 % 1/15
Alder 6-12 år 119 10 % 9 % 2/15
Alder 13-15 år 118 4 % 4 % 2/15
Alder 16-18 år 114 4 % 4 % 2/15
Alder 19-23 år 97 6 % 7 % 8/15
Alder 24-34 år 85 13 % 15 % 9/15
Alder 35-44 år 101 14 % 14 % 9/15
Alder 45-54 år 105 15 % 14 % 4/15
Alder 55-64 år 104 12 % 12 % 5/15
Alder 65-74 år 93 9 % 10 % 9/15
Alder 75 år og over 78 5 % 7 % 14/15

Livsfase Indeks K2U3 % Norge % Rangering

Unge enslige 59 6 % 10 % 12/15
Unge par 71 3 % 4 % 10/15
Småbarnsfamilier 124 14 % 11 % 1/15
Storbarnsfamilier 128 20 % 16 % 3/15
Familier med voksne barn 119 8 % 6 % 5/15
Voksne enslige 79 12 % 15 % 14/15
Voksne par 122 11 % 9 % 2/15
Godt voksne enslige 79 10 % 12 % 13/15
Godt voksne par 109 12 % 11 % 8/15
Andre husholdninger 92 5 % 5 % 11/15

K2U3Høy inntekt i Bygd



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

477 319 249 640 1,9 328 025 kr 552 515
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K3U1 Norge

Gammel & billig 62 70 207 1 073 066 Personer i enebolig 39 107 570 3 044 248

Ny & dyr 106 14 675 131 855 Personer i småhus 126 129 164 1 125 894

El-bil 90 10 590 111 913 Personer i leilighet 258 233 039 995 314
TESLA 100 2 254 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 109 3 034 328 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Skoda & Audi Boligverdi (snitt) 111 3 579 443 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K3U1M iddel s in n tekt i By
1. St.Hanshaugen (Oslo)

2. Laksevåg (Bergen)
3. Heimdal (Trondheim)

Ung, single og velutdannedet og tidlig i karrieren. Bor
som oftest i leilighet sentralt i de store byene.
Har gjennomsnittlig inntekt og formuen er under
gjennomsnittet.
Lite prissensitive, og prioriterer ny teknologi og bøker.
Få som eier bil, har gjerne Ford, Skoda eller en liten
elektrisk bil.
Stemmer oftere Arbeiderpartiet, Miljøpartiet eller
Rødt, og er moderne og fellesskapsorientert. De er
både miljøbevisste og opptatt av mote.

4. Storhaug (Stavanger)
5. Grünerløkka (Oslo)

kr
kr

Bor i

60

80

100

120

140

Sløse med
penger

Miljøbevisst

Moteriktig

Etternølere

Konservativ

Sparsommelig

Skeptisk om
miljøet

Gammeldags

Innovatører

Liberal



Hytter Indeks K3U1 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 127 41 % 33 % 8/15
Eier hytte(r) på fjellet 79 22 % 27 % 12/15
Eier hytte(r) i innlandet 93 37 % 40 % 9/15

Boligtype #VALUE! Indeks K3U1 % Norge % Rangering

Enebolig 29 14 % 47 % 13/15
Rekkehus 91 14 % 15 % 8/15
Blokk 203 64 % 31 % 3/15
Tomannsbolig 138 9 % 6 % 8/15

Boligpris i kr Indeks K3U1 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 17 1 % 3 % 13/15
Boligpris 500'-1 mill. 30 2 % 8 % 12/15
Boligpris 1-1,5 mill. 46 5 % 10 % 11/15
Boligpris 1,5-2 mill. 58 7 % 12 % 11/15
Boligpris 2-2,5 mill. 95 13 % 14 % 9/15
Boligpris 2,5-3 mill. 124 15 % 12 % 4/15
Boligpris 3-4 mill. 152 26 % 17 % 1/15
Boligpris 4-5 mill. 154 15 % 10 % 4/15
Boligpris 5-6 mill. 144 7 % 5 % 5/15
Boligpris over 6 mill. 103 9 % 9 % 6/15

Eier eller leier bolig Indeks K3U1 % Norge % Rangering

Selveier 63 40 % 62 % 13/15
Leier 117 27 % 23 % 4/15
Eier i borettslag 229 33 % 15 % 3/15

Boligareal Indeks K3U1 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 194 21 % 11 % 3/15
Boligareal 50-59 kvm 179 10 % 6 % 3/15
Boligareal 60-79 kvm 166 25 % 15 % 2/15
Boligareal 80-99 kvm 106 14 % 14 % 6/15
Boligareal 100-119 kvm 83 9 % 11 % 13/15
Boligareal 120-139 kvm 69 7 % 10 % 13/15
Boligareal 140-159 kvm 53 4 % 8 % 13/15
Boligareal 160-199 kvm 44 6 % 13 % 13/15
Boligareal 200-249 kvm 37 3 % 8 % 13/15
Boligareal over 250 kvm 30 2 % 6 % 13/15

Boligalder Indeks K3U1 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 217 45 % 21 % 1/15
Antall boliger 40-50 år 117 10 % 9 % 5/15
Antall boliger 30-40 år 75 8 % 11 % 12/15
Antall boliger 20-30 år 62 6 % 10 % 14/15
Antall boliger 10-20 år 91 12 % 13 % 10/15
Antall boliger 5-10 år 81 5 % 6 % 12/15
Antall boliger 2-5 år 85 3 % 4 % 11/15
Antall boliger 2 år 79 1 % 1 % 13/15
Antall boliger 1 år 85 1 % 1 % 11/15
Boliger uten tatt i bruk dato 34 8 % 24 % 13/15

K3U1 M iddels in ntekt i By



Biler per husholdning Indeks K3U1 Norge Rangering

Biler per husholdning 76 0,8 1,1 13/15

Biltyper Indeks K3U1 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 62 6,5 % 10,5 % 13/15
Ny & dyr 106 11,1 % 10,5 % 7/15

Mellomklasse 113 11,8 % 10,5 % 5/15
Store 118 12,4 % 10,5 % 4/15
SUV 81 8,5 % 10,5 % 11/15
Små 118 12,4 % 10,5 % 4/15
Eksklusive 89 9,3 % 10,5 % 11/15
Flerbruksbiler 109 11,4 % 10,5 % 5/15
Elektrisk 92 9,6 % 10,5 % 8/15
Sportsbiler 80 8,4 % 10,5 % 9/15
Luksus 89 9,3 % 10,5 % 8/15
Annen biltype 117 12,2 % 10,5 % 5/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K3U1 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 117 12,3 % 10,5 % 6/15
Toyota 94 9,8 % 10,5 % 12/15
Volvo 75 7,9 % 10,5 % 12/15
BMW 94 9,9 % 10,5 % 8/15
Ford 120 12,6 % 10,5 % 3/15
Mercedes Benz 94 9,9 % 10,5 % 8/15
Audi 126 13,2 % 10,5 % 5/15
Nissan 87 9,2 % 10,5 % 9/15
Skoda 132 13,8 % 10,5 % 3/15
Peugeot 98 10,3 % 10,5 % 10/15
Mitsubishi 91 9,5 % 10,5 % 10/15
Mazda 92 9,6 % 10,5 % 10/15
Opel 94 9,9 % 10,5 % 9/15
Kia 88 9,2 % 10,5 % 10/15
Hyundai 89 9,4 % 10,5 % 12/15
Subaru 68 7,2 % 10,5 % 12/15
Citroen 101 10,6 % 10,5 % 8/15
Suzuki 96 10,0 % 10,5 % 10/15
Honda 78 8,2 % 10,5 % 12/15
Tesla Motor 100 10,5 % 10,5 % 8/15
Renault 81 8,5 % 10,5 % 11/15
Mini 98 10,3 % 10,5 % 8/15
Fiat 99 10,4 % 10,5 % 8/15
Lexus 97 10,2 % 10,5 % 8/15
Land Rover 124 13,0 % 10,5 % 5/15

Bilalder Indeks K3U1 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 111 11,6 % 10,5 % 6/15
Antall biler 4 til 5 år 81 8,5 % 10,5 % 11/15
Antall biler 6 til 7 år 72 7,6 % 10,5 % 13/15
Antall biler 8 til 11 år 67 7,1 % 10,5 % 13/15
Antall biler 12 til 15 år 65 6,9 % 10,5 % 13/15
Antall biler 16 til 19 år 63 6,6 % 10,5 % 14/15
Antall biler 20+ år 53 5,5 % 10,5 % 14/15

M iddels inntekt i By K3U1



Forbruk per person/år Indeks K3U1 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 90 32 522 36 135 13/15
Oppussing-bolig 73 2 966 4 063 12/15
Mobiltelefoni 86 6 446 7 495 13/15
Klær 89 5 518 6 200 10/15
Møbler 88 4 699 5 340 8/15
Bøker 102 850 833 5/15
Sportsutstyr 74 2 220 3 000 11/15
Interiør 74 570 770 12/15
Husholdningsapparater 96 2 909 3 030 8/15
Magasiner 74 1 635 2 210 13/15
Blomster 77 988 1 283 13/15
Optikerartikler 89 1 000 1 124 10/15
Sko 82 681 830 12/15
Kosmetikk 101 931 922 9/15
Smykker 91 535,1 588,0 8/15
Mobiltelefon-utstyr 89 323,1 363,0 14/15
Foto 95 373,4 393,0 8/15

Handlevaner Indeks K3U1 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 105 88,3 % 83,9 % 2/15
Penger i bakhånd 97 74,7 % 77,1 % 7/15
Informasjonssøker 100 71,3 % 71,4 % 9/15
Parkering 74 46,3 % 62,3 % 13/15
Miljøvennlige varer 103 54,4 % 52,7 % 6/15
Spesialforretninger 97 47,2 % 48,8 % 9/15
Ukens tilbud - dagligvarer 96 36,6 % 38,1 % 10/15
Norske varer 85 28,3 % 33,3 % 12/15
Handle i store kjøpesenter 105 38,7 % 37,0 % 7/15
Prisfølsomme 99 38,1 % 38,5 % 10/15
Kjøper kjent varemerke – klær 108 36,8 % 34,0 % 6/15
Nye tekniske løsninger 105 33,8 % 32,2 % 7/15
Ikke merkelojal 109 32,8 % 30,0 % 4/15
Handler mat nær arbeidsplassen 91 23,8 % 26,2 % 10/15
Jakter nytt i butikk 113 26,3 % 23,3 % 3/15
Kjente merker – høy pris 96 17,8 % 18,6 % 8/15
Early adopter 115 18,6 % 16,2 % 6/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 64 4,4 % 6,9 % 15/15

Informasjon om tilbud Indeks K3U1 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 102 21,2 % 20,8 % 9/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 101 15,7 % 15,6 % 7/15
Reklame i posten 77 9,8 % 12,8 % 12/15
Annonser i avis 91 9,2 % 10,1 % 10/15
Annonsebilag i aviser 103 9,1 % 8,8 % 6/15
TV-reklame 94 6,4 % 6,8 % 9/15
Familie/bekjente 104 7,7 % 7,4 % 4/15
Sosiale medier/nettsamfunn 102 4,8 % 4,7 % 6/15
Bannere på Internett 105 6,0 % 5,7 % 4/15
Utendørsreklame 111 2,0 % 1,8 % 2/15
Radioreklame 67 1,0 % 1,5 % 14/15

M iddels in ntekt i By K3U1



Aviser Indeks K3U1 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 148 20,0 % 13,5 % 4/15
VG 116 12,1 % 10,4 % 5/15
Dagens Næringsliv 117 6,2 % 5,3 % 6/15
Dagbladet 137 8,1 % 5,9 % 4/15
Dagsavisen 205 4,5 % 2,2 % 1/15
Finansavisen 141 2,4 % 1,7 % 3/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K3U1 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 113 2,7 % 2,4 % 5/15
TV (15-29 min) 115 3,8 % 3,3 % 5/15
TV (30-59 min) 106 7,1 % 6,7 % 7/15
TV (1-2 timer) 83 16,6 % 20,0 % 15/15
TV (Over 2 timer) 102 49,4 % 48,5 % 3/15

TV-kanaler Indeks K3U1 (%) Norge (%) Rangering

NRK 100 88,0 % 88,3 % 7/15
TV2 96 81,7 % 85,2 % 12/15
TV3 97 70,5 % 72,5 % 13/15
TVNorge 98 76,7 % 78,3 % 13/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K3U1 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 88 9,6 % 10,9 % 12/15
Radio (15-29 min) 87 9,4 % 10,8 % 12/15
Radio (30-59 min) 84 9,3 % 11,1 % 15/15
Radio (1-2 timer) 93 10,8 % 11,6 % 10/15
Radio (Over 2 timer) 85 17,8 % 21,0 % 9/15

Radiokanaler Indeks K3U1 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 90 49,9 % 55,6 % 12/15
NRK P1 75 30,4 % 40,6 % 12/15
P4 87 55,9 % 64,2 % 14/15
NRK P3 125 19,3 % 15,4 % 2/15
Radio Norge 90 50,4 % 56,3 % 13/15
Lokalradio ialt 112 14,3 % 12,8 % 6/15
NRK P2 117 16,4 % 14,0 % 5/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K3U1 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 101 0,6 0,6 7/15

Politisk parti Indeks K3U1 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 111 33,7 % 30,4 % 1/15
Høyre 84 16,5 % 19,7 % 12/15
Fremskrittspartiet 97 11,2 % 11,6 % 10/15
Venstre 85 3,5 % 4,1 % 9/15
Vil ikke stemme 110 6,8 % 6,2 % 7/15
Kristelig Folkeparti 81 3,4 % 4,2 % 9/15
Senterpartiet 42 2,6 % 6,2 % 12/15
Miljøpartiet 114 4,1 % 3,6 % 6/15
SV 142 6,8 % 4,8 % 4/15
Rødt/RV 156 4,2 % 2,7 % 5/15

M iddels in ntekt i By K3U1



Personinntekt Indeks K3U1 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 119 4 % 4 % 4/15
Personinntekt 1-49.999 105 8 % 7 % 7/15
Personinntekt 50.000-99.999 110 6 % 6 % 4/15
Personinntekt 100.000-149.999 90 9 % 10 % 9/15
Personinntekt 150.000-199.999 87 8 % 9 % 10/15
Personinntekt 200.000-299.999 93 18 % 19 % 10/15
Personinntekt 300.000-399.999 105 18 % 17 % 4/15
Personinntekt 400.000-499.999 108 12 % 11 % 4/15
Personinntekt 500.000-799.999 106 13 % 12 % 7/15
Personinntekt 800.000 og over 86 5 % 6 % 7/15

Formue Indeks K3U1 % Norge % Rangering

Formue 0 106 51 % 48 % 3/15
Formue 1-49.999 105 10 % 9 % 6/15
Formue 50.000-99.999 95 3 % 4 % 12/15
Formue 100.000-199.999 90 4 % 5 % 12/15
Formue 200.000-399.999 88 6 % 7 % 10/15
Formue 400.000-699.999 89 6 % 7 % 10/15
Formue 700.000-999.999 94 5 % 5 % 11/15
Formue 1.000.000-1.999.999 97 8 % 9 % 10/15
Formue 2.000.000 og over 91 6 % 7 % 7/15

Utdanningsretning Indeks K3U1 % Norge % Rangering

Allmenne fag 91 33 % 36 % 12/15
Naturvit. fag og håndverksfag 92 17 % 18 % 11/15
Helse- og sosialfag 96 12 % 12 % 9/15
Økonomiske og adm. fag 110 11 % 10 % 5/15
Lærerutdanning og pedagogikk 93 5 % 6 % 10/15
Humanistiske og estetiske fag 149 6 % 4 % 2/15
Samferdsels- og servicefag 92 3 % 3 % 10/15
Samfunnsfag og juridiske fag 167 5 % 3 % 3/15
Primærnæringsfag 35 1 % 2 % 12/15
Uoppgitt faggruppe 135 7 % 5 % 4/15

Utdanningsnivå Indeks K3U1 % Norge % Rangering

Grunnskole 85 22 % 26 % 11/15
Videregående skole 87 34 % 40 % 12/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 118 26 % 22 % 5/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 147 12 % 8 % 4/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 136 6 % 4 % 4/15

Sivilstand Indeks K3U1 % Norge % Rangering

Ugifte menn 108 30 % 28 % 3/15
Ugifte kvinner 112 27 % 24 % 1/15
Gifte 85 30 % 35 % 12/15
Enker eller enkemenn 85 4 % 5 % 9/15
Separerte eller skilte 107 10 % 9 % 5/15

M iddels in ntekt i By K3U1



Alder Indeks K3U1 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 100 7 % 7 % 9/15
Alder 6-12 år 80 7 % 9 % 13/15
Alder 13-15 år 73 3 % 4 % 13/15
Alder 16-18 år 75 3 % 4 % 13/15
Alder 19-23 år 101 7 % 7 % 5/15
Alder 24-34 år 146 22 % 15 % 3/15
Alder 35-44 år 109 15 % 14 % 2/15
Alder 45-54 år 90 13 % 14 % 13/15
Alder 55-64 år 87 10 % 12 % 13/15
Alder 65-74 år 87 8 % 10 % 13/15
Alder 75 år og over 94 7 % 7 % 8/15

Livsfase Indeks K3U1 % Norge % Rangering

Unge enslige 166 17 % 10 % 3/15
Unge par 176 7 % 4 % 2/15
Småbarnsfamilier 90 10 % 11 % 9/15
Storbarnsfamilier 70 11 % 16 % 13/15
Familier med voksne barn 71 5 % 6 % 13/15
Voksne enslige 122 19 % 15 % 4/15
Voksne par 81 7 % 9 % 12/15
Godt voksne enslige 94 11 % 12 % 9/15
Godt voksne par 69 8 % 11 % 13/15
Andre husholdninger 112 6 % 5 % 4/15

K3U1Middels inntekt i By



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

763 314 329 476 2,3 326 595 kr 529 271
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K3U2 Norge

Gammel & billig 107 159 230 1 073 066 Personer i enebolig 111 490 171 3 044 248

Ny & dyr 97 17 667 131 855 Personer i småhus 117 190 589 1 125 894

El-bil 100 15 486 111 913 Personer i leilighet 50 72 568 995 314
TESLA 78 2 328 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 102 2 850 042 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Renault & Mazda Boligverdi (snitt) 91 2 938 672 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K3U2M iddel s in n tekt i Tettsted
1. Sandefjord (Vestfold)

2. Klepp (Rogaland)
3. Alta (Finnmark)

I alle aldre og relativt lavt utdannet. Bor i tettsteder
utenfor de større byene og i mindre byer hvor
boligprisene er under gjennomsnittet. Nesten 70% bor
i enebolig.
Inntekt og kjøpekraft er noe under snittet, og de
sløser ikke. Formuen er også lav.
Prissensitive, med svakhet for å oppgradere egen bolig
og blomster. I garasjen finnes oftere små biler eller
flerbruksbiler, men ingen bilmerker skiller seg ut.
Dagligvarer kjøpes hos Coop Obs! eller Coop Mega.
Stemmer oftere FrP og KrF. De er noe mer
tradisjonelle og individorienterte enn folk flest og liker
ikke å ta risiko.

4. Nedre Eiker (Buskerud)
5. Horten (Vestfold)

kr
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Hytter Indeks K3U2 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 127 42 % 33 % 7/15
Eier hytte(r) på fjellet 88 24 % 27 % 9/15
Eier hytte(r) i innlandet 86 34 % 40 % 11/15

Boligtype #VALUE! Indeks K3U2 % Norge % Rangering

Enebolig 111 52 % 47 % 8/15
Rekkehus 114 17 % 15 % 3/15
Blokk 62 19 % 31 % 8/15
Tomannsbolig 170 11 % 6 % 4/15

Boligpris i kr Indeks K3U2 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 52 2 % 3 % 8/15
Boligpris 500'-1 mill. 53 4 % 8 % 9/15
Boligpris 1-1,5 mill. 72 7 % 10 % 9/15
Boligpris 1,5-2 mill. 107 13 % 12 % 7/15
Boligpris 2-2,5 mill. 127 17 % 14 % 4/15
Boligpris 2,5-3 mill. 132 16 % 12 % 3/15
Boligpris 3-4 mill. 133 23 % 17 % 4/15
Boligpris 4-5 mill. 108 10 % 10 % 7/15
Boligpris 5-6 mill. 78 4 % 5 % 9/15
Boligpris over 6 mill. 35 3 % 9 % 10/15

Eier eller leier bolig Indeks K3U2 % Norge % Rangering

Selveier 112 70 % 62 % 9/15
Leier 84 19 % 23 % 12/15
Eier i borettslag 74 11 % 15 % 7/15

Boligareal Indeks K3U2 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 55 6 % 11 % 10/15
Boligareal 50-59 kvm 70 4 % 6 % 9/15
Boligareal 60-79 kvm 84 12 % 15 % 8/15
Boligareal 80-99 kvm 97 13 % 14 % 9/15
Boligareal 100-119 kvm 118 13 % 11 % 1/15
Boligareal 120-139 kvm 126 12 % 10 % 2/15
Boligareal 140-159 kvm 118 9 % 8 % 7/15
Boligareal 160-199 kvm 117 15 % 13 % 7/15
Boligareal 200-249 kvm 114 10 % 8 % 8/15
Boligareal over 250 kvm 100 6 % 6 % 9/15

Boligalder Indeks K3U2 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 56 12 % 21 % 10/15
Antall boliger 40-50 år 119 11 % 9 % 4/15
Antall boliger 30-40 år 127 14 % 11 % 4/15
Antall boliger 20-30 år 119 12 % 10 % 4/15
Antall boliger 10-20 år 118 15 % 13 % 4/15
Antall boliger 5-10 år 110 7 % 6 % 6/15
Antall boliger 2-5 år 123 5 % 4 % 6/15
Antall boliger 2 år 132 1 % 1 % 4/15
Antall boliger 1 år 124 1 % 1 % 5/15
Boliger uten tatt i bruk dato 93 22 % 24 % 8/15

K3U2 M iddels in ntekt i Tettsted



Biler per husholdning Indeks K3U2 Norge Rangering

Biler per husholdning 109 1,2 1,1 7/15

Biltyper Indeks K3U2 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 107 14,8 % 13,8 % 6/15
Ny & dyr 97 13,4 % 13,8 % 8/15

Mellomklasse 108 14,9 % 13,8 % 7/15
Store 104 14,3 % 13,8 % 7/15
SUV 109 15,1 % 13,8 % 7/15
Små 117 16,1 % 13,8 % 5/15
Eksklusive 104 14,4 % 13,8 % 7/15
Flerbruksbiler 111 15,4 % 13,8 % 4/15
Elektrisk 97 13,5 % 13,8 % 7/15
Sportsbiler 96 13,2 % 13,8 % 7/15
Luksus 96 13,3 % 13,8 % 7/15
Annen biltype 109 15,0 % 13,8 % 8/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K3U2 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 104 14,4 % 13,8 % 8/15
Toyota 114 15,8 % 13,8 % 5/15
Volvo 111 15,3 % 13,8 % 7/15
BMW 94 13,0 % 13,8 % 7/15
Ford 116 16,1 % 13,8 % 4/15
Mercedes Benz 100 13,8 % 13,8 % 7/15
Audi 97 13,4 % 13,8 % 8/15
Nissan 113 15,7 % 13,8 % 6/15
Skoda 104 14,4 % 13,8 % 7/15
Peugeot 117 16,1 % 13,8 % 4/15
Mitsubishi 108 14,9 % 13,8 % 7/15
Mazda 118 16,4 % 13,8 % 4/15
Opel 113 15,6 % 13,8 % 5/15
Kia 117 16,2 % 13,8 % 5/15
Hyundai 115 15,9 % 13,8 % 2/15
Subaru 99 13,8 % 13,8 % 9/15
Citroen 104 14,3 % 13,8 % 7/15
Suzuki 105 14,5 % 13,8 % 7/15
Honda 118 16,4 % 13,8 % 5/15
Tesla Motor 78 10,8 % 13,8 % 9/15
Renault 120 16,7 % 13,8 % 5/15
Mini 101 14,0 % 13,8 % 7/15
Fiat 100 13,8 % 13,8 % 7/15
Lexus 82 11,3 % 13,8 % 9/15
Land Rover 82 11,3 % 13,8 % 8/15

Bilalder Indeks K3U2 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 103 14,3 % 13,8 % 8/15
Antall biler 4 til 5 år 112 15,5 % 13,8 % 6/15
Antall biler 6 til 7 år 114 15,8 % 13,8 % 6/15
Antall biler 8 til 11 år 112 15,6 % 13,8 % 5/15
Antall biler 12 til 15 år 110 15,2 % 13,8 % 6/15
Antall biler 16 til 19 år 107 14,8 % 13,8 % 7/15
Antall biler 20+ år 98 13,6 % 13,8 % 7/15

M iddels inntekt i Tettsted K3U2



Forbruk per person/år Indeks K3U2 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 95 34 328 36 135 9/15
Oppussing-bolig 98 3 982 4 063 6/15
Mobiltelefoni 107 8 020 7 495 3/15
Klær 88 5 456 6 200 11/15
Møbler 89 4 753 5 340 7/15
Bøker 88 733 833 11/15
Sportsutstyr 70 2 100 3 000 13/15
Interiør 86 662 770 7/15
Husholdningsapparater 68 2 060 3 030 13/15
Magasiner 100 2 210 2 210 6/15
Blomster 95 1 219 1 283 7/15
Optikerartikler 88 989 1 124 11/15
Sko 91 755 830 10/15
Kosmetikk 95 876 922 10/15
Smykker 85 499,8 588,0 9/15
Mobiltelefon-utstyr 93 337,6 363,0 12/15
Foto 83 326,2 393,0 12/15

Handlevaner Indeks K3U2 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 100 83,8 % 83,9 % 8/15
Penger i bakhånd 97 74,7 % 77,1 % 7/15
Informasjonssøker 96 68,8 % 71,4 % 13/15
Parkering 115 71,8 % 62,3 % 4/15
Miljøvennlige varer 98 51,8 % 52,7 % 9/15
Spesialforretninger 103 50,1 % 48,8 % 7/15
Ukens tilbud - dagligvarer 111 42,4 % 38,1 % 4/15
Norske varer 102 33,9 % 33,3 % 5/15
Handle i store kjøpesenter 98 36,3 % 37,0 % 12/15
Prisfølsomme 108 41,4 % 38,5 % 6/15
Kjøper kjent varemerke – klær 82 27,8 % 34,0 % 14/15
Nye tekniske løsninger 90 28,9 % 32,2 % 13/15
Ikke merkelojal 106 31,9 % 30,0 % 5/15
Handler mat nær arbeidsplassen 89 23,2 % 26,2 % 11/15
Jakter nytt i butikk 102 23,7 % 23,3 % 8/15
Kjente merker – høy pris 92 17,1 % 18,6 % 11/15
Early adopter 87 14,1 % 16,2 % 12/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 142 9,8 % 6,9 % 3/15

Informasjon om tilbud Indeks K3U2 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 91 19,0 % 20,8 % 12/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 107 16,7 % 15,6 % 3/15
Reklame i posten 117 15,0 % 12,8 % 4/15
Annonser i avis 126 12,7 % 10,1 % 1/15
Annonsebilag i aviser 110 9,7 % 8,8 % 3/15
TV-reklame 122 8,3 % 6,8 % 1/15
Familie/bekjente 108 8,0 % 7,4 % 2/15
Sosiale medier/nettsamfunn 94 4,4 % 4,7 % 9/15
Bannere på Internett 93 5,3 % 5,7 % 12/15
Utendørsreklame 106 1,9 % 1,8 % 6/15
Radioreklame 107 1,6 % 1,5 % 4/15

M iddels in ntekt i Tettsted K3U2



Aviser Indeks K3U2 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 82 11,1 % 13,5 % 9/15
VG 106 11,0 % 10,4 % 7/15
Dagens Næringsliv 47 2,5 % 5,3 % 13/15
Dagbladet 98 5,8 % 5,9 % 7/15
Dagsavisen 73 1,6 % 2,2 % 7/15
Finansavisen 59 1,0 % 1,7 % 13/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K3U2 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 79 1,9 % 2,4 % 11/15
TV (15-29 min) 64 2,1 % 3,3 % 14/15
TV (30-59 min) 66 4,4 % 6,7 % 15/15
TV (1-2 timer) 94 18,8 % 20,0 % 13/15
TV (Over 2 timer) 116 56,4 % 48,5 % 2/15

TV-kanaler Indeks K3U2 (%) Norge (%) Rangering

NRK 97 85,7 % 88,3 % 11/15
TV2 100 85,5 % 85,2 % 7/15
TV3 102 73,7 % 72,5 % 7/15
TVNorge 101 79,2 % 78,3 % 7/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K3U2 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 90 9,8 % 10,9 % 11/15
Radio (15-29 min) 94 10,2 % 10,8 % 10/15
Radio (30-59 min) 89 9,9 % 11,1 % 13/15
Radio (1-2 timer) 109 12,6 % 11,6 % 3/15
Radio (Over 2 timer) 108 22,7 % 21,0 % 4/15

Radiokanaler Indeks K3U2 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 96 53,2 % 55,6 % 10/15
NRK P1 100 40,5 % 40,6 % 9/15
P4 103 66,4 % 64,2 % 7/15
NRK P3 89 13,7 % 15,4 % 9/15
Radio Norge 103 58,0 % 56,3 % 6/15
Lokalradio ialt 99 12,7 % 12,8 % 8/15
NRK P2 96 13,4 % 14,0 % 8/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K3U2 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 98 0,5 0,6 11/15

Politisk parti Indeks K3U2 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 109 33,2 % 30,4 % 2/15
Høyre 87 17,1 % 19,7 % 11/15
Fremskrittspartiet 116 13,5 % 11,6 % 6/15
Venstre 73 3,0 % 4,1 % 13/15
Vil ikke stemme 123 7,6 % 6,2 % 6/15
Kristelig Folkeparti 114 4,8 % 4,2 % 5/15
Senterpartiet 65 4,0 % 6,2 % 7/15
Miljøpartiet 92 3,3 % 3,6 % 10/15
SV 79 3,8 % 4,8 % 10/15
Rødt/RV 93 2,5 % 2,7 % 8/15

M iddels in ntekt i Tettsted K3U2



Personinntekt Indeks K3U2 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 86 3 % 4 % 10/15
Personinntekt 1-49.999 94 7 % 7 % 10/15
Personinntekt 50.000-99.999 95 5 % 6 % 9/15
Personinntekt 100.000-149.999 97 9 % 10 % 8/15
Personinntekt 150.000-199.999 100 9 % 9 % 8/15
Personinntekt 200.000-299.999 105 20 % 19 % 6/15
Personinntekt 300.000-399.999 107 18 % 17 % 2/15
Personinntekt 400.000-499.999 105 11 % 11 % 6/15
Personinntekt 500.000-799.999 99 12 % 12 % 8/15
Personinntekt 800.000 og over 81 5 % 6 % 8/15

Formue Indeks K3U2 % Norge % Rangering

Formue 0 103 49 % 48 % 6/15
Formue 1-49.999 95 9 % 9 % 8/15
Formue 50.000-99.999 97 4 % 4 % 9/15
Formue 100.000-199.999 97 5 % 5 % 8/15
Formue 200.000-399.999 101 7 % 7 % 7/15
Formue 400.000-699.999 104 8 % 7 % 6/15
Formue 700.000-999.999 102 5 % 5 % 9/15
Formue 1.000.000-1.999.999 98 8 % 9 % 9/15
Formue 2.000.000 og over 83 6 % 7 % 9/15

Utdanningsretning Indeks K3U2 % Norge % Rangering

Allmenne fag 102 37 % 36 % 8/15
Naturvit. fag og håndverksfag 103 19 % 18 % 7/15
Helse- og sosialfag 107 13 % 12 % 3/15
Økonomiske og adm. fag 100 10 % 10 % 7/15
Lærerutdanning og pedagogikk 115 6 % 6 % 2/15
Humanistiske og estetiske fag 82 4 % 4 % 9/15
Samferdsels- og servicefag 108 4 % 3 % 5/15
Samfunnsfag og juridiske fag 71 2 % 3 % 9/15
Primærnæringsfag 80 1 % 2 % 6/15
Uoppgitt faggruppe 78 4 % 5 % 10/15

Utdanningsnivå Indeks K3U2 % Norge % Rangering

Grunnskole 103 27 % 26 % 7/15
Videregående skole 106 42 % 40 % 6/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 101 22 % 22 % 9/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 73 6 % 8 % 10/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 77 3 % 4 % 10/15

Sivilstand Indeks K3U2 % Norge % Rangering

Ugifte menn 98 27 % 28 % 12/15
Ugifte kvinner 98 24 % 24 % 7/15
Gifte 104 36 % 35 % 7/15
Enker eller enkemenn 95 4 % 5 % 6/15
Separerte eller skilte 101 9 % 9 % 7/15

M iddels in ntekt i Tettsted K3U2



Alder Indeks K3U2 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 101 7 % 7 % 8/15
Alder 6-12 år 106 9 % 9 % 7/15
Alder 13-15 år 109 4 % 4 % 6/15
Alder 16-18 år 110 4 % 4 % 5/15
Alder 19-23 år 102 7 % 7 % 4/15
Alder 24-34 år 90 13 % 15 % 8/15
Alder 35-44 år 98 13 % 14 % 10/15
Alder 45-54 år 103 14 % 14 % 7/15
Alder 55-64 år 100 12 % 12 % 10/15
Alder 65-74 år 102 10 % 10 % 7/15
Alder 75 år og over 95 7 % 7 % 7/15

Livsfase Indeks K3U2 % Norge % Rangering

Unge enslige 79 8 % 10 % 8/15
Unge par 81 3 % 4 % 8/15
Småbarnsfamilier 106 12 % 11 % 8/15
Storbarnsfamilier 115 18 % 16 % 6/15
Familier med voksne barn 107 7 % 6 % 8/15
Voksne enslige 93 14 % 15 % 9/15
Voksne par 106 9 % 9 % 7/15
Godt voksne enslige 94 11 % 12 % 8/15
Godt voksne par 112 13 % 11 % 6/15
Andre husholdninger 88 5 % 5 % 13/15

K3U2Middels inntekt i Tettsted



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

864 739 359 325 2,4 323 216 kr 545 175
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K3U3 Norge

Gammel & billig 137 221 806 1 073 066 Personer i enebolig 145 726 072 3 044 248

Ny & dyr 85 16 990 131 855 Personer i småhus 57 106 074 1 125 894

El-bil 89 14 940 111 913 Personer i leilighet 12 19 131 995 314
TESLA 64 2 072 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 90 2 518 422 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Suzuki & Subaru Boligverdi (snitt) 74 2 361 748 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K3U3M iddel s in n tekt i Bygd
1. Leikanger (Sogn og Fjordane)

2. Masfjorden (Hordaland)
3. Eide (Møre og Romsdal)

Alle aldersgrupper er representert og
utdanningsnivået er lavt. Bor i spredtbygde områder,
der boligprisene er på sitt laveste.
Inntekt litt under snittet, noe som gir lavt forbruk i alle
varekategorier særlig klær, sko og kosmetikk. Noe
prissensitive, bruker mindre penger på klær, sko og
kosmetikk enn gjennomsnittet. Bruker mye penger på
forsikring og drivstoff. I garasjen finnes gjerne eldre
tyske eller japanske biler.
Stemmer oftere Senterpartiet og Kristelig folkeparti.
Tradisjonelle med lav grad av miljøbevissthet. Ikke
akkurat innovatører.

4. Marnardal (Vest-Agder)
5. Øygarden (Hordaland)
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Hytter Indeks K3U3 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 91 30 % 33 % 10/15
Eier hytte(r) på fjellet 81 22 % 27 % 11/15
Eier hytte(r) i innlandet 120 48 % 40 % 3/15

Boligtype #VALUE! Indeks K3U3 % Norge % Rangering

Enebolig 161 76 % 47 % 3/15
Rekkehus 45 7 % 15 % 12/15
Blokk 30 9 % 31 % 15/15
Tomannsbolig 125 8 % 6 % 9/15

Boligpris i kr Indeks K3U3 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 160 5 % 3 % 4/15
Boligpris 500'-1 mill. 149 12 % 8 % 5/15
Boligpris 1-1,5 mill. 143 14 % 10 % 4/15
Boligpris 1,5-2 mill. 134 16 % 12 % 4/15
Boligpris 2-2,5 mill. 117 16 % 14 % 5/15
Boligpris 2,5-3 mill. 104 13 % 12 % 6/15
Boligpris 3-4 mill. 85 15 % 17 % 10/15
Boligpris 4-5 mill. 57 5 % 10 % 11/15
Boligpris 5-6 mill. 36 2 % 5 % 12/15
Boligpris over 6 mill. 16 1 % 9 % 12/15

Eier eller leier bolig Indeks K3U3 % Norge % Rangering

Selveier 123 77 % 62 % 4/15
Leier 85 20 % 23 % 11/15
Eier i borettslag 23 3 % 15 % 13/15

Boligareal Indeks K3U3 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 45 5 % 11 % 12/15
Boligareal 50-59 kvm 46 3 % 6 % 14/15
Boligareal 60-79 kvm 60 9 % 15 % 12/15
Boligareal 80-99 kvm 85 11 % 14 % 11/15
Boligareal 100-119 kvm 100 11 % 11 % 10/15
Boligareal 120-139 kvm 116 11 % 10 % 5/15
Boligareal 140-159 kvm 133 10 % 8 % 4/15
Boligareal 160-199 kvm 144 18 % 13 % 1/15
Boligareal 200-249 kvm 149 13 % 8 % 4/15
Boligareal over 250 kvm 153 9 % 6 % 4/15

Boligalder Indeks K3U3 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 31 6 % 21 % 14/15
Antall boliger 40-50 år 57 5 % 9 % 11/15
Antall boliger 30-40 år 108 12 % 11 % 6/15
Antall boliger 20-30 år 113 11 % 10 % 5/15
Antall boliger 10-20 år 105 14 % 13 % 7/15
Antall boliger 5-10 år 118 7 % 6 % 5/15
Antall boliger 2-5 år 105 4 % 4 % 7/15
Antall boliger 2 år 114 1 % 1 % 6/15
Antall boliger 1 år 133 1 % 1 % 3/15
Boliger uten tatt i bruk dato 156 38 % 24 % 3/15

K3U3 M iddels in ntekt i Bygd



Biler per husholdning Indeks K3U3 Norge Rangering

Biler per husholdning 122 1,3 1,1 2/15

Biltyper Indeks K3U3 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 137 20,7 % 15,1 % 3/15
Ny & dyr 85 12,9 % 15,1 % 9/15

Mellomklasse 92 13,9 % 15,1 % 10/15
Store 100 15,0 % 15,1 % 8/15
SUV 115 17,3 % 15,1 % 6/15
Små 85 12,9 % 15,1 % 12/15
Eksklusive 112 16,9 % 15,1 % 6/15
Flerbruksbiler 104 15,7 % 15,1 % 8/15
Elektrisk 85 12,8 % 15,1 % 9/15
Sportsbiler 89 13,5 % 15,1 % 8/15
Luksus 87 13,2 % 15,1 % 9/15
Annen biltype 103 15,5 % 15,1 % 9/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K3U3 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 88 13,2 % 15,1 % 9/15
Toyota 102 15,3 % 15,1 % 9/15
Volvo 119 17,9 % 15,1 % 6/15
BMW 85 12,8 % 15,1 % 9/15
Ford 108 16,4 % 15,1 % 9/15
Mercedes Benz 93 14,0 % 15,1 % 9/15
Audi 80 12,0 % 15,1 % 9/15
Nissan 110 16,6 % 15,1 % 7/15
Skoda 99 15,0 % 15,1 % 8/15
Peugeot 102 15,4 % 15,1 % 8/15
Mitsubishi 117 17,6 % 15,1 % 5/15
Mazda 119 17,9 % 15,1 % 3/15
Opel 115 17,3 % 15,1 % 3/15
Kia 110 16,5 % 15,1 % 6/15
Hyundai 112 16,9 % 15,1 % 3/15
Subaru 123 18,5 % 15,1 % 5/15
Citroen 87 13,2 % 15,1 % 11/15
Suzuki 133 20,1 % 15,1 % 2/15
Honda 108 16,3 % 15,1 % 7/15
Tesla Motor 64 9,6 % 15,1 % 10/15
Renault 88 13,3 % 15,1 % 10/15
Mini 67 10,2 % 15,1 % 10/15
Fiat 86 12,9 % 15,1 % 10/15
Lexus 68 10,2 % 15,1 % 10/15
Land Rover 50 7,5 % 15,1 % 13/15

Bilalder Indeks K3U3 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 92 13,9 % 15,1 % 9/15
Antall biler 4 til 5 år 111 16,8 % 15,1 % 7/15
Antall biler 6 til 7 år 121 18,2 % 15,1 % 5/15
Antall biler 8 til 11 år 132 19,9 % 15,1 % 1/15
Antall biler 12 til 15 år 133 20,1 % 15,1 % 2/15
Antall biler 16 til 19 år 135 20,4 % 15,1 % 3/15
Antall biler 20+ år 148 22,3 % 15,1 % 3/15

M iddels inntekt i Bygd K3U3



Forbruk per person/år Indeks K3U3 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 93 33 606 36 135 11/15
Oppussing-bolig 95 3 860 4 063 7/15
Mobiltelefoni 110 8 245 7 495 2/15
Klær 83 5 146 6 200 13/15
Møbler 75 4 005 5 340 12/15
Bøker 85 708 833 12/15
Sportsutstyr 67 2 010 3 000 14/15
Interiør 75 578 770 11/15
Husholdningsapparater 76 2 303 3 030 11/15
Magasiner 112 2 475 2 210 2/15
Blomster 94 1 206 1 283 8/15
Optikerartikler 94 1 057 1 124 8/15
Sko 83 689 830 11/15
Kosmetikk 81 747 922 13/15
Smykker 61 358,7 588,0 12/15
Mobiltelefon-utstyr 96 348,5 363,0 9/15
Foto 84 330,1 393,0 11/15

Handlevaner Indeks K3U3 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 91 76,6 % 83,9 % 14/15
Penger i bakhånd 95 73,6 % 77,1 % 9/15
Informasjonssøker 93 66,2 % 71,4 % 14/15
Parkering 114 71,2 % 62,3 % 5/15
Miljøvennlige varer 94 49,7 % 52,7 % 12/15
Spesialforretninger 97 47,2 % 48,8 % 9/15
Ukens tilbud - dagligvarer 114 43,3 % 38,1 % 3/15
Norske varer 114 38,0 % 33,3 % 3/15
Handle i store kjøpesenter 90 33,4 % 37,0 % 15/15
Prisfølsomme 100 38,4 % 38,5 % 9/15
Kjøper kjent varemerke – klær 81 27,5 % 34,0 % 15/15
Nye tekniske løsninger 82 26,3 % 32,2 % 14/15
Ikke merkelojal 92 27,5 % 30,0 % 14/15
Handler mat nær arbeidsplassen 109 28,5 % 26,2 % 5/15
Jakter nytt i butikk 96 22,3 % 23,3 % 10/15
Kjente merker – høy pris 102 18,9 % 18,6 % 4/15
Early adopter 80 12,9 % 16,2 % 14/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 110 7,6 % 6,9 % 5/15

Informasjon om tilbud Indeks K3U3 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 79 16,5 % 20,8 % 15/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 100 15,6 % 15,6 % 8/15
Reklame i posten 130 16,7 % 12,8 % 1/15
Annonser i avis 110 11,1 % 10,1 % 3/15
Annonsebilag i aviser 99 8,7 % 8,8 % 8/15
TV-reklame 104 7,1 % 6,8 % 4/15
Familie/bekjente 99 7,3 % 7,4 % 8/15
Sosiale medier/nettsamfunn 85 4,0 % 4,7 % 13/15
Bannere på Internett 95 5,4 % 5,7 % 9/15
Utendørsreklame 111 2,0 % 1,8 % 2/15
Radioreklame 127 1,9 % 1,5 % 1/15

M iddels in ntekt i Bygd K3U3



Aviser Indeks K3U3 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 50 6,8 % 13,5 % 13/15
VG 100 10,4 % 10,4 % 9/15
Dagens Næringsliv 40 2,1 % 5,3 % 14/15
Dagbladet 78 4,6 % 5,9 % 11/15
Dagsavisen 59 1,3 % 2,2 % 10/15
Finansavisen 47 0,8 % 1,7 % 15/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K3U3 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 67 1,6 % 2,4 % 13/15
TV (15-29 min) 73 2,4 % 3,3 % 13/15
TV (30-59 min) 79 5,3 % 6,7 % 11/15
TV (1-2 timer) 90 17,9 % 20,0 % 14/15
TV (Over 2 timer) 119 57,5 % 48,5 % 1/15

TV-kanaler Indeks K3U3 (%) Norge (%) Rangering

NRK 98 86,9 % 88,3 % 8/15
TV2 101 85,7 % 85,2 % 6/15
TV3 98 70,9 % 72,5 % 12/15
TVNorge 100 78,1 % 78,3 % 9/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K3U3 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 84 9,2 % 10,9 % 13/15
Radio (15-29 min) 107 11,6 % 10,8 % 4/15
Radio (30-59 min) 96 10,7 % 11,1 % 11/15
Radio (1-2 timer) 98 11,4 % 11,6 % 7/15
Radio (Over 2 timer) 127 26,6 % 21,0 % 1/15

Radiokanaler Indeks K3U3 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 106 59,2 % 55,6 % 6/15
NRK P1 114 46,4 % 40,6 % 5/15
P4 101 65,1 % 64,2 % 8/15
NRK P3 109 16,8 % 15,4 % 5/15
Radio Norge 100 56,3 % 56,3 % 8/15
Lokalradio ialt 91 11,6 % 12,8 % 10/15
NRK P2 78 10,9 % 14,0 % 12/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K3U3 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 88 0,5 0,6 15/15

Politisk parti Indeks K3U3 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 95 29,0 % 30,4 % 8/15
Høyre 71 13,9 % 19,7 % 13/15
Fremskrittspartiet 115 13,3 % 11,6 % 7/15
Venstre 78 3,2 % 4,1 % 12/15
Vil ikke stemme 127 7,9 % 6,2 % 4/15
Kristelig Folkeparti 140 5,9 % 4,2 % 3/15
Senterpartiet 187 11,6 % 6,2 % 2/15
Miljøpartiet 69 2,5 % 3,6 % 13/15
SV 56 2,7 % 4,8 % 14/15
Rødt/RV 74 2,0 % 2,7 % 11/15

M iddels in ntekt i Bygd K3U3



Personinntekt Indeks K3U3 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 70 3 % 4 % 14/15
Personinntekt 1-49.999 82 6 % 7 % 15/15
Personinntekt 50.000-99.999 89 5 % 6 % 10/15
Personinntekt 100.000-149.999 103 10 % 10 % 7/15
Personinntekt 150.000-199.999 109 10 % 9 % 6/15
Personinntekt 200.000-299.999 111 21 % 19 % 5/15
Personinntekt 300.000-399.999 108 18 % 17 % 1/15
Personinntekt 400.000-499.999 104 11 % 11 % 7/15
Personinntekt 500.000-799.999 97 12 % 12 % 9/15
Personinntekt 800.000 og over 73 4 % 6 % 9/15

Formue Indeks K3U3 % Norge % Rangering

Formue 0 97 46 % 48 % 11/15
Formue 1-49.999 91 9 % 9 % 9/15
Formue 50.000-99.999 103 4 % 4 % 5/15
Formue 100.000-199.999 110 5 % 5 % 3/15
Formue 200.000-399.999 117 8 % 7 % 3/15
Formue 400.000-699.999 114 8 % 7 % 3/15
Formue 700.000-999.999 108 5 % 5 % 3/15
Formue 1.000.000-1.999.999 101 9 % 9 % 7/15
Formue 2.000.000 og over 85 6 % 7 % 8/15

Utdanningsretning Indeks K3U3 % Norge % Rangering

Allmenne fag 104 38 % 36 % 6/15
Naturvit. fag og håndverksfag 113 21 % 18 % 2/15
Helse- og sosialfag 105 13 % 12 % 4/15
Økonomiske og adm. fag 82 9 % 10 % 11/15
Lærerutdanning og pedagogikk 108 6 % 6 % 4/15
Humanistiske og estetiske fag 69 3 % 4 % 13/15
Samferdsels- og servicefag 114 4 % 3 % 3/15
Samfunnsfag og juridiske fag 46 1 % 3 % 13/15
Primærnæringsfag 168 3 % 2 % 3/15
Uoppgitt faggruppe 69 4 % 5 % 14/15

Utdanningsnivå Indeks K3U3 % Norge % Rangering

Grunnskole 110 29 % 26 % 6/15
Videregående skole 116 46 % 40 % 1/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 84 18 % 22 % 11/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 48 4 % 8 % 12/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 70 3 % 4 % 13/15

Sivilstand Indeks K3U3 % Norge % Rangering

Ugifte menn 99 27 % 28 % 8/15
Ugifte kvinner 96 23 % 24 % 9/15
Gifte 106 37 % 35 % 6/15
Enker eller enkemenn 104 5 % 5 % 5/15
Separerte eller skilte 90 8 % 9 % 11/15

M iddels in ntekt i Bygd K3U3



Alder Indeks K3U3 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 102 7 % 7 % 7/15
Alder 6-12 år 108 9 % 9 % 6/15
Alder 13-15 år 112 4 % 4 % 4/15
Alder 16-18 år 111 4 % 4 % 4/15
Alder 19-23 år 96 6 % 7 % 12/15
Alder 24-34 år 84 13 % 15 % 10/15
Alder 35-44 år 96 13 % 14 % 11/15
Alder 45-54 år 101 14 % 14 % 9/15
Alder 55-64 år 108 13 % 12 % 4/15
Alder 65-74 år 107 10 % 10 % 6/15
Alder 75 år og over 97 7 % 7 % 6/15

Livsfase Indeks K3U3 % Norge % Rangering

Unge enslige 60 6 % 10 % 10/15
Unge par 63 3 % 4 % 12/15
Småbarnsfamilier 109 12 % 11 % 7/15
Storbarnsfamilier 114 18 % 16 % 7/15
Familier med voksne barn 119 8 % 6 % 6/15
Voksne enslige 87 13 % 15 % 11/15
Voksne par 119 11 % 9 % 4/15
Godt voksne enslige 97 12 % 12 % 7/15
Godt voksne par 120 13 % 11 % 4/15
Andre husholdninger 93 5 % 5 % 10/15

K3U3Middels inntekt i Bygd



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

223 485 124 532 1,8 278 606 kr 395 644
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K4U1 Norge

Gammel & billig 58 32 374 1 073 066 Personer i enebolig 26 34 069 3 044 248

Ny & dyr 61 4 220 131 855 Personer i småhus 93 44 586 1 125 894

El-bil 58 3 372 111 913 Personer i leilighet 328 138 530 995 314
TESLA 101 1 134 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 86 2 383 742 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Toyota & Kia Boligverdi (snitt) 95 3 051 482 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K4U1Lav in n tekt i By
1. Alna (Oslo)

2. Bragernes (Drammen)
3. Gamle Oslo (Oslo)

Unge og single under utdanning med strøjobber. Bor i
og rundt sentrum av de største byene, der boligene er
rimelige. De aller fleste bor i leilighet.
Lav inntekt, formue og kjøpekraft. Interessert i
teknologi og nye produkter, men har ikke råd til å
kjøpe mye av det. De får som har bil kjører gjerne en
liten og sliten Toyota. Stemmer oftere Miljøpartiet, SV
eller Rødt. Ser på seg selv som moderne og
fellesskapsorientert. De er veldig miljøbevisst.
Dagligvarer kjøpes helst hos Kiwi.

4. Årstad (Bergen)
5. Lerkendal (Trondheim)

kr
kr

Bor i

60

80

100

120

140

Sløse med
penger

Miljøbevisst

Moteriktig

Etternølere

Konservativ

Sparsommelig

Skeptisk om
miljøet

Gammeldags

Innovatører

Liberal



Hytter Indeks K4U1 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 128 42 % 33 % 5/15
Eier hytte(r) på fjellet 70 19 % 27 % 14/15
Eier hytte(r) i innlandet 97 39 % 40 % 8/15

Boligtype #VALUE! Indeks K4U1 % Norge % Rangering

Enebolig 20 9 % 47 % 14/15
Rekkehus 73 11 % 15 % 9/15
Blokk 234 73 % 31 % 2/15
Tomannsbolig 98 6 % 6 % 12/15

Boligpris i kr Indeks K4U1 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 22 1 % 3 % 10/15
Boligpris 500'-1 mill. 47 4 % 8 % 10/15
Boligpris 1-1,5 mill. 63 6 % 10 % 10/15
Boligpris 1,5-2 mill. 88 11 % 12 % 9/15
Boligpris 2-2,5 mill. 133 18 % 14 % 3/15
Boligpris 2,5-3 mill. 154 19 % 12 % 1/15
Boligpris 3-4 mill. 135 23 % 17 % 3/15
Boligpris 4-5 mill. 96 9 % 10 % 9/15
Boligpris 5-6 mill. 80 4 % 5 % 8/15
Boligpris over 6 mill. 55 5 % 9 % 8/15

Eier eller leier bolig Indeks K4U1 % Norge % Rangering

Selveier 42 26 % 62 % 14/15
Leier 134 31 % 23 % 2/15
Eier i borettslag 294 43 % 15 % 1/15

Boligareal Indeks K4U1 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 217 23 % 11 % 2/15
Boligareal 50-59 kvm 225 12 % 6 % 1/15
Boligareal 60-79 kvm 179 26 % 15 % 1/15
Boligareal 80-99 kvm 129 18 % 14 % 2/15
Boligareal 100-119 kvm 72 8 % 11 % 15/15
Boligareal 120-139 kvm 43 4 % 10 % 14/15
Boligareal 140-159 kvm 33 3 % 8 % 14/15
Boligareal 160-199 kvm 23 3 % 13 % 14/15
Boligareal 200-249 kvm 21 2 % 8 % 14/15
Boligareal over 250 kvm 16 1 % 6 % 14/15

Boligalder Indeks K4U1 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 213 44 % 21 % 2/15
Antall boliger 40-50 år 166 15 % 9 % 2/15
Antall boliger 30-40 år 45 5 % 11 % 15/15
Antall boliger 20-30 år 65 7 % 10 % 13/15
Antall boliger 10-20 år 79 10 % 13 % 13/15
Antall boliger 5-10 år 59 4 % 6 % 15/15
Antall boliger 2-5 år 78 3 % 4 % 12/15
Antall boliger 2 år 64 1 % 1 % 14/15
Antall boliger 1 år 69 1 % 1 % 12/15
Boliger uten tatt i bruk dato 47 11 % 24 % 11/15

K4U1 Lav inntekt i By



Biler per husholdning Indeks K4U1 Norge Rangering

Biler per husholdning 61 0,7 1,1 14/15

Biltyper Indeks K4U1 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 58 3,0 % 5,2 % 15/15
Ny & dyr 61 3,2 % 5,2 % 14/15

Mellomklasse 84 4,4 % 5,2 % 12/15
Store 68 3,5 % 5,2 % 13/15
SUV 56 2,9 % 5,2 % 14/15
Små 97 5,1 % 5,2 % 11/15
Eksklusive 55 2,9 % 5,2 % 15/15
Flerbruksbiler 66 3,5 % 5,2 % 14/15
Elektrisk 64 3,4 % 5,2 % 10/15
Sportsbiler 48 2,5 % 5,2 % 15/15
Luksus 58 3,0 % 5,2 % 14/15
Annen biltype 70 3,7 % 5,2 % 13/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K4U1 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 64 3,4 % 5,2 % 13/15
Toyota 121 6,3 % 5,2 % 1/15
Volvo 45 2,3 % 5,2 % 15/15
BMW 54 2,8 % 5,2 % 14/15
Ford 58 3,1 % 5,2 % 14/15
Mercedes Benz 74 3,9 % 5,2 % 12/15
Audi 62 3,2 % 5,2 % 11/15
Nissan 61 3,2 % 5,2 % 14/15
Skoda 62 3,2 % 5,2 % 15/15
Peugeot 67 3,5 % 5,2 % 13/15
Mitsubishi 51 2,7 % 5,2 % 14/15
Mazda 58 3,0 % 5,2 % 14/15
Opel 69 3,6 % 5,2 % 14/15
Kia 85 4,4 % 5,2 % 11/15
Hyundai 67 3,5 % 5,2 % 14/15
Subaru 51 2,7 % 5,2 % 15/15
Citroen 77 4,0 % 5,2 % 12/15
Suzuki 50 2,6 % 5,2 % 14/15
Honda 62 3,2 % 5,2 % 13/15
Tesla Motor 101 5,3 % 5,2 % 7/15
Renault 71 3,7 % 5,2 % 12/15
Mini 63 3,3 % 5,2 % 13/15
Fiat 84 4,4 % 5,2 % 11/15
Lexus 153 8,0 % 5,2 % 4/15
Land Rover 67 3,5 % 5,2 % 9/15

Bilalder Indeks K4U1 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 74 3,9 % 5,2 % 12/15
Antall biler 4 til 5 år 61 3,2 % 5,2 % 14/15
Antall biler 6 til 7 år 58 3,0 % 5,2 % 14/15
Antall biler 8 til 11 år 57 3,0 % 5,2 % 14/15
Antall biler 12 til 15 år 60 3,2 % 5,2 % 14/15
Antall biler 16 til 19 år 60 3,1 % 5,2 % 15/15
Antall biler 20+ år 50 2,6 % 5,2 % 15/15

Lav inntekt i By K4U1



Forbruk per person/år Indeks K4U1 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 81 29 269 36 135 15/15
Oppussing-bolig 52 2 113 4 063 15/15
Mobiltelefoni 93 6 970 7 495 10/15
Klær 85 5 270 6 200 12/15
Møbler 81 4 325 5 340 11/15
Bøker 110 916 833 4/15
Sportsutstyr 75 2 250 3 000 10/15
Interiør 53 408 770 14/15
Husholdningsapparater 75 2 273 3 030 12/15
Magasiner 80 1 768 2 210 10/15
Blomster 57 731 1 283 15/15
Optikerartikler 60 674 1 124 15/15
Sko 82 681 830 13/15
Kosmetikk 107 987 922 6/15
Smykker 57 335,2 588,0 13/15
Mobiltelefon-utstyr 94 341,2 363,0 10/15
Foto 92 361,6 393,0 9/15

Handlevaner Indeks K4U1 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 107 90,1 % 83,9 % 1/15
Penger i bakhånd 92 70,9 % 77,1 % 10/15
Informasjonssøker 111 79,1 % 71,4 % 1/15
Parkering 53 33,2 % 62,3 % 14/15
Miljøvennlige varer 107 56,5 % 52,7 % 3/15
Spesialforretninger 88 42,7 % 48,8 % 13/15
Ukens tilbud - dagligvarer 97 37,0 % 38,1 % 8/15
Norske varer 89 29,5 % 33,3 % 10/15
Handle i store kjøpesenter 106 39,3 % 37,0 % 6/15
Prisfølsomme 126 48,7 % 38,5 % 1/15
Kjøper kjent varemerke – klær 104 35,5 % 34,0 % 8/15
Nye tekniske løsninger 132 42,5 % 32,2 % 1/15
Ikke merkelojal 112 33,7 % 30,0 % 2/15
Handler mat nær arbeidsplassen 94 24,5 % 26,2 % 9/15
Jakter nytt i butikk 110 25,7 % 23,3 % 4/15
Kjente merker – høy pris 93 17,3 % 18,6 % 10/15
Early adopter 148 24,0 % 16,2 % 1/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 71 4,9 % 6,9 % 12/15

Informasjon om tilbud Indeks K4U1 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 104 21,7 % 20,8 % 8/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 87 13,5 % 15,6 % 12/15
Reklame i posten 53 6,8 % 12,8 % 14/15
Annonser i avis 53 5,4 % 10,1 % 14/15
Annonsebilag i aviser 52 4,6 % 8,8 % 14/15
TV-reklame 82 5,6 % 6,8 % 15/15
Familie/bekjente 103 7,6 % 7,4 % 6/15
Sosiale medier/nettsamfunn 155 7,3 % 4,7 % 1/15
Bannere på Internett 126 7,2 % 5,7 % 1/15
Utendørsreklame 111 2,0 % 1,8 % 2/15
Radioreklame 107 1,6 % 1,5 % 4/15

Lav inntekt i By K4U1



Aviser Indeks K4U1 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 136 18,3 % 13,5 % 5/15
VG 116 12,1 % 10,4 % 5/15
Dagens Næringsliv 145 7,7 % 5,3 % 3/15
Dagbladet 139 8,2 % 5,9 % 3/15
Dagsavisen 168 3,7 % 2,2 % 3/15
Finansavisen 141 2,4 % 1,7 % 3/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K4U1 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 138 3,3 % 2,4 % 3/15
TV (15-29 min) 121 4,0 % 3,3 % 3/15
TV (30-59 min) 75 5,0 % 6,7 % 12/15
TV (1-2 timer) 101 20,2 % 20,0 % 9/15
TV (Over 2 timer) 80 38,8 % 48,5 % 12/15

TV-kanaler Indeks K4U1 (%) Norge (%) Rangering

NRK 100 88,1 % 88,3 % 6/15
TV2 96 82,1 % 85,2 % 11/15
TV3 101 72,9 % 72,5 % 9/15
TVNorge 99 77,8 % 78,3 % 10/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K4U1 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 72 7,8 % 10,9 % 14/15
Radio (15-29 min) 71 7,7 % 10,8 % 15/15
Radio (30-59 min) 86 9,5 % 11,1 % 14/15
Radio (1-2 timer) 85 9,9 % 11,6 % 12/15
Radio (Over 2 timer) 80 16,9 % 21,0 % 11/15

Radiokanaler Indeks K4U1 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 89 49,6 % 55,6 % 13/15
NRK P1 67 27,2 % 40,6 % 14/15
P4 90 58,0 % 64,2 % 12/15
NRK P3 133 20,5 % 15,4 % 1/15
Radio Norge 92 51,8 % 56,3 % 12/15
Lokalradio ialt 95 12,2 % 12,8 % 9/15
NRK P2 82 11,5 % 14,0 % 10/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K4U1 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 110 0,6 0,6 3/15

Politisk parti Indeks K4U1 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 92 28,1 % 30,4 % 12/15
Høyre 91 18,0 % 19,7 % 10/15
Fremskrittspartiet 81 9,4 % 11,6 % 12/15
Venstre 105 4,3 % 4,1 % 6/15
Vil ikke stemme 81 5,0 % 6,2 % 11/15
Kristelig Folkeparti 90 3,8 % 4,2 % 6/15
Senterpartiet 24 1,5 % 6,2 % 14/15
Miljøpartiet 183 6,6 % 3,6 % 3/15
SV 188 9,0 % 4,8 % 1/15
Rødt/RV 241 6,5 % 2,7 % 2/15

Lav inntekt i By K4U1



Personinntekt Indeks K4U1 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 148 5 % 4 % 3/15
Personinntekt 1-49.999 114 8 % 7 % 4/15
Personinntekt 50.000-99.999 127 7 % 6 % 3/15
Personinntekt 100.000-149.999 112 11 % 10 % 6/15
Personinntekt 150.000-199.999 105 10 % 9 % 7/15
Personinntekt 200.000-299.999 102 19 % 19 % 7/15
Personinntekt 300.000-399.999 99 17 % 17 % 8/15
Personinntekt 400.000-499.999 93 10 % 11 % 10/15
Personinntekt 500.000-799.999 78 9 % 12 % 10/15
Personinntekt 800.000 og over 49 3 % 6 % 10/15

Formue Indeks K4U1 % Norge % Rangering

Formue 0 110 52 % 48 % 2/15
Formue 1-49.999 125 12 % 9 % 3/15
Formue 50.000-99.999 99 4 % 4 % 8/15
Formue 100.000-199.999 92 4 % 5 % 11/15
Formue 200.000-399.999 90 6 % 7 % 9/15
Formue 400.000-699.999 85 6 % 7 % 12/15
Formue 700.000-999.999 85 4 % 5 % 13/15
Formue 1.000.000-1.999.999 80 7 % 9 % 13/15
Formue 2.000.000 og over 64 5 % 7 % 13/15

Utdanningsretning Indeks K4U1 % Norge % Rangering

Allmenne fag 102 37 % 36 % 7/15
Naturvit. fag og håndverksfag 83 15 % 18 % 13/15
Helse- og sosialfag 91 11 % 12 % 13/15
Økonomiske og adm. fag 95 10 % 10 % 9/15
Lærerutdanning og pedagogikk 82 4 % 6 % 13/15
Humanistiske og estetiske fag 137 6 % 4 % 4/15
Samferdsels- og servicefag 89 3 % 3 % 11/15
Samfunnsfag og juridiske fag 142 4 % 3 % 5/15
Primærnæringsfag 34 1 % 2 % 14/15
Uoppgitt faggruppe 163 9 % 5 % 2/15

Utdanningsnivå Indeks K4U1 % Norge % Rangering

Grunnskole 102 27 % 26 % 8/15
Videregående skole 87 35 % 40 % 11/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 104 23 % 22 % 6/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 113 9 % 8 % 6/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 164 7 % 4 % 2/15

Sivilstand Indeks K4U1 % Norge % Rangering

Ugifte menn 111 31 % 28 % 2/15
Ugifte kvinner 112 27 % 24 % 2/15
Gifte 78 27 % 35 % 14/15
Enker eller enkemenn 94 4 % 5 % 7/15
Separerte eller skilte 123 11 % 9 % 3/15

Lav inntekt i By K4U1



Alder Indeks K4U1 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 94 6 % 7 % 11/15
Alder 6-12 år 73 6 % 9 % 15/15
Alder 13-15 år 68 2 % 4 % 15/15
Alder 16-18 år 69 3 % 4 % 15/15
Alder 19-23 år 108 7 % 7 % 2/15
Alder 24-34 år 158 24 % 15 % 2/15
Alder 35-44 år 106 15 % 14 % 5/15
Alder 45-54 år 87 12 % 14 % 14/15
Alder 55-64 år 85 10 % 12 % 14/15
Alder 65-74 år 85 8 % 10 % 14/15
Alder 75 år og over 101 7 % 7 % 5/15

Livsfase Indeks K4U1 % Norge % Rangering

Unge enslige 180 18 % 10 % 2/15
Unge par 183 7 % 4 % 1/15
Småbarnsfamilier 79 9 % 11 % 13/15
Storbarnsfamilier 58 9 % 16 % 14/15
Familier med voksne barn 63 4 % 6 % 14/15
Voksne enslige 134 21 % 15 % 1/15
Voksne par 72 6 % 9 % 14/15
Godt voksne enslige 105 13 % 12 % 5/15
Godt voksne par 59 7 % 11 % 14/15
Andre husholdninger 124 6 % 5 % 2/15

K4U1Lav inntekt i By



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

298 061 142 232 2,1 280 177 kr 426 099
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K4U2 Norge

Gammel & billig 105 67 419 1 073 066 Personer i enebolig 93 161 176 3 044 248

Ny & dyr 80 6 312 131 855 Personer i småhus 127 81 102 1 125 894

El-bil 60 4 020 111 913 Personer i leilighet 83 46 587 995 314
TESLA 54 695 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 84 2 341 023 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Opel & Suzuki Boligverdi (snitt) 76 2 456 228 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K4U2Lav in n tekt i Tettsted
1. Askim (Østfold)

2. Trysil (Hedmark)
3. Orkdal (Trøndelag)

Stor andel eldre mennesker med lav utdanning. Bor i
tettsteder utenfor de store byene. De fleste bor i
mindre frittliggende boliger med relativt lave priser.
Inntekt og formue er under gjennomsnittet.
Prissensitive, og forbruket per person per år er lavt i
alle kategorier. Det brukes penger på røyk og
pengespill. I garasjen finnes eldre japanske eller nyere
koreanske biler.
Stemmer oftere Fremskrittspartiet. Sparsommelig og
lite miljøbevisst.

4. Kragerø (Telemark)
5. Halden (Østfold)

kr
kr

Bor i
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Liberal



Hytter Indeks K4U2 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 73 24 % 33 % 12/15
Eier hytte(r) på fjellet 125 34 % 27 % 3/15
Eier hytte(r) i innlandet 105 42 % 40 % 6/15

Boligtype #VALUE! Indeks K4U2 % Norge % Rangering

Enebolig 87 41 % 47 % 9/15
Rekkehus 119 18 % 15 % 2/15
Blokk 95 30 % 31 % 7/15
Tomannsbolig 177 11 % 6 % 3/15

Boligpris i kr Indeks K4U2 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 69 2 % 3 % 7/15
Boligpris 500'-1 mill. 85 7 % 8 % 7/15
Boligpris 1-1,5 mill. 134 14 % 10 % 5/15
Boligpris 1,5-2 mill. 155 19 % 12 % 3/15
Boligpris 2-2,5 mill. 147 20 % 14 % 1/15
Boligpris 2,5-3 mill. 120 15 % 12 % 5/15
Boligpris 3-4 mill. 88 15 % 17 % 9/15
Boligpris 4-5 mill. 52 5 % 10 % 12/15
Boligpris 5-6 mill. 36 2 % 5 % 11/15
Boligpris over 6 mill. 19 2 % 9 % 11/15

Eier eller leier bolig Indeks K4U2 % Norge % Rangering

Selveier 92 57 % 62 % 11/15
Leier 105 24 % 23 % 6/15
Eier i borettslag 129 19 % 15 % 5/15

Boligareal Indeks K4U2 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 85 9 % 11 % 7/15
Boligareal 50-59 kvm 110 6 % 6 % 6/15
Boligareal 60-79 kvm 121 18 % 15 % 6/15
Boligareal 80-99 kvm 120 16 % 14 % 4/15
Boligareal 100-119 kvm 113 13 % 11 % 2/15
Boligareal 120-139 kvm 101 10 % 10 % 10/15
Boligareal 140-159 kvm 94 7 % 8 % 10/15
Boligareal 160-199 kvm 85 11 % 13 % 10/15
Boligareal 200-249 kvm 74 6 % 8 % 10/15
Boligareal over 250 kvm 70 4 % 6 % 10/15

Boligalder Indeks K4U2 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 78 16 % 21 % 7/15
Antall boliger 40-50 år 109 10 % 9 % 7/15
Antall boliger 30-40 år 98 11 % 11 % 7/15
Antall boliger 20-30 år 99 10 % 10 % 9/15
Antall boliger 10-20 år 102 13 % 13 % 8/15
Antall boliger 5-10 år 103 6 % 6 % 8/15
Antall boliger 2-5 år 95 4 % 4 % 9/15
Antall boliger 2 år 97 1 % 1 % 8/15
Antall boliger 1 år 124 1 % 1 % 6/15
Boliger uten tatt i bruk dato 116 28 % 24 % 7/15

K4U2 Lav inntekt i Tettsted



Biler per husholdning Indeks K4U2 Norge Rangering

Biler per husholdning 99 1,1 1,1 10/15

Biltyper Indeks K4U2 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 105 6,3 % 6,0 % 7/15
Ny & dyr 80 4,8 % 6,0 % 10/15

Mellomklasse 97 5,8 % 6,0 % 9/15
Store 92 5,5 % 6,0 % 10/15
SUV 95 5,7 % 6,0 % 9/15
Små 116 6,9 % 6,0 % 6/15
Eksklusive 92 5,5 % 6,0 % 9/15
Flerbruksbiler 108 6,5 % 6,0 % 6/15
Elektrisk 59 3,5 % 6,0 % 11/15
Sportsbiler 80 4,8 % 6,0 % 10/15
Luksus 73 4,3 % 6,0 % 11/15
Annen biltype 99 5,9 % 6,0 % 10/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K4U2 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 80 4,8 % 6,0 % 10/15
Toyota 105 6,3 % 6,0 % 7/15
Volvo 98 5,8 % 6,0 % 9/15
BMW 69 4,1 % 6,0 % 10/15
Ford 113 6,7 % 6,0 % 6/15
Mercedes Benz 90 5,4 % 6,0 % 10/15
Audi 72 4,3 % 6,0 % 10/15
Nissan 85 5,1 % 6,0 % 10/15
Skoda 85 5,1 % 6,0 % 11/15
Peugeot 114 6,8 % 6,0 % 5/15
Mitsubishi 90 5,4 % 6,0 % 11/15
Mazda 96 5,7 % 6,0 % 9/15
Opel 125 7,5 % 6,0 % 2/15
Kia 108 6,4 % 6,0 % 7/15
Hyundai 112 6,7 % 6,0 % 4/15
Subaru 92 5,5 % 6,0 % 10/15
Citroen 94 5,6 % 6,0 % 9/15
Suzuki 122 7,3 % 6,0 % 4/15
Honda 103 6,2 % 6,0 % 9/15
Tesla Motor 54 3,2 % 6,0 % 12/15
Renault 106 6,3 % 6,0 % 7/15
Mini 68 4,1 % 6,0 % 9/15
Fiat 77 4,6 % 6,0 % 12/15
Lexus 65 3,9 % 6,0 % 11/15
Land Rover 62 3,7 % 6,0 % 10/15

Bilalder Indeks K4U2 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 90 5,4 % 6,0 % 10/15
Antall biler 4 til 5 år 94 5,6 % 6,0 % 9/15
Antall biler 6 til 7 år 97 5,8 % 6,0 % 9/15
Antall biler 8 til 11 år 102 6,1 % 6,0 % 9/15
Antall biler 12 til 15 år 106 6,3 % 6,0 % 7/15
Antall biler 16 til 19 år 110 6,5 % 6,0 % 6/15
Antall biler 20+ år 101 6,0 % 6,0 % 6/15

Lav inntekt i Tettsted K4U2



Forbruk per person/år Indeks K4U2 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 92 33 244 36 135 12/15
Oppussing-bolig 81 3 291 4 063 9/15
Mobiltelefoni 96 7 195 7 495 8/15
Klær 91 5 642 6 200 9/15
Møbler 83 4 432 5 340 10/15
Bøker 101 841 833 6/15
Sportsutstyr 89 2 670 3 000 9/15
Interiør 84 647 770 9/15
Husholdningsapparater 83 2 515 3 030 9/15
Magasiner 84 1 856 2 210 9/15
Blomster 79 1 014 1 283 11/15
Optikerartikler 93 1 045 1 124 9/15
Sko 95 789 830 9/15
Kosmetikk 92 848 922 11/15
Smykker 81 476,3 588,0 10/15
Mobiltelefon-utstyr 94 341,2 363,0 11/15
Foto 79 310,5 393,0 13/15

Handlevaner Indeks K4U2 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 96 80,9 % 83,9 % 13/15
Penger i bakhånd 83 64,0 % 77,1 % 15/15
Informasjonssøker 106 75,4 % 71,4 % 5/15
Parkering 105 65,7 % 62,3 % 9/15
Miljøvennlige varer 90 47,5 % 52,7 % 15/15
Spesialforretninger 97 47,2 % 48,8 % 9/15
Ukens tilbud - dagligvarer 108 41,0 % 38,1 % 5/15
Norske varer 88 29,2 % 33,3 % 11/15
Handle i store kjøpesenter 100 37,1 % 37,0 % 8/15
Prisfølsomme 121 46,7 % 38,5 % 2/15
Kjøper kjent varemerke – klær 111 37,7 % 34,0 % 5/15
Nye tekniske løsninger 115 36,9 % 32,2 % 2/15
Ikke merkelojal 100 29,9 % 30,0 % 8/15
Handler mat nær arbeidsplassen 98 25,8 % 26,2 % 7/15
Jakter nytt i butikk 118 27,4 % 23,3 % 1/15
Kjente merker – høy pris 94 17,5 % 18,6 % 9/15
Early adopter 123 20,0 % 16,2 % 3/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 165 11,4 % 6,9 % 2/15

Informasjon om tilbud Indeks K4U2 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 93 19,3 % 20,8 % 11/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 84 13,1 % 15,6 % 13/15
Reklame i posten 97 12,4 % 12,8 % 8/15
Annonser i avis 84 8,5 % 10,1 % 12/15
Annonsebilag i aviser 72 6,3 % 8,8 % 12/15
TV-reklame 91 6,2 % 6,8 % 10/15
Familie/bekjente 103 7,6 % 7,4 % 6/15
Sosiale medier/nettsamfunn 126 5,9 % 4,7 % 3/15
Bannere på Internett 77 4,4 % 5,7 % 15/15
Utendørsreklame 100 1,8 % 1,8 % 9/15
Radioreklame 107 1,6 % 1,5 % 4/15

Lav inntekt i Tettsted K4U2



Aviser Indeks K4U2 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 80 10,8 % 13,5 % 10/15
VG 125 13,0 % 10,4 % 2/15
Dagens Næringsliv 64 3,4 % 5,3 % 11/15
Dagbladet 149 8,8 % 5,9 % 2/15
Dagsavisen 100 2,2 % 2,2 % 6/15
Finansavisen 88 1,5 % 1,7 % 9/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K4U2 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 63 1,5 % 2,4 % 15/15
TV (15-29 min) 152 5,0 % 3,3 % 2/15
TV (30-59 min) 109 7,3 % 6,7 % 6/15
TV (1-2 timer) 110 22,0 % 20,0 % 5/15
TV (Over 2 timer) 89 43,4 % 48,5 % 10/15

TV-kanaler Indeks K4U2 (%) Norge (%) Rangering

NRK 96 84,5 % 88,3 % 13/15
TV2 99 84,4 % 85,2 % 10/15
TV3 101 72,9 % 72,5 % 9/15
TVNorge 99 77,2 % 78,3 % 11/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K4U2 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 135 14,7 % 10,9 % 1/15
Radio (15-29 min) 99 10,7 % 10,8 % 8/15
Radio (30-59 min) 96 10,7 % 11,1 % 11/15
Radio (1-2 timer) 73 8,5 % 11,6 % 14/15
Radio (Over 2 timer) 76 15,9 % 21,0 % 13/15

Radiokanaler Indeks K4U2 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 93 51,7 % 55,6 % 11/15
NRK P1 86 34,8 % 40,6 % 11/15
P4 110 70,4 % 64,2 % 2/15
NRK P3 90 13,9 % 15,4 % 8/15
Radio Norge 110 62,0 % 56,3 % 4/15
Lokalradio ialt 123 15,7 % 12,8 % 4/15
NRK P2 71 9,9 % 14,0 % 15/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K4U2 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 104 0,6 0,6 6/15

Politisk parti Indeks K4U2 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 95 29,0 % 30,4 % 8/15
Høyre 94 18,5 % 19,7 % 8/15
Fremskrittspartiet 142 16,5 % 11,6 % 1/15
Venstre 107 4,4 % 4,1 % 5/15
Vil ikke stemme 126 7,8 % 6,2 % 5/15
Kristelig Folkeparti 69 2,9 % 4,2 % 14/15
Senterpartiet 50 3,1 % 6,2 % 10/15
Miljøpartiet 100 3,6 % 3,6 % 8/15
SV 90 4,3 % 4,8 % 9/15
Rødt/RV 89 2,4 % 2,7 % 9/15

Lav inntekt i Tettsted K4U2



Personinntekt Indeks K4U2 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 106 4 % 4 % 6/15
Personinntekt 1-49.999 95 7 % 7 % 9/15
Personinntekt 50.000-99.999 102 6 % 6 % 6/15
Personinntekt 100.000-149.999 122 12 % 10 % 5/15
Personinntekt 150.000-199.999 126 12 % 9 % 4/15
Personinntekt 200.000-299.999 117 22 % 19 % 3/15
Personinntekt 300.000-399.999 101 17 % 17 % 7/15
Personinntekt 400.000-499.999 88 10 % 11 % 11/15
Personinntekt 500.000-799.999 71 8 % 12 % 12/15
Personinntekt 800.000 og over 46 3 % 6 % 11/15

Formue Indeks K4U2 % Norge % Rangering

Formue 0 104 49 % 48 % 5/15
Formue 1-49.999 113 11 % 9 % 4/15
Formue 50.000-99.999 100 4 % 4 % 7/15
Formue 100.000-199.999 100 5 % 5 % 6/15
Formue 200.000-399.999 106 7 % 7 % 4/15
Formue 400.000-699.999 103 7 % 7 % 7/15
Formue 700.000-999.999 97 5 % 5 % 10/15
Formue 1.000.000-1.999.999 88 8 % 9 % 12/15
Formue 2.000.000 og over 65 5 % 7 % 12/15

Utdanningsretning Indeks K4U2 % Norge % Rangering

Allmenne fag 115 42 % 36 % 4/15
Naturvit. fag og håndverksfag 95 17 % 18 % 9/15
Helse- og sosialfag 98 12 % 12 % 7/15
Økonomiske og adm. fag 87 9 % 10 % 10/15
Lærerutdanning og pedagogikk 94 5 % 6 % 9/15
Humanistiske og estetiske fag 77 3 % 4 % 11/15
Samferdsels- og servicefag 99 3 % 3 % 7/15
Samfunnsfag og juridiske fag 54 2 % 3 % 11/15
Primærnæringsfag 79 1 % 2 % 7/15
Uoppgitt faggruppe 102 5 % 5 % 7/15

Utdanningsnivå Indeks K4U2 % Norge % Rangering

Grunnskole 122 32 % 26 % 4/15
Videregående skole 105 42 % 40 % 7/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 82 18 % 22 % 12/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 52 4 % 8 % 11/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 102 4 % 4 % 7/15

Sivilstand Indeks K4U2 % Norge % Rangering

Ugifte menn 98 27 % 28 % 11/15
Ugifte kvinner 96 23 % 24 % 10/15
Gifte 95 33 % 35 % 11/15
Enker eller enkemenn 134 6 % 5 % 4/15
Separerte eller skilte 120 11 % 9 % 4/15

Lav inntekt i Tettsted K4U2



Alder Indeks K4U2 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 92 6 % 7 % 12/15
Alder 6-12 år 92 8 % 9 % 10/15
Alder 13-15 år 95 3 % 4 % 9/15
Alder 16-18 år 98 4 % 4 % 9/15
Alder 19-23 år 100 7 % 7 % 7/15
Alder 24-34 år 96 14 % 15 % 6/15
Alder 35-44 år 94 13 % 14 % 12/15
Alder 45-54 år 99 14 % 14 % 11/15
Alder 55-64 år 101 12 % 12 % 7/15
Alder 65-74 år 111 11 % 10 % 3/15
Alder 75 år og over 128 9 % 7 % 3/15

Livsfase Indeks K4U2 % Norge % Rangering

Unge enslige 93 9 % 10 % 7/15
Unge par 82 3 % 4 % 7/15
Småbarnsfamilier 87 10 % 11 % 11/15
Storbarnsfamilier 92 14 % 16 % 10/15
Familier med voksne barn 96 6 % 6 % 9/15
Voksne enslige 111 17 % 15 % 5/15
Voksne par 93 8 % 9 % 11/15
Godt voksne enslige 125 15 % 12 % 3/15
Godt voksne par 104 12 % 11 % 10/15
Andre husholdninger 97 5 % 5 % 9/15

K4U2Lav inntekt i Tettsted



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

531 914 233 988 2,3 280 813 kr 474 153
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K4U3 Norge

Gammel & billig 146 153 828 1 073 066 Personer i enebolig 147 452 022 3 044 248

Ny & dyr 63 8 211 131 855 Personer i småhus 48 54 415 1 125 894

El-bil 47 5 205 111 913 Personer i leilighet 13 13 036 995 314
TESLA 36 768 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 73 2 039 228 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Suzuki & Subaru Boligverdi (snitt) 58 1 879 497 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K4U3Lav in n tekt i Bygd
1. Båtsfjord (Finnmark)

2. Dyrøy (Troms)
3. Skjervøy (Troms)

Mange enker/enkemenn. Lav utdanning med fokus på
primærnæring. Bor i spredtbygde områder i store
eneboliger.
Lav inntekt og formue.
Prissensitive, og benytter seg gjerne av tilbud. Bruker
relativt mange kroner på bilreparasjon, forsikring og
pengespill. I garasjen står ofte eldre biler som Suzuki,
eventuelt billige nye biler.
Mange hjemmesittere ved valg. Ellers stor oppslutning
om Fremskrittspartiet eller Senterpartiet. Tradisjoner
er viktig. Ikke spesielt motebevisste.

4. Nesna (Nordland)
5. Vennesla (Vest-Agder)
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Hytter Indeks K4U3 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 69 23 % 33 % 13/15
Eier hytte(r) på fjellet 105 29 % 27 % 7/15
Eier hytte(r) i innlandet 121 49 % 40 % 2/15

Boligtype #VALUE! Indeks K4U3 % Norge % Rangering

Enebolig 161 76 % 47 % 2/15
Rekkehus 36 5 % 15 % 13/15
Blokk 37 12 % 31 % 12/15
Tomannsbolig 109 7 % 6 % 11/15

Boligpris i kr Indeks K4U3 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 245 8 % 3 % 2/15
Boligpris 500'-1 mill. 240 19 % 8 % 2/15
Boligpris 1-1,5 mill. 201 20 % 10 % 2/15
Boligpris 1,5-2 mill. 158 19 % 12 % 2/15
Boligpris 2-2,5 mill. 106 14 % 14 % 7/15
Boligpris 2,5-3 mill. 70 9 % 12 % 11/15
Boligpris 3-4 mill. 41 7 % 17 % 14/15
Boligpris 4-5 mill. 20 2 % 10 % 14/15
Boligpris 5-6 mill. 12 1 % 5 % 14/15
Boligpris over 6 mill. 6 1 % 9 % 14/15

Eier eller leier bolig Indeks K4U3 % Norge % Rangering

Selveier 118 74 % 62 % 6/15
Leier 97 22 % 23 % 8/15
Eier i borettslag 27 4 % 15 % 11/15

Boligareal Indeks K4U3 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 57 6 % 11 % 9/15
Boligareal 50-59 kvm 63 3 % 6 % 10/15
Boligareal 60-79 kvm 70 10 % 15 % 10/15
Boligareal 80-99 kvm 100 14 % 14 % 8/15
Boligareal 100-119 kvm 103 11 % 11 % 7/15
Boligareal 120-139 kvm 106 10 % 10 % 6/15
Boligareal 140-159 kvm 118 9 % 8 % 6/15
Boligareal 160-199 kvm 135 17 % 13 % 4/15
Boligareal 200-249 kvm 128 11 % 8 % 6/15
Boligareal over 250 kvm 133 8 % 6 % 7/15

Boligalder Indeks K4U3 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 33 7 % 21 % 12/15
Antall boliger 40-50 år 52 5 % 9 % 12/15
Antall boliger 30-40 år 97 11 % 11 % 8/15
Antall boliger 20-30 år 101 10 % 10 % 7/15
Antall boliger 10-20 år 85 11 % 13 % 12/15
Antall boliger 5-10 år 85 5 % 6 % 11/15
Antall boliger 2-5 år 77 3 % 4 % 13/15
Antall boliger 2 år 84 1 % 1 % 11/15
Antall boliger 1 år 110 1 % 1 % 7/15
Boliger uten tatt i bruk dato 192 46 % 24 % 2/15

K4U3 Lav inntekt i Bygd



Biler per husholdning Indeks K4U3 Norge Rangering

Biler per husholdning 115 1,3 1,1 5/15

Biltyper Indeks K4U3 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 146 14,3 % 9,8 % 1/15
Ny & dyr 63 6,2 % 9,8 % 13/15

Mellomklasse 73 7,2 % 9,8 % 13/15
Store 82 8,1 % 9,8 % 11/15
SUV 97 9,5 % 9,8 % 8/15
Små 66 6,5 % 9,8 % 14/15
Eksklusive 95 9,4 % 9,8 % 8/15
Flerbruksbiler 86 8,5 % 9,8 % 12/15
Elektrisk 46 4,5 % 9,8 % 14/15
Sportsbiler 71 7,0 % 9,8 % 11/15
Luksus 66 6,5 % 9,8 % 13/15
Annen biltype 77 7,5 % 9,8 % 12/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K4U3 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 65 6,4 % 9,8 % 12/15
Toyota 81 7,9 % 9,8 % 13/15
Volvo 99 9,7 % 9,8 % 8/15
BMW 59 5,8 % 9,8 % 13/15
Ford 82 8,1 % 9,8 % 12/15
Mercedes Benz 73 7,2 % 9,8 % 13/15
Audi 58 5,7 % 9,8 % 14/15
Nissan 77 7,5 % 9,8 % 11/15
Skoda 87 8,5 % 9,8 % 10/15
Peugeot 80 7,8 % 9,8 % 12/15
Mitsubishi 92 9,1 % 9,8 % 9/15
Mazda 98 9,7 % 9,8 % 7/15
Opel 104 10,2 % 9,8 % 6/15
Kia 84 8,2 % 9,8 % 12/15
Hyundai 90 8,9 % 9,8 % 9/15
Subaru 121 11,9 % 9,8 % 6/15
Citroen 63 6,1 % 9,8 % 13/15
Suzuki 129 12,7 % 9,8 % 3/15
Honda 88 8,7 % 9,8 % 10/15
Tesla Motor 36 3,6 % 9,8 % 14/15
Renault 65 6,3 % 9,8 % 14/15
Mini 47 4,6 % 9,8 % 14/15
Fiat 58 5,7 % 9,8 % 14/15
Lexus 39 3,8 % 9,8 % 14/15
Land Rover 42 4,1 % 9,8 % 14/15

Bilalder Indeks K4U3 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 69 6,8 % 9,8 % 13/15
Antall biler 4 til 5 år 91 8,9 % 9,8 % 10/15
Antall biler 6 til 7 år 104 10,2 % 9,8 % 8/15
Antall biler 8 til 11 år 122 12,0 % 9,8 % 3/15
Antall biler 12 til 15 år 136 13,4 % 9,8 % 1/15
Antall biler 16 til 19 år 147 14,4 % 9,8 % 1/15
Antall biler 20+ år 177 17,4 % 9,8 % 2/15

Lav inntekt i Bygd K4U3



Forbruk per person/år Indeks K4U3 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 88 31 799 36 135 14/15
Oppussing-bolig 75 3 047 4 063 10/15
Mobiltelefoni 95 7 120 7 495 9/15
Klær 71 4 402 6 200 14/15
Møbler 69 3 685 5 340 15/15
Bøker 64 533 833 14/15
Sportsutstyr 60 1 800 3 000 15/15
Interiør 46 354 770 15/15
Husholdningsapparater 39 1 182 3 030 15/15
Magasiner 77 1 702 2 210 11/15
Blomster 69 885 1 283 14/15
Optikerartikler 62 697 1 124 14/15
Sko 77 639 830 14/15
Kosmetikk 59 544 922 14/15
Smykker 46 270,5 588,0 14/15
Mobiltelefon-utstyr 75 272,3 363,0 15/15
Foto 70 275,1 393,0 14/15

Handlevaner Indeks K4U3 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 89 74,4 % 83,9 % 15/15
Penger i bakhånd 87 66,8 % 77,1 % 14/15
Informasjonssøker 92 65,7 % 71,4 % 15/15
Parkering 106 66,2 % 62,3 % 8/15
Miljøvennlige varer 100 52,7 % 52,7 % 8/15
Spesialforretninger 98 47,6 % 48,8 % 8/15
Ukens tilbud - dagligvarer 120 45,7 % 38,1 % 2/15
Norske varer 120 40,0 % 33,3 % 1/15
Handle i store kjøpesenter 98 36,4 % 37,0 % 11/15
Prisfølsomme 114 44,0 % 38,5 % 5/15
Kjøper kjent varemerke – klær 82 27,9 % 34,0 % 13/15
Nye tekniske løsninger 98 31,7 % 32,2 % 9/15
Ikke merkelojal 112 33,5 % 30,0 % 3/15
Handler mat nær arbeidsplassen 113 29,6 % 26,2 % 4/15
Jakter nytt i butikk 90 21,0 % 23,3 % 12/15
Kjente merker – høy pris 88 16,3 % 18,6 % 12/15
Early adopter 116 18,8 % 16,2 % 5/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 103 7,1 % 6,9 % 6/15

Informasjon om tilbud Indeks K4U3 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 90 18,7 % 20,8 % 13/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 96 15,0 % 15,6 % 10/15
Reklame i posten 114 14,6 % 12,8 % 5/15
Annonser i avis 85 8,6 % 10,1 % 11/15
Annonsebilag i aviser 88 7,7 % 8,8 % 10/15
TV-reklame 90 6,1 % 6,8 % 11/15
Familie/bekjente 118 8,7 % 7,4 % 1/15
Sosiale medier/nettsamfunn 85 4,0 % 4,7 % 13/15
Bannere på Internett 81 4,6 % 5,7 % 14/15
Utendørsreklame 122 2,2 % 1,8 % 1/15
Radioreklame 93 1,4 % 1,5 % 10/15

Lav inntekt i Bygd K4U3



Aviser Indeks K4U3 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 30 4,1 % 13,5 % 15/15
VG 89 9,3 % 10,4 % 12/15
Dagens Næringsliv 66 3,5 % 5,3 % 10/15
Dagbladet 75 4,4 % 5,9 % 13/15
Dagsavisen 27 0,6 % 2,2 % 15/15
Finansavisen 100 1,7 % 1,7 % 8/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K4U3 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 142 3,4 % 2,4 % 2/15
TV (15-29 min) 48 1,6 % 3,3 % 15/15
TV (30-59 min) 67 4,5 % 6,7 % 14/15
TV (1-2 timer) 117 23,4 % 20,0 % 2/15
TV (Over 2 timer) 96 46,8 % 48,5 % 8/15

TV-kanaler Indeks K4U3 (%) Norge (%) Rangering

NRK 98 86,3 % 88,3 % 10/15
TV2 95 81,0 % 85,2 % 14/15
TV3 89 64,3 % 72,5 % 15/15
TVNorge 93 73,2 % 78,3 % 15/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K4U3 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 91 9,9 % 10,9 % 10/15
Radio (15-29 min) 83 9,0 % 10,8 % 13/15
Radio (30-59 min) 112 12,4 % 11,1 % 5/15
Radio (1-2 timer) 103 12,0 % 11,6 % 5/15
Radio (Over 2 timer) 108 22,7 % 21,0 % 4/15

Radiokanaler Indeks K4U3 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 106 58,8 % 55,6 % 7/15
NRK P1 118 47,8 % 40,6 % 3/15
P4 88 56,8 % 64,2 % 13/15
NRK P3 88 13,6 % 15,4 % 10/15
Radio Norge 87 48,7 % 56,3 % 14/15
Lokalradio ialt 73 9,4 % 12,8 % 13/15
NRK P2 75 10,5 % 14,0 % 13/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K4U3 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 94 0,5 0,6 14/15

Politisk parti Indeks K4U3 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 89 27,1 % 30,4 % 13/15
Høyre 61 12,0 % 19,7 % 14/15
Fremskrittspartiet 141 16,3 % 11,6 % 3/15
Venstre 73 3,0 % 4,1 % 13/15
Vil ikke stemme 173 10,7 % 6,2 % 1/15
Kristelig Folkeparti 90 3,8 % 4,2 % 6/15
Senterpartiet 134 8,3 % 6,2 % 4/15
Miljøpartiet 147 5,3 % 3,6 % 4/15
SV 77 3,7 % 4,8 % 11/15
Rødt/RV 48 1,3 % 2,7 % 14/15

Lav inntekt i Bygd K4U3



Personinntekt Indeks K4U3 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 78 3 % 4 % 11/15
Personinntekt 1-49.999 83 6 % 7 % 14/15
Personinntekt 50.000-99.999 95 5 % 6 % 8/15
Personinntekt 100.000-149.999 130 13 % 10 % 4/15
Personinntekt 150.000-199.999 134 13 % 9 % 3/15
Personinntekt 200.000-299.999 120 23 % 19 % 2/15
Personinntekt 300.000-399.999 103 17 % 17 % 6/15
Personinntekt 400.000-499.999 88 10 % 11 % 12/15
Personinntekt 500.000-799.999 71 9 % 12 % 11/15
Personinntekt 800.000 og over 41 2 % 6 % 12/15

Formue Indeks K4U3 % Norge % Rangering

Formue 0 93 44 % 48 % 13/15
Formue 1-49.999 101 10 % 9 % 7/15
Formue 50.000-99.999 114 4 % 4 % 2/15
Formue 100.000-199.999 123 6 % 5 % 2/15
Formue 200.000-399.999 129 8 % 7 % 2/15
Formue 400.000-699.999 120 9 % 7 % 2/15
Formue 700.000-999.999 111 6 % 5 % 2/15
Formue 1.000.000-1.999.999 99 9 % 9 % 8/15
Formue 2.000.000 og over 73 5 % 7 % 10/15

Utdanningsretning Indeks K4U3 % Norge % Rangering

Allmenne fag 115 42 % 36 % 3/15
Naturvit. fag og håndverksfag 103 19 % 18 % 6/15
Helse- og sosialfag 103 12 % 12 % 5/15
Økonomiske og adm. fag 72 7 % 10 % 14/15
Lærerutdanning og pedagogikk 98 5 % 6 % 8/15
Humanistiske og estetiske fag 62 3 % 4 % 14/15
Samferdsels- og servicefag 97 3 % 3 % 8/15
Samfunnsfag og juridiske fag 36 1 % 3 % 14/15
Primærnæringsfag 215 3 % 2 % 2/15
Uoppgitt faggruppe 71 4 % 5 % 12/15

Utdanningsnivå Indeks K4U3 % Norge % Rangering

Grunnskole 126 33 % 26 % 3/15
Videregående skole 115 46 % 40 % 2/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 71 16 % 22 % 13/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 35 3 % 8 % 14/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 73 3 % 4 % 12/15

Sivilstand Indeks K4U3 % Norge % Rangering

Ugifte menn 98 27 % 28 % 10/15
Ugifte kvinner 93 22 % 24 % 13/15
Gifte 102 35 % 35 % 8/15
Enker eller enkemenn 135 6 % 5 % 3/15
Separerte eller skilte 100 9 % 9 % 8/15

Lav inntekt i Bygd K4U3



Alder Indeks K4U3 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 89 6 % 7 % 14/15
Alder 6-12 år 96 8 % 9 % 9/15
Alder 13-15 år 104 4 % 4 % 7/15
Alder 16-18 år 107 4 % 4 % 6/15
Alder 19-23 år 97 6 % 7 % 10/15
Alder 24-34 år 81 12 % 15 % 12/15
Alder 35-44 år 89 12 % 14 % 14/15
Alder 45-54 år 102 14 % 14 % 8/15
Alder 55-64 år 111 13 % 12 % 2/15
Alder 65-74 år 120 11 % 10 % 2/15
Alder 75 år og over 126 9 % 7 % 4/15

Livsfase Indeks K4U3 % Norge % Rangering

Unge enslige 60 6 % 10 % 11/15
Unge par 57 2 % 4 % 13/15
Småbarnsfamilier 90 10 % 11 % 10/15
Storbarnsfamilier 99 16 % 16 % 8/15
Familier med voksne barn 120 8 % 6 % 3/15
Voksne enslige 95 15 % 15 % 8/15
Voksne par 112 10 % 9 % 6/15
Godt voksne enslige 123 15 % 12 % 4/15
Godt voksne par 122 14 % 11 % 3/15
Andre husholdninger 102 5 % 5 % 7/15

K4U3Lav inntekt i Bygd



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

222 694 125 307 1,8 226 648 kr 309 138
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K5U1 Norge

Gammel & billig 59 33 199 1 073 066 Personer i enebolig 13 17 344 3 044 248

Ny & dyr 72 5 005 131 855 Personer i småhus 70 33 583 1 125 894

El-bil 59 3 477 111 913 Personer i leilighet 385 162 198 995 314
TESLA 64 721 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 59 1 655 411 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Hyundai & Toyota Boligverdi (snitt) 85 2 745 600 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K5U1Svært l av in n tekt i By
1. Stovner (Oslo)
2. Grorud (Oslo)

3. Konnerud (Drammen)

Ofte unge og single med innvandrerbakgrunn under
utdanning. Bor i mindre attraktive områder i de store
byene med lave boligpriser. De fleste bor i blokk.
Lav inntekt og formue.
Mest prissensitive av alle. Bruker penger på snus,
kaffe og pengespill. I garasjen finnes små, billige og
eldre biler, men få har tilgang på bil. Dagligvarer
kjøpes hos Kiwi.
Stemmer oftere SV, Rødt eller Miljøpartiet. Gjerne
moderne fellesskapsorientert, innovatør, miljøbevisst
og moteriktig.

4. Bergenhus (Bergen)
5. Bjerke (Oslo)

kr
kr

Bor i

60

80

100

120

140

Sløse med
penger

Miljøbevisst

Moteriktig

Etternølere

Konservativ

Sparsommelig

Skeptisk om
miljøet

Gammeldags

Innovatører

Liberal



Hytter Indeks K5U1 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 148 48 % 33 % 1/15
Eier hytte(r) på fjellet 62 17 % 27 % 15/15
Eier hytte(r) i innlandet 87 35 % 40 % 10/15

Boligtype #VALUE! Indeks K5U1 % Norge % Rangering

Enebolig 10 5 % 47 % 15/15
Rekkehus 54 8 % 15 % 11/15
Blokk 263 83 % 31 % 1/15
Tomannsbolig 73 5 % 6 % 15/15

Boligpris i kr Indeks K5U1 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 21 1 % 3 % 11/15
Boligpris 500'-1 mill. 70 6 % 8 % 8/15
Boligpris 1-1,5 mill. 114 11 % 10 % 7/15
Boligpris 1,5-2 mill. 121 15 % 12 % 6/15
Boligpris 2-2,5 mill. 139 19 % 14 % 2/15
Boligpris 2,5-3 mill. 145 18 % 12 % 2/15
Boligpris 3-4 mill. 105 18 % 17 % 7/15
Boligpris 4-5 mill. 64 6 % 10 % 10/15
Boligpris 5-6 mill. 47 2 % 5 % 10/15
Boligpris over 6 mill. 48 4 % 9 % 9/15

Eier eller leier bolig Indeks K5U1 % Norge % Rangering

Selveier 29 18 % 62 % 15/15
Leier 177 41 % 23 % 1/15
Eier i borettslag 284 41 % 15 % 2/15

Boligareal Indeks K5U1 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 295 32 % 11 % 1/15
Boligareal 50-59 kvm 202 11 % 6 % 2/15
Boligareal 60-79 kvm 162 24 % 15 % 3/15
Boligareal 80-99 kvm 127 17 % 14 % 3/15
Boligareal 100-119 kvm 74 8 % 11 % 14/15
Boligareal 120-139 kvm 33 3 % 10 % 15/15
Boligareal 140-159 kvm 20 2 % 8 % 15/15
Boligareal 160-199 kvm 14 2 % 13 % 15/15
Boligareal 200-249 kvm 11 1 % 8 % 15/15
Boligareal over 250 kvm 7 0 % 6 % 15/15

Boligalder Indeks K5U1 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 192 40 % 21 % 4/15
Antall boliger 40-50 år 241 21 % 9 % 1/15
Antall boliger 30-40 år 50 6 % 11 % 14/15
Antall boliger 20-30 år 57 6 % 10 % 15/15
Antall boliger 10-20 år 65 8 % 13 % 15/15
Antall boliger 5-10 år 61 4 % 6 % 14/15
Antall boliger 2-5 år 66 2 % 4 % 14/15
Antall boliger 2 år 82 1 % 1 % 12/15
Antall boliger 1 år 27 0 % 1 % 15/15
Boliger uten tatt i bruk dato 47 11 % 24 % 10/15

K5U1 Svært l av inn tekt i By



Biler per husholdning Indeks K5U1 Norge Rangering

Biler per husholdning 57 0,6 1,1 15/15

Biltyper Indeks K5U1 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 59 3,1 % 5,3 % 14/15
Ny & dyr 72 3,8 % 5,3 % 12/15

Mellomklasse 66 3,5 % 5,3 % 14/15
Store 67 3,5 % 5,3 % 14/15
SUV 50 2,6 % 5,3 % 15/15
Små 76 4,0 % 5,3 % 13/15
Eksklusive 72 3,8 % 5,3 % 13/15
Flerbruksbiler 59 3,1 % 5,3 % 15/15
Elektrisk 59 3,1 % 5,3 % 12/15
Sportsbiler 51 2,7 % 5,3 % 14/15
Luksus 77 4,0 % 5,3 % 10/15
Annen biltype 66 3,5 % 5,3 % 15/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K5U1 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 59 3,1 % 5,3 % 14/15
Toyota 69 3,6 % 5,3 % 14/15
Volvo 64 3,4 % 5,3 % 14/15
BMW 59 3,1 % 5,3 % 11/15
Ford 57 3,0 % 5,3 % 15/15
Mercedes Benz 70 3,7 % 5,3 % 14/15
Audi 58 3,1 % 5,3 % 13/15
Nissan 68 3,6 % 5,3 % 12/15
Skoda 62 3,3 % 5,3 % 14/15
Peugeot 56 3,0 % 5,3 % 15/15
Mitsubishi 43 2,3 % 5,3 % 15/15
Mazda 55 2,9 % 5,3 % 15/15
Opel 64 3,4 % 5,3 % 15/15
Kia 63 3,3 % 5,3 % 15/15
Hyundai 77 4,0 % 5,3 % 13/15
Subaru 52 2,7 % 5,3 % 14/15
Citroen 59 3,1 % 5,3 % 14/15
Suzuki 46 2,4 % 5,3 % 15/15
Honda 53 2,8 % 5,3 % 15/15
Tesla Motor 63 3,3 % 5,3 % 11/15
Renault 65 3,4 % 5,3 % 13/15
Mini 65 3,4 % 5,3 % 11/15
Fiat 58 3,1 % 5,3 % 13/15
Lexus 61 3,2 % 5,3 % 12/15
Land Rover 53 2,8 % 5,3 % 12/15

Bilalder Indeks K5U1 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 67 3,5 % 5,3 % 14/15
Antall biler 4 til 5 år 51 2,7 % 5,3 % 15/15
Antall biler 6 til 7 år 49 2,6 % 5,3 % 15/15
Antall biler 8 til 11 år 51 2,7 % 5,3 % 15/15
Antall biler 12 til 15 år 58 3,1 % 5,3 % 15/15
Antall biler 16 til 19 år 65 3,4 % 5,3 % 13/15
Antall biler 20+ år 57 3,0 % 5,3 % 12/15

Svært lav inntekt i By K5U1



Forbruk per person/år Indeks K5U1 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 94 33 967 36 135 10/15
Oppussing-bolig 59 2 397 4 063 14/15
Mobiltelefoni 83 6 221 7 495 14/15
Klær 94 5 828 6 200 8/15
Møbler 88 4 699 5 340 9/15
Bøker 97 808 833 8/15
Sportsutstyr 118 3 540 3 000 4/15
Interiør 86 662 770 8/15
Husholdningsapparater 80 2 424 3 030 10/15
Magasiner 50 1 105 2 210 15/15
Blomster 83 1 065 1 283 10/15
Optikerartikler 77 865 1 124 13/15
Sko 96 797 830 8/15
Kosmetikk 92 848 922 12/15
Smykker 97 570,4 588,0 7/15
Mobiltelefon-utstyr 90 326,7 363,0 13/15
Foto 153 601,3 393,0 1/15

Handlevaner Indeks K5U1 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 105 88,3 % 83,9 % 2/15
Penger i bakhånd 89 68,5 % 77,1 % 12/15
Informasjonssøker 109 77,8 % 71,4 % 2/15
Parkering 50 30,9 % 62,3 % 15/15
Miljøvennlige varer 107 56,6 % 52,7 % 2/15
Spesialforretninger 69 33,5 % 48,8 % 15/15
Ukens tilbud - dagligvarer 92 35,2 % 38,1 % 12/15
Norske varer 72 24,0 % 33,3 % 14/15
Handle i store kjøpesenter 114 42,3 % 37,0 % 1/15
Prisfølsomme 117 45,1 % 38,5 % 3/15
Kjøper kjent varemerke – klær 108 36,6 % 34,0 % 7/15
Nye tekniske løsninger 111 35,7 % 32,2 % 4/15
Ikke merkelojal 98 29,5 % 30,0 % 9/15
Handler mat nær arbeidsplassen 102 26,8 % 26,2 % 6/15
Jakter nytt i butikk 103 24,1 % 23,3 % 7/15
Kjente merker – høy pris 85 15,8 % 18,6 % 13/15
Early adopter 130 21,0 % 16,2 % 2/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 70 4,8 % 6,9 % 13/15

Informasjon om tilbud Indeks K5U1 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 109 22,7 % 20,8 % 4/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 82 12,8 % 15,6 % 14/15
Reklame i posten 38 4,9 % 12,8 % 15/15
Annonser i avis 49 4,9 % 10,1 % 15/15
Annonsebilag i aviser 41 3,6 % 8,8 % 15/15
TV-reklame 84 5,7 % 6,8 % 14/15
Familie/bekjente 95 7,0 % 7,4 % 12/15
Sosiale medier/nettsamfunn 128 6,0 % 4,7 % 2/15
Bannere på Internett 96 5,5 % 5,7 % 8/15
Utendørsreklame 94 1,7 % 1,8 % 10/15
Radioreklame 67 1,0 % 1,5 % 14/15

Svært l av inn tekt i By K5U1



Aviser Indeks K5U1 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 155 20,9 % 13,5 % 2/15
VG 133 13,8 % 10,4 % 1/15
Dagens Næringsliv 128 6,8 % 5,3 % 5/15
Dagbladet 188 11,1 % 5,9 % 1/15
Dagsavisen 168 3,7 % 2,2 % 3/15
Finansavisen 106 1,8 % 1,7 % 7/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K5U1 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 67 1,6 % 2,4 % 13/15
TV (15-29 min) 91 3,0 % 3,3 % 11/15
TV (30-59 min) 103 6,9 % 6,7 % 8/15
TV (1-2 timer) 99 19,8 % 20,0 % 11/15
TV (Over 2 timer) 60 28,9 % 48,5 % 15/15

TV-kanaler Indeks K5U1 (%) Norge (%) Rangering

NRK 96 84,6 % 88,3 % 12/15
TV2 95 81,1 % 85,2 % 13/15
TV3 95 69,1 % 72,5 % 14/15
TVNorge 95 74,7 % 78,3 % 14/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K5U1 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 105 11,4 % 10,9 % 6/15
Radio (15-29 min) 81 8,8 % 10,8 % 14/15
Radio (30-59 min) 99 11,0 % 11,1 % 9/15
Radio (1-2 timer) 77 8,9 % 11,6 % 13/15
Radio (Over 2 timer) 60 12,6 % 21,0 % 14/15

Radiokanaler Indeks K5U1 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 77 43,0 % 55,6 % 15/15
NRK P1 53 21,7 % 40,6 % 15/15
P4 73 47,1 % 64,2 % 15/15
NRK P3 108 16,7 % 15,4 % 6/15
Radio Norge 71 40,0 % 56,3 % 15/15
Lokalradio ialt 141 18,0 % 12,8 % 2/15
NRK P2 75 10,5 % 14,0 % 13/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K5U1 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 123 0,7 0,6 1/15

Politisk parti Indeks K5U1 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 83 25,3 % 30,4 % 14/15
Høyre 101 19,8 % 19,7 % 7/15
Fremskrittspartiet 61 7,1 % 11,6 % 15/15
Venstre 139 5,7 % 4,1 % 2/15
Vil ikke stemme 105 6,5 % 6,2 % 9/15
Kristelig Folkeparti 19 0,8 % 4,2 % 15/15
Senterpartiet 42 2,6 % 6,2 % 12/15
Miljøpartiet 244 8,8 % 3,6 % 1/15
SV 150 7,2 % 4,8 % 2/15
Rødt/RV 244 6,6 % 2,7 % 1/15

Svært l av inn tekt i By K5U1



Personinntekt Indeks K5U1 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 217 8 % 4 % 1/15
Personinntekt 1-49.999 156 11 % 7 % 1/15
Personinntekt 50.000-99.999 161 9 % 6 % 1/15
Personinntekt 100.000-149.999 133 13 % 10 % 3/15
Personinntekt 150.000-199.999 114 11 % 9 % 5/15
Personinntekt 200.000-299.999 100 19 % 19 % 8/15
Personinntekt 300.000-399.999 82 14 % 17 % 14/15
Personinntekt 400.000-499.999 68 7 % 11 % 14/15
Personinntekt 500.000-799.999 52 6 % 12 % 13/15
Personinntekt 800.000 og over 27 2 % 6 % 13/15

Formue Indeks K5U1 % Norge % Rangering

Formue 0 111 53 % 48 % 1/15
Formue 1-49.999 164 16 % 9 % 1/15
Formue 50.000-99.999 111 4 % 4 % 3/15
Formue 100.000-199.999 95 4 % 5 % 9/15
Formue 200.000-399.999 86 6 % 7 % 12/15
Formue 400.000-699.999 76 6 % 7 % 14/15
Formue 700.000-999.999 71 4 % 5 % 15/15
Formue 1.000.000-1.999.999 61 5 % 9 % 15/15
Formue 2.000.000 og over 44 3 % 7 % 15/15

Utdanningsretning Indeks K5U1 % Norge % Rangering

Allmenne fag 114 41 % 36 % 5/15
Naturvit. fag og håndverksfag 76 14 % 18 % 15/15
Helse- og sosialfag 76 9 % 12 % 15/15
Økonomiske og adm. fag 74 8 % 10 % 13/15
Lærerutdanning og pedagogikk 62 3 % 6 % 15/15
Humanistiske og estetiske fag 116 5 % 4 % 5/15
Samferdsels- og servicefag 76 2 % 3 % 15/15
Samfunnsfag og juridiske fag 116 3 % 3 % 6/15
Primærnæringsfag 35 1 % 2 % 13/15
Uoppgitt faggruppe 245 13 % 5 % 1/15

Utdanningsnivå Indeks K5U1 % Norge % Rangering

Grunnskole 119 31 % 26 % 5/15
Videregående skole 82 32 % 40 % 14/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 87 19 % 22 % 10/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 85 7 % 8 % 8/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 249 11 % 4 % 1/15

Sivilstand Indeks K5U1 % Norge % Rangering

Ugifte menn 115 32 % 28 % 1/15
Ugifte kvinner 110 27 % 24 % 3/15
Gifte 75 26 % 35 % 15/15
Enker eller enkemenn 88 4 % 5 % 8/15
Separerte eller skilte 127 11 % 9 % 2/15

Svært l av inn tekt i By K5U1



Alder Indeks K5U1 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 96 6 % 7 % 10/15
Alder 6-12 år 77 7 % 9 % 14/15
Alder 13-15 år 72 3 % 4 % 14/15
Alder 16-18 år 73 3 % 4 % 14/15
Alder 19-23 år 132 9 % 7 % 1/15
Alder 24-34 år 162 24 % 15 % 1/15
Alder 35-44 år 103 14 % 14 % 7/15
Alder 45-54 år 85 12 % 14 % 15/15
Alder 55-64 år 79 9 % 12 % 15/15
Alder 65-74 år 78 7 % 10 % 15/15
Alder 75 år og over 88 6 % 7 % 12/15

Livsfase Indeks K5U1 % Norge % Rangering

Unge enslige 220 22 % 10 % 1/15
Unge par 170 7 % 4 % 3/15
Småbarnsfamilier 76 8 % 11 % 14/15
Storbarnsfamilier 56 9 % 16 % 15/15
Familier med voksne barn 59 4 % 6 % 15/15
Voksne enslige 133 21 % 15 % 2/15
Voksne par 59 5 % 9 % 15/15
Godt voksne enslige 98 12 % 12 % 6/15
Godt voksne par 46 5 % 11 % 15/15
Andre husholdninger 140 7 % 5 % 1/15

K5U1Svært lav inntekt i By



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

127 861 65 050 2,0 235 609 kr 335 803
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K5U2 Norge

Gammel & billig 97 28 499 1 073 066 Personer i enebolig 66 48 446 3 044 248

Ny & dyr 73 2 612 131 855 Personer i småhus 123 33 638 1 125 894

El-bil 45 1 388 111 913 Personer i leilighet 152 36 731 995 314
TESLA 52 307 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 63 1 756 232 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Peugeot & Ford Boligverdi (snitt) 64 2 067 435 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K5U2Svært l av in n tekt i Tettsted
1. Eidsberg (Østfold)

2. Søndre Nordstrand (Oslo)
3. Fredrikstad (Østfold)

Høy andel eldre, men noen i 20-30-årene også. Bor på
mindre attraktive tettsteder utenfor de store byene.
Mange i småhus.
Lav inntekt og formue.
Prissensitive, men bruker mer enn gjennomsnittet på
sko, kosmetikk, smykker og mobiltelefon-utstyr. I
garasjen eldre biler, men av og til nye små Ford eller
Peugeot.
Stemmer oftere Fremskrittspartiet men også Rødt i
motsatt ende av skalaen.
Tradisjonell og individorientert.

4. Notodden (Telemark)
5. Kongsvinger (Hedmark)
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Hytter Indeks K5U2 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 79 26 % 33 % 11/15
Eier hytte(r) på fjellet 127 35 % 27 % 2/15
Eier hytte(r) i innlandet 98 39 % 40 % 7/15

Boligtype #VALUE! Indeks K5U2 % Norge % Rangering

Enebolig 55 26 % 47 % 11/15
Rekkehus 107 16 % 15 % 6/15
Blokk 156 49 % 31 % 4/15
Tomannsbolig 144 9 % 6 % 7/15

Boligpris i kr Indeks K5U2 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 114 4 % 3 % 6/15
Boligpris 500'-1 mill. 167 13 % 8 % 3/15
Boligpris 1-1,5 mill. 200 20 % 10 % 3/15
Boligpris 1,5-2 mill. 176 22 % 12 % 1/15
Boligpris 2-2,5 mill. 116 16 % 14 % 6/15
Boligpris 2,5-3 mill. 86 11 % 12 % 9/15
Boligpris 3-4 mill. 60 10 % 17 % 13/15
Boligpris 4-5 mill. 30 3 % 10 % 13/15
Boligpris 5-6 mill. 18 1 % 5 % 13/15
Boligpris over 6 mill. 10 1 % 9 % 13/15

Eier eller leier bolig Indeks K5U2 % Norge % Rangering

Selveier 69 43 % 62 % 12/15
Leier 126 29 % 23 % 3/15
Eier i borettslag 192 28 % 15 % 4/15

Boligareal Indeks K5U2 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 152 16 % 11 % 4/15
Boligareal 50-59 kvm 138 8 % 6 % 4/15
Boligareal 60-79 kvm 143 21 % 15 % 4/15
Boligareal 80-99 kvm 142 19 % 14 % 1/15
Boligareal 100-119 kvm 110 12 % 11 % 3/15
Boligareal 120-139 kvm 71 7 % 10 % 12/15
Boligareal 140-159 kvm 60 5 % 8 % 12/15
Boligareal 160-199 kvm 51 6 % 13 % 12/15
Boligareal 200-249 kvm 41 3 % 8 % 12/15
Boligareal over 250 kvm 35 2 % 6 % 12/15

Boligalder Indeks K5U2 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 78 16 % 21 % 6/15
Antall boliger 40-50 år 126 11 % 9 % 3/15
Antall boliger 30-40 år 69 8 % 11 % 13/15
Antall boliger 20-30 år 103 10 % 10 % 6/15
Antall boliger 10-20 år 97 13 % 13 % 9/15
Antall boliger 5-10 år 88 5 % 6 % 10/15
Antall boliger 2-5 år 133 5 % 4 % 4/15
Antall boliger 2 år 121 1 % 1 % 5/15
Antall boliger 1 år 127 1 % 1 % 4/15
Boliger uten tatt i bruk dato 119 29 % 24 % 6/15

K5U2 Svært l av inn tekt i Tettsted



Biler per husholdning Indeks K5U2 Norge Rangering

Biler per husholdning 88 1,0 1,1 11/15

Biltyper Indeks K5U2 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 97 2,7 % 2,7 % 8/15
Ny & dyr 73 2,0 % 2,7 % 11/15

Mellomklasse 86 2,3 % 2,7 % 11/15
Store 79 2,2 % 2,7 % 12/15
SUV 76 2,1 % 2,7 % 13/15
Små 120 3,3 % 2,7 % 3/15
Eksklusive 86 2,3 % 2,7 % 12/15
Flerbruksbiler 104 2,8 % 2,7 % 9/15
Elektrisk 46 1,3 % 2,7 % 13/15
Sportsbiler 61 1,7 % 2,7 % 12/15
Luksus 71 1,9 % 2,7 % 12/15
Annen biltype 111 3,0 % 2,7 % 6/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K5U2 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 72 2,0 % 2,7 % 11/15
Toyota 103 2,8 % 2,7 % 8/15
Volvo 80 2,2 % 2,7 % 11/15
BMW 59 1,6 % 2,7 % 12/15
Ford 109 3,0 % 2,7 % 8/15
Mercedes Benz 83 2,3 % 2,7 % 11/15
Audi 60 1,6 % 2,7 % 12/15
Nissan 67 1,8 % 2,7 % 13/15
Skoda 79 2,2 % 2,7 % 12/15
Peugeot 113 3,1 % 2,7 % 6/15
Mitsubishi 66 1,8 % 2,7 % 13/15
Mazda 78 2,1 % 2,7 % 12/15
Opel 98 2,7 % 2,7 % 8/15
Kia 92 2,5 % 2,7 % 9/15
Hyundai 90 2,5 % 2,7 % 10/15
Subaru 67 1,8 % 2,7 % 13/15
Citroen 93 2,5 % 2,7 % 10/15
Suzuki 93 2,6 % 2,7 % 11/15
Honda 86 2,4 % 2,7 % 11/15
Tesla Motor 52 1,4 % 2,7 % 13/15
Renault 97 2,6 % 2,7 % 9/15
Mini 63 1,7 % 2,7 % 12/15
Fiat 86 2,4 % 2,7 % 9/15
Lexus 52 1,4 % 2,7 % 13/15
Land Rover 60 1,6 % 2,7 % 11/15

Bilalder Indeks K5U2 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 83 2,3 % 2,7 % 11/15
Antall biler 4 til 5 år 75 2,1 % 2,7 % 12/15
Antall biler 6 til 7 år 78 2,1 % 2,7 % 12/15
Antall biler 8 til 11 år 85 2,3 % 2,7 % 11/15
Antall biler 12 til 15 år 99 2,7 % 2,7 % 9/15
Antall biler 16 til 19 år 105 2,9 % 2,7 % 8/15
Antall biler 20+ år 92 2,5 % 2,7 % 8/15

Svært lav inntekt i Tettsted K5U2



Forbruk per person/år Indeks K5U2 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 97 35 051 36 135 8/15
Oppussing-bolig 71 2 885 4 063 13/15
Mobiltelefoni 97 7 270 7 495 7/15
Klær 100 6 200 6 200 7/15
Møbler 73 3 898 5 340 13/15
Bøker 76 633 833 13/15
Sportsutstyr 109 3 270 3 000 7/15
Interiør 72 554 770 13/15
Husholdningsapparater 56 1 697 3 030 14/15
Magasiner 62 1 370 2 210 14/15
Blomster 89 1 142 1 283 9/15
Optikerartikler 88 989 1 124 12/15
Sko 118 979 830 4/15
Kosmetikk 102 940 922 8/15
Smykker 106 623,3 588,0 5/15
Mobiltelefon-utstyr 106 384,8 363,0 5/15
Foto 115 452,0 393,0 6/15

Handlevaner Indeks K5U2 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 102 85,4 % 83,9 % 6/15
Penger i bakhånd 91 69,9 % 77,1 % 11/15
Informasjonssøker 107 76,6 % 71,4 % 3/15
Parkering 98 61,0 % 62,3 % 10/15
Miljøvennlige varer 91 48,1 % 52,7 % 14/15
Spesialforretninger 85 41,3 % 48,8 % 14/15
Ukens tilbud - dagligvarer 100 38,2 % 38,1 % 6/15
Norske varer 59 19,7 % 33,3 % 15/15
Handle i store kjøpesenter 114 42,2 % 37,0 % 2/15
Prisfølsomme 116 44,7 % 38,5 % 4/15
Kjøper kjent varemerke – klær 89 30,3 % 34,0 % 10/15
Nye tekniske løsninger 94 30,3 % 32,2 % 12/15
Ikke merkelojal 72 21,5 % 30,0 % 15/15
Handler mat nær arbeidsplassen 71 18,6 % 26,2 % 15/15
Jakter nytt i butikk 106 24,6 % 23,3 % 5/15
Kjente merker – høy pris 81 15,0 % 18,6 % 14/15
Early adopter 114 18,4 % 16,2 % 7/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 206 14,2 % 6,9 % 1/15

Informasjon om tilbud Indeks K5U2 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 88 18,4 % 20,8 % 14/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 88 13,7 % 15,6 % 11/15
Reklame i posten 66 8,4 % 12,8 % 13/15
Annonser i avis 65 6,6 % 10,1 % 13/15
Annonsebilag i aviser 73 6,4 % 8,8 % 11/15
TV-reklame 87 5,9 % 6,8 % 13/15
Familie/bekjente 96 7,1 % 7,4 % 11/15
Sosiale medier/nettsamfunn 121 5,7 % 4,7 % 4/15
Bannere på Internett 82 4,7 % 5,7 % 13/15
Utendørsreklame 89 1,6 % 1,8 % 12/15
Radioreklame 107 1,6 % 1,5 % 4/15

Svært l av inn tekt i Tettsted K5U2



Aviser Indeks K5U2 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 97 13,1 % 13,5 % 7/15
VG 120 12,5 % 10,4 % 3/15
Dagens Næringsliv 75 4,0 % 5,3 % 9/15
Dagbladet 97 5,7 % 5,9 % 8/15
Dagsavisen 41 0,9 % 2,2 % 12/15
Finansavisen 88 1,5 % 1,7 % 9/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K5U2 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 71 1,7 % 2,4 % 12/15
TV (15-29 min) 115 3,8 % 3,3 % 5/15
TV (30-59 min) 119 8,0 % 6,7 % 2/15
TV (1-2 timer) 145 29,0 % 20,0 % 1/15
TV (Over 2 timer) 72 34,8 % 48,5 % 14/15

TV-kanaler Indeks K5U2 (%) Norge (%) Rangering

NRK 95 84,2 % 88,3 % 14/15
TV2 95 80,8 % 85,2 % 15/15
TV3 106 76,9 % 72,5 % 1/15
TVNorge 99 77,2 % 78,3 % 11/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K5U2 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 120 13,1 % 10,9 % 4/15
Radio (15-29 min) 128 13,8 % 10,8 % 2/15
Radio (30-59 min) 103 11,4 % 11,1 % 7/15
Radio (1-2 timer) 42 4,9 % 11,6 % 15/15
Radio (Over 2 timer) 58 12,1 % 21,0 % 15/15

Radiokanaler Indeks K5U2 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 79 44,2 % 55,6 % 14/15
NRK P1 71 28,8 % 40,6 % 13/15
P4 101 64,7 % 64,2 % 9/15
NRK P3 108 16,6 % 15,4 % 7/15
Radio Norge 104 58,3 % 56,3 % 5/15
Lokalradio ialt 74 9,5 % 12,8 % 12/15
NRK P2 79 11,0 % 14,0 % 11/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K5U2 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 110 0,6 0,6 2/15

Politisk parti Indeks K5U2 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 66 20,2 % 30,4 % 15/15
Høyre 117 23,0 % 19,7 % 4/15
Fremskrittspartiet 134 15,5 % 11,6 % 4/15
Venstre 90 3,7 % 4,1 % 7/15
Vil ikke stemme 148 9,2 % 6,2 % 3/15
Kristelig Folkeparti 81 3,4 % 4,2 % 9/15
Senterpartiet 52 3,2 % 6,2 % 9/15
Miljøpartiet 106 3,8 % 3,6 % 7/15
SV 94 4,5 % 4,8 % 7/15
Rødt/RV 174 4,7 % 2,7 % 4/15

Svært l av inn tekt i Tettsted K5U2



Personinntekt Indeks K5U2 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 161 6 % 4 % 2/15
Personinntekt 1-49.999 116 8 % 7 % 3/15
Personinntekt 50.000-99.999 128 7 % 6 % 2/15
Personinntekt 100.000-149.999 149 15 % 10 % 2/15
Personinntekt 150.000-199.999 143 13 % 9 % 2/15
Personinntekt 200.000-299.999 113 21 % 19 % 4/15
Personinntekt 300.000-399.999 86 14 % 17 % 13/15
Personinntekt 400.000-499.999 66 7 % 11 % 15/15
Personinntekt 500.000-799.999 49 6 % 12 % 14/15
Personinntekt 800.000 og over 26 2 % 6 % 14/15

Formue Indeks K5U2 % Norge % Rangering

Formue 0 105 50 % 48 % 4/15
Formue 1-49.999 145 14 % 9 % 2/15
Formue 50.000-99.999 109 4 % 4 % 4/15
Formue 100.000-199.999 105 5 % 5 % 4/15
Formue 200.000-399.999 104 7 % 7 % 5/15
Formue 400.000-699.999 94 7 % 7 % 9/15
Formue 700.000-999.999 83 4 % 5 % 14/15
Formue 1.000.000-1.999.999 70 6 % 9 % 14/15
Formue 2.000.000 og over 47 3 % 7 % 14/15

Utdanningsretning Indeks K5U2 % Norge % Rangering

Allmenne fag 127 46 % 36 % 1/15
Naturvit. fag og håndverksfag 81 15 % 18 % 14/15
Helse- og sosialfag 86 10 % 12 % 14/15
Økonomiske og adm. fag 75 8 % 10 % 12/15
Lærerutdanning og pedagogikk 75 4 % 6 % 14/15
Humanistiske og estetiske fag 72 3 % 4 % 12/15
Samferdsels- og servicefag 86 3 % 3 % 13/15
Samfunnsfag og juridiske fag 50 1 % 3 % 12/15
Primærnæringsfag 66 1 % 2 % 8/15
Uoppgitt faggruppe 154 8 % 5 % 3/15

Utdanningsnivå Indeks K5U2 % Norge % Rangering

Grunnskole 140 36 % 26 % 2/15
Videregående skole 97 39 % 40 % 9/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 68 15 % 22 % 14/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 43 3 % 8 % 13/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 154 7 % 4 % 3/15

Sivilstand Indeks K5U2 % Norge % Rangering

Ugifte menn 99 28 % 28 % 6/15
Ugifte kvinner 95 23 % 24 % 12/15
Gifte 85 30 % 35 % 13/15
Enker eller enkemenn 161 7 % 5 % 1/15
Separerte eller skilte 143 13 % 9 % 1/15

Svært l av inn tekt i Tettsted K5U2



Alder Indeks K5U2 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 91 6 % 7 % 13/15
Alder 6-12 år 84 7 % 9 % 11/15
Alder 13-15 år 83 3 % 4 % 12/15
Alder 16-18 år 88 3 % 4 % 12/15
Alder 19-23 år 108 7 % 7 % 3/15
Alder 24-34 år 107 16 % 15 % 5/15
Alder 35-44 år 93 13 % 14 % 13/15
Alder 45-54 år 94 13 % 14 % 12/15
Alder 55-64 år 98 12 % 12 % 11/15
Alder 65-74 år 108 10 % 10 % 5/15
Alder 75 år og over 141 10 % 7 % 2/15

Livsfase Indeks K5U2 % Norge % Rangering

Unge enslige 124 12 % 10 % 4/15
Unge par 86 3 % 4 % 6/15
Småbarnsfamilier 82 9 % 11 % 12/15
Storbarnsfamilier 77 12 % 16 % 12/15
Familier med voksne barn 82 5 % 6 % 12/15
Voksne enslige 123 19 % 15 % 3/15
Voksne par 79 7 % 9 % 13/15
Godt voksne enslige 139 17 % 12 % 2/15
Godt voksne par 86 10 % 11 % 12/15
Andre husholdninger 99 5 % 5 % 8/15

K5U2Svært lav inntekt i Tettsted



Personer Husholdninger HH størrelse Inntekt Formue

175 748 82 581 2,1 241 763 kr 434 504
5 263 971 2 382 222 2,2 341 522 kr 676 453

Indeks Antall biler Antall biler Indeks K5U3 Norge

Gammel & billig 139 51 687 1 073 066 Personer i enebolig 146 148 424 3 044 248

Ny & dyr 47 2 154 131 855 Personer i småhus 44 16 586 1 125 894

El-bil 24 940 111 913 Personer i leilighet 15 5 052 995 314
TESLA 19 144 21 576 Kjøpekraft bolig (pers.) 62 1 730 877 kr 2 785 915 kr

Populære bilmerker: Suzuki & Subaru Boligverdi (snitt) 49 1 561 702 kr 3 212 969 kr

Segmentbeskrivelse Kompass (indeks mot 100)

K5U3Svært l av in n tekt i Bygd
1. Tolga (Hedmark)

2. Frosta (Trøndelag)
3. Gáivuotna (Troms)

Typisk over 55 år, med bare grunnskoleutdanning. Bor
i de mest spredtbygde områdene i Norge. De aller
fleste i middels store eneboliger med lav pris.
Inntekt og formue er lav, noe som gjenspeiler seg i
lavt forbruk i de fleste varekategorier.
Lite prissensitive. Det segmentet som bruker mest på
magasiner og røyk. I garasjen står det eldre biler, ofte
Subaru og Suzuki.
Stemmer oftere Senterpartiet. Er tradisjonell og
individorientert. De liker ikke å ta sjanser.
Dagligvarer kjøpes oftes hos Spar eller Coop Extra.

4. Verran (Trøndelag)
5. Kautokeino (Finnmark)
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Hytter Indeks K5U3 % Norge % Rangering
Eier hytte(r) ved sjøen 50 16 % 33 % 15/15
Eier hytte(r) på fjellet 120 33 % 27 % 4/15
Eier hytte(r) i innlandet 127 51 % 40 % 1/15

Boligtype #VALUE! Indeks K5U3 % Norge % Rangering

Enebolig 157 74 % 47 % 4/15
Rekkehus 27 4 % 15 % 15/15
Blokk 51 16 % 31 % 10/15
Tomannsbolig 93 6 % 6 % 13/15

Boligpris i kr Indeks K5U3 % Norge % Rangering

Boligpris under 500' 463 16 % 3 % 1/15
Boligpris 500'-1 mill. 370 29 % 8 % 1/15
Boligpris 1-1,5 mill. 219 22 % 10 % 1/15
Boligpris 1,5-2 mill. 127 15 % 12 % 5/15
Boligpris 2-2,5 mill. 63 9 % 14 % 12/15
Boligpris 2,5-3 mill. 35 4 % 12 % 15/15
Boligpris 3-4 mill. 17 3 % 17 % 15/15
Boligpris 4-5 mill. 9 1 % 10 % 15/15
Boligpris 5-6 mill. 6 0 % 5 % 15/15
Boligpris over 6 mill. 5 0 % 9 % 15/15

Eier eller leier bolig Indeks K5U3 % Norge % Rangering

Selveier 116 72 % 62 % 7/15
Leier 106 24 % 23 % 5/15
Eier i borettslag 24 3 % 15 % 12/15

Boligareal Indeks K5U3 % Norge % Rangering
Boligareal under 50 kvm 86 9 % 11 % 6/15
Boligareal 50-59 kvm 82 5 % 6 % 8/15
Boligareal 60-79 kvm 80 12 % 15 % 9/15
Boligareal 80-99 kvm 118 16 % 14 % 5/15
Boligareal 100-119 kvm 104 12 % 11 % 5/15
Boligareal 120-139 kvm 105 10 % 10 % 7/15
Boligareal 140-159 kvm 104 8 % 8 % 8/15
Boligareal 160-199 kvm 113 14 % 13 % 8/15
Boligareal 200-249 kvm 101 9 % 8 % 9/15
Boligareal over 250 kvm 102 6 % 6 % 8/15

Boligalder Indeks K5U3 % Norge % Rangering
Antall boliger over 50 år 30 6 % 21 % 15/15
Antall boliger 40-50 år 39 3 % 9 % 15/15
Antall boliger 30-40 år 82 9 % 11 % 11/15
Antall boliger 20-30 år 87 9 % 10 % 11/15
Antall boliger 10-20 år 68 9 % 13 % 14/15
Antall boliger 5-10 år 70 4 % 6 % 13/15
Antall boliger 2-5 år 56 2 % 4 % 15/15
Antall boliger 2 år 60 1 % 1 % 15/15
Antall boliger 1 år 85 1 % 1 % 10/15
Boliger uten tatt i bruk dato 230 56 % 24 % 1/15
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Biler per husholdning Indeks K5U3 Norge Rangering

Biler per husholdning 101 1,1 1,1 9/15

Biltyper Indeks K5U3 % Norge HH % Rangering

Gammel & billig 139 4,8 % 3,5 % 2/15
Ny & dyr 47 1,6 % 3,5 % 15/15

Mellomklasse 55 1,9 % 3,5 % 15/15
Store 63 2,2 % 3,5 % 15/15
SUV 77 2,7 % 3,5 % 12/15
Små 51 1,8 % 3,5 % 15/15
Eksklusive 72 2,5 % 3,5 % 14/15
Flerbruksbiler 67 2,3 % 3,5 % 13/15
Elektrisk 24 0,8 % 3,5 % 15/15
Sportsbiler 51 1,8 % 3,5 % 13/15
Luksus 48 1,6 % 3,5 % 15/15
Annen biltype 68 2,4 % 3,5 % 14/15

Bilmerker (5 år eller nyere) Indeks K5U3 % Norge HH % Rangering
Volkswagen 47 1,6 % 3,5 % 15/15
Toyota 62 2,2 % 3,5 % 15/15
Volvo 74 2,6 % 3,5 % 13/15
BMW 38 1,3 % 3,5 % 15/15
Ford 66 2,3 % 3,5 % 13/15
Mercedes Benz 59 2,0 % 3,5 % 15/15
Audi 38 1,3 % 3,5 % 15/15
Nissan 49 1,7 % 3,5 % 15/15
Skoda 68 2,4 % 3,5 % 13/15
Peugeot 57 2,0 % 3,5 % 14/15
Mitsubishi 71 2,5 % 3,5 % 12/15
Mazda 75 2,6 % 3,5 % 13/15
Opel 93 3,2 % 3,5 % 10/15
Kia 72 2,5 % 3,5 % 14/15
Hyundai 64 2,2 % 3,5 % 15/15
Subaru 107 3,7 % 3,5 % 7/15
Citroen 51 1,8 % 3,5 % 15/15
Suzuki 112 3,9 % 3,5 % 6/15
Honda 61 2,1 % 3,5 % 14/15
Tesla Motor 19 0,7 % 3,5 % 15/15
Renault 47 1,6 % 3,5 % 15/15
Mini 30 1,0 % 3,5 % 15/15
Fiat 38 1,3 % 3,5 % 15/15
Lexus 29 1,0 % 3,5 % 15/15
Land Rover 30 1,0 % 3,5 % 15/15

Bilalder Indeks K5U3 % Norge HH % Rangering

Antall biler 0 til 3 år 51 1,8 % 3,5 % 15/15
Antall biler 4 til 5 år 70 2,4 % 3,5 % 13/15
Antall biler 6 til 7 år 83 2,9 % 3,5 % 11/15
Antall biler 8 til 11 år 105 3,6 % 3,5 % 8/15
Antall biler 12 til 15 år 125 4,3 % 3,5 % 3/15
Antall biler 16 til 19 år 144 5,0 % 3,5 % 2/15
Antall biler 20+ år 181 6,3 % 3,5 % 1/15
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Forbruk per person/år Indeks K5U3 (kr) Norge (kr) Rangering

Dagligvarer 99 35 774 36 135 7/15
Oppussing-bolig 75 3 047 4 063 11/15
Mobiltelefoni 81 6 071 7 495 15/15
Klær 62 3 844 6 200 15/15
Møbler 70 3 738 5 340 14/15
Bøker 62 516 833 15/15
Sportsutstyr 74 2 220 3 000 12/15
Interiør 83 639 770 10/15
Husholdningsapparater 101 3 060 3 030 7/15
Magasiner 76 1 680 2 210 12/15
Blomster 78 1 001 1 283 12/15
Optikerartikler 106 1 191 1 124 7/15
Sko 71 589 830 15/15
Kosmetikk 47 433 922 15/15
Smykker 40 235,2 588,0 15/15
Mobiltelefon-utstyr 107 388,4 363,0 3/15
Foto 30 117,9 393,0 15/15

Handlevaner Indeks K5U3 (%) Norge (%) Rangering

Handler mat nær bosted 99 83,3 % 83,9 % 11/15
Penger i bakhånd 87 67,2 % 77,1 % 13/15
Informasjonssøker 105 75,1 % 71,4 % 6/15
Parkering 122 76,3 % 62,3 % 1/15
Miljøvennlige varer 97 50,9 % 52,7 % 11/15
Spesialforretninger 105 51,3 % 48,8 % 4/15
Ukens tilbud - dagligvarer 126 48,1 % 38,1 % 1/15
Norske varer 93 31,1 % 33,3 % 8/15
Handle i store kjøpesenter 112 41,3 % 37,0 % 3/15
Prisfølsomme 101 38,7 % 38,5 % 8/15
Kjøper kjent varemerke – klær 84 28,5 % 34,0 % 12/15
Nye tekniske løsninger 63 20,2 % 32,2 % 15/15
Ikke merkelojal 117 35,2 % 30,0 % 1/15
Handler mat nær arbeidsplassen 121 31,8 % 26,2 % 3/15
Jakter nytt i butikk 82 19,0 % 23,3 % 15/15
Kjente merker – høy pris 63 11,8 % 18,6 % 15/15
Early adopter 80 12,9 % 16,2 % 14/15
Utenlandshandle: > 4.000 kr 101 7,0 % 6,9 % 7/15

Informasjon om tilbud Indeks K5U3 (%) Norge (%) Rangering

Søk på Internett 107 22,3 % 20,8 % 5/15
Besøker butikken/Vindusutstilling 78 12,1 % 15,6 % 15/15
Reklame i posten 121 15,5 % 12,8 % 3/15
Annonser i avis 99 10,0 % 10,1 % 7/15
Annonsebilag i aviser 59 5,2 % 8,8 % 13/15
TV-reklame 106 7,2 % 6,8 % 2/15
Familie/bekjente 86 6,4 % 7,4 % 15/15
Sosiale medier/nettsamfunn 74 3,5 % 4,7 % 15/15
Bannere på Internett 95 5,4 % 5,7 % 9/15
Utendørsreklame 78 1,4 % 1,8 % 14/15
Radioreklame 113 1,7 % 1,5 % 2/15
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Aviser Indeks K5U3 (%) Norge (%) Rangering

Aftenposten 50 6,7 % 13,5 % 14/15
VG 117 12,2 % 10,4 % 4/15
Dagens Næringsliv 40 2,1 % 5,3 % 14/15
Dagbladet 97 5,7 % 5,9 % 8/15
Dagsavisen 36 0,8 % 2,2 % 13/15
Finansavisen 124 2,1 % 1,7 % 5/15

TV – daglig tidsbruk Indeks K5U3 (%) Norge (%) Rangering

TV (1-14 min) 263 6,3 % 2,4 % 1/15
TV (15-29 min) 164 5,4 % 3,3 % 1/15
TV (30-59 min) 69 4,6 % 6,7 % 13/15
TV (1-2 timer) 107 21,3 % 20,0 % 8/15
TV (Over 2 timer) 79 38,1 % 48,5 % 13/15

TV-kanaler Indeks K5U3 (%) Norge (%) Rangering

NRK 92 81,4 % 88,3 % 15/15
TV2 100 85,4 % 85,2 % 8/15
TV3 99 71,7 % 72,5 % 11/15
TVNorge 111 86,6 % 78,3 % 1/15

Radio – daglig tidsbruk Indeks K5U3 (%) Norge (%) Rangering

Radio (1-14 min) 47 5,1 % 10,9 % 15/15
Radio (15-29 min) 111 12,0 % 10,8 % 3/15
Radio (30-59 min) 115 12,8 % 11,1 % 2/15
Radio (1-2 timer) 86 10,0 % 11,6 % 11/15
Radio (Over 2 timer) 103 21,7 % 21,0 % 7/15

Radiokanaler Indeks K5U3 (%) Norge (%) Rangering

NRK i alt 110 61,4 % 55,6 % 1/15
NRK P1 128 52,1 % 40,6 % 1/15
P4 110 70,5 % 64,2 % 1/15
NRK P3 86 13,3 % 15,4 % 13/15
Radio Norge 120 67,5 % 56,3 % 1/15
Lokalradio ialt 66 8,4 % 12,8 % 14/15
NRK P2 83 11,6 % 14,0 % 9/15

Sosiale nettsamfunn - hyppighet Indeks K5U3 (%) Norge (%) Rangering

Sosiale nettsamfunn (Daglig) 100 0,6 0,6 9/15

Politisk parti Indeks K5U3 (%) Norge (%) Rangering

Arbeiderpartiet 93 28,2 % 30,4 % 11/15
Høyre 43 8,5 % 19,7 % 15/15
Fremskrittspartiet 141 16,4 % 11,6 % 2/15
Venstre 7 0,3 % 4,1 % 15/15
Vil ikke stemme 168 10,4 % 6,2 % 2/15
Kristelig Folkeparti 217 9,1 % 4,2 % 1/15
Senterpartiet 132 8,2 % 6,2 % 5/15
Miljøpartiet 194 7,0 % 3,6 % 2/15
SV 60 2,9 % 4,8 % 13/15
Rødt/RV 196 5,3 % 2,7 % 3/15
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Personinntekt Indeks K5U3 % Norge % Rangering

Personinntekt 0 105 4 % 4 % 7/15
Personinntekt 1-49.999 92 7 % 7 % 11/15
Personinntekt 50.000-99.999 105 6 % 6 % 5/15
Personinntekt 100.000-149.999 166 16 % 10 % 1/15
Personinntekt 150.000-199.999 159 15 % 9 % 1/15
Personinntekt 200.000-299.999 122 23 % 19 % 1/15
Personinntekt 300.000-399.999 90 15 % 17 % 11/15
Personinntekt 400.000-499.999 69 7 % 11 % 13/15
Personinntekt 500.000-799.999 47 6 % 12 % 15/15
Personinntekt 800.000 og over 21 1 % 6 % 15/15

Formue Indeks K5U3 % Norge % Rangering

Formue 0 88 42 % 48 % 15/15
Formue 1-49.999 112 11 % 9 % 5/15
Formue 50.000-99.999 122 4 % 4 % 1/15
Formue 100.000-199.999 132 6 % 5 % 1/15
Formue 200.000-399.999 141 9 % 7 % 1/15
Formue 400.000-699.999 144 10 % 7 % 1/15
Formue 700.000-999.999 116 6 % 5 % 1/15
Formue 1.000.000-1.999.999 95 8 % 9 % 11/15
Formue 2.000.000 og over 66 5 % 7 % 11/15

Utdanningsretning Indeks K5U3 % Norge % Rangering

Allmenne fag 126 46 % 36 % 2/15
Naturvit. fag og håndverksfag 92 17 % 18 % 12/15
Helse- og sosialfag 95 11 % 12 % 11/15
Økonomiske og adm. fag 63 7 % 10 % 15/15
Lærerutdanning og pedagogikk 86 5 % 6 % 12/15
Humanistiske og estetiske fag 58 3 % 4 % 15/15
Samferdsels- og servicefag 86 3 % 3 % 12/15
Samfunnsfag og juridiske fag 30 1 % 3 % 15/15
Primærnæringsfag 284 4 % 2 % 1/15
Uoppgitt faggruppe 79 4 % 5 % 8/15

Utdanningsnivå Indeks K5U3 % Norge % Rangering

Grunnskole 142 37 % 26 % 1/15
Videregående skole 110 44 % 40 % 4/15
Høgskole/Universitet lavt nivå 61 13 % 22 % 15/15
Høgskole/Universitet høyt nivå 29 2 % 8 % 15/15
Ingen eller uoppgitt utdanning 82 4 % 4 % 8/15

Sivilstand Indeks K5U3 % Norge % Rangering

Ugifte menn 100 28 % 28 % 5/15
Ugifte kvinner 89 21 % 24 % 15/15
Gifte 99 34 % 35 % 9/15
Enker eller enkemenn 156 7 % 5 % 2/15
Separerte eller skilte 104 9 % 9 % 6/15
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Alder Indeks K5U3 % Norge % Rangering

Alder 5 år og under 78 5 % 7 % 15/15
Alder 6-12 år 83 7 % 9 % 12/15
Alder 13-15 år 95 3 % 4 % 10/15
Alder 16-18 år 100 4 % 4 % 8/15
Alder 19-23 år 94 6 % 7 % 13/15
Alder 24-34 år 75 11 % 15 % 14/15
Alder 35-44 år 81 11 % 14 % 15/15
Alder 45-54 år 103 14 % 14 % 6/15
Alder 55-64 år 118 14 % 12 % 1/15
Alder 65-74 år 136 13 % 10 % 1/15
Alder 75 år og over 156 11 % 7 % 1/15

Livsfase Indeks K5U3 % Norge % Rangering

Unge enslige 58 6 % 10 % 13/15
Unge par 51 2 % 4 % 14/15
Småbarnsfamilier 73 8 % 11 % 15/15
Storbarnsfamilier 84 13 % 16 % 11/15
Familier med voksne barn 126 8 % 6 % 1/15
Voksne enslige 102 16 % 15 % 6/15
Voksne par 105 9 % 9 % 8/15
Godt voksne enslige 146 18 % 12 % 1/15
Godt voksne par 125 14 % 11 % 1/15
Andre husholdninger 113 6 % 5 % 3/15
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Aksjonæravtale Vardar  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar aksjonæravtale for Vardar AS datert 18.09.20.  

 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vardar AS er et energikonsern som er organisert i ulike datterselskaper og tilknyttede 

selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Vannkraft, Glitre Energi AS, Bioenergi 

og Vindkraft. Kommunene i tidligere Buskerud fylke overtok eierskapet i Vardar AS fra 

tidligere Buskerud fylkeskommune med virkning fra 01.01.20, jfr. gjeldende aksjonæravtale fra 

2005. Gjeldende aksjonæravtale gjenspeiler daværende eierstruktur hvor tidligere Buskerud 

fylkeskommune var eier. Denne aksjonæravtalen er gyldig inntil eierne inngår en ny avtale.   

 

Vardar AS forvalter betydelige verdier og det er behov for at kommunene ivaretar sitt eierskap 

i selskapet på en god, samordnet og forutsigbar måte. I den sammenheng er det viktig å få 

vedtatt en ny aksjonæravtale som reflekterer dagens eierstruktur i Vardar AS. Aksjonæravtalen 

omhandler rammer for forvaltning av eierskapet og utvikling av selskapet, og må vedtas i alle 

eierkommunene. 

 

Hensikten med denne saken er å legge til rette for kommunestyrebehandling av ny 

aksjonæravtale for Vardar AS i alle eierkommunene.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ny eierstruktur i Vardar AS 

Høsten 2019 oppnevnte rådmennene i Buskerud en administrativ arbeidsgruppe ledet av 

rådmannen i Drammen kommune. Arbeidsgruppen er gitt en saksforberedende rolle og har til 



- 

oppgave å legge til rette for kommunenes nye eierrolle gjennom koordinert politisk behandling 

av prosesser og saker som knytter seg til overtakelsen av eierskapet i Vardar AS. Fra 

Ringerike kommune har advokat Siri van Kervel Røskaft deltatt i arbeidsgruppen.  

 

Arbeidsgruppen har gjennom notater datert 01.10.19 og 27.05.20 orientert eierkommunene om 

arbeidet med å gjennomføre nødvendige prosesser som reflekterer selskapets nye eierstruktur, 

herunder valg av nytt styre og etablering av styringsdokumenter. I den sammenheng har 

arbeidsgruppen pekt på behovet for å revidere gjeldende aksjonæravtale fra 2005, slik at denne 

oppdateres og gjenspeiler dagens eierstruktur. 

 

I ekstraordinær generalforsamling i selskapet 09.12.19 ble nye, oppdaterte vedtekter vedtatt og 

det ble oppnevnt en valgkomité bestående av 5 ordførere. Ordfører i Drammen kommune leder 

valgkomiteen. Valgkomiteen har i 1. halvår 2020 arbeidet med å legge til rette for valg av styre 

på ordinær generalforsamling som ble avholdt 18.06.20. Oppnevnt administrativ arbeidsgruppe 

har bistått valgkomiteen. Vardar AS har gitt valgkomiteen sekretærstøtte i valgkomiteens 

møter.  

 

På generalforsamling i selskapet 18.06.20 ble det valgt nytt styre og det ble vedtatt utbytte til 

de nye eierne på totalt 60 millioner kroner. I tillegg ble Vardars egne aksjer i selskapet slettet. 

Denne aksjeposten overtok selskapet fra tidligere Buskerud fylkeskommune 01.01.20. 

Generalforsamlingen valgte følgende styre for 2 år: 

 Roar Flåthen, styreleder 

 Ingvild Myhre, nestleder 

 Kristin Ourom, styremedlem 

 Knut Oscar Fleten, styremedlem 

 Johnny Skoglund, styremedlem 

 

Nærmere om Vardar AS 

Vardar AS har pr. 01.09.20 følgende eiere med tilhørende eierandeler: 
 
Tabell: Eiere og eierandeler i Vardar AS pr. 01.09.20* 

Eiere Eierandel Eiere Eierandel 

Drammen kommune 26,08% Flesberg kommune 1,13% 

Flå kommune 0,21% Gol kommune 0,90% 

Hemsedal kommune 0,39% Hol kommune 0,94% 

Hole kommune 1,88% Asker kommune 14,06% 

Kongsberg kommune 12,07% Krødsherad kommune 0,76% 

Lier kommune 13,13% Nesbyen kommune 0,72% 

Nore og Uvdal kommune 0,54% Modum kommune 3,54% 

Ringerike kommune 11,70% Rollag kommune 0,63% 

Sigdal kommune 2,30% Øvre Eiker kommune 8,06% 

Ål kommune 0,96%   

*Fordelingen av aksjer følger av prinsippet som Buskerud fylkesting sluttet seg til i juni 2005 

der nøkkelen er 50% vekt på folketall pr. 01.01.05 og 50% vekt på de kommunale e-verkenes 

historiske kraftkjøp fra Fylkesverket. 
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Vardars formål er i henhold til selskapets vedtekter:  

• å investere i virksomheter innen kraftbransjen og i beslektede og utfyllende 

virksomheter. 

• å investere i andre selskaper for å bidra til utvikling og kompetanseoppbygging innen 

alternativ energi. 

• Produksjon av elektrisk energi.  

 

Vardar AS eier fire større virksomheter som ved halvårsskiftet i 2020 i sum er bokført til ca. 3 

mrd kroner: 

• Glitre Energi AS (50 % av aksjene) – energi- og nettkonsern hvor Drammen kommune 

eier 50% av aksjenei 

• Vardar Vannkraft AS – heleid vannkraftvirksomhet 

• Vardar Boreas AS – heleid vindkraftvirksomhet 

• Vardar Varme AS – heleid fjernvarmevirksomhet 

 

Vardars investeringer i de nevnte virksomheter er finansiert med om lag 1,3 mrd kroner i 

rentebærende lån og ca 1,7 mrd i egenkapital.  

 

I 2018 solgte Vardar AS vindkraftselskapet Nelja Energia til det statlige Eesti Energia i 

Estland med en samlet transaksjonsverdi på 488 millioner Euro. Salget av selskapet i Estland 

ga grunnlag for nedbetaling av banklån på om lag 1,25 mrd. kroner. Etter dette ble det for 

regnskapsåret 2018 vedtatt et utbytte til Buskerud fylkeskommune på 740 millioner kroner. 

Ekstern verdivurdering av Vardar AS foretatt av Pareto i mai 2020 viser en verdivurdert 

egenkapital på ca. 5,8 mrd kroner. Den bokførte verdien av egenkapitalen i Vardars regnskaper 

er som nevnt over på ca 1,7 mrd kroner.  

 

Vardar AS hadde i 2005 en balanse på ca 2,5 mrd, som var finansiert med rentebærende gjeld 

på ca ca 1,4 mrd og egenkapital med ca 1,1 mrd. Vardars finansielle situasjon er følgelig noe 

sterkere i 2020 enn den var da aksjonæravtalen ble inngått i 2005. 
 

Ny aksjonæravtale for Vardar AS 

Gjeldende aksjonæravtale er fra 2005 (vedlegg 1). Denne gjelder inntil ny avtale er vedtatt av 

alle eierkommunene. Den administrative arbeidsgruppen har i tråd med sin saksforberedende 

rolle gjennomgått avtalen og foreslått endringer som sikrer en oppdatert aksjonæravtale med 

utgangspunkt i dagens eierstruktur. Forslag til ny aksjonæravtale datert 18.09.20 følger vedlagt 

(vedlegg 2). Endringene er i hovedsak av teknisk karakter for å sikre at aksjonæravtalen 

gjenspeiler at det nå er kommunene i tidligere Buskerud fylke som nå er aksjonærer i selskapet.  

 

Av vesentlige endringer i aksjonæravtalen fra 2005 nevnes at ny aksjonæravtale i punkt 2.1 

viser til at kommunene i tillegg til eierskapet i Vardar AS i varierende grad og omfang har 

eierskap i andre kraftselskap. Det vil være styrene i disse selskapene som håndterer selskapenes 

drift og utvikling.  

 

Forslag til ny aksjonæravtale legger til rette for at eierne gis forutsigbarhet for når 

utbytteforventning fra selskapet kommuniseres og at eierne informeres jevnlig om selskapets 

                                                
i Det eksisterer en egen aksjonæravtale fra 2015 mellom Vardar AS og Drammen kommune om Glitre Energi AS. Denne 

avtalen påvirkes ikke av eierskifte i Vardar AS.  
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utvikling gjennom eiermøter som avholdes i tillegg til formelle generalforsamlinger, jfr. 

aksjonæravtalens punktene 3.4 og 3.5. I tråd med dette har eierkommunene i brev fra Vardar 

AS datert 28.08.20 blitt informert om at det under beskrevne forutsetninger er grunnlag for at 

samlet utbytte for 2020 kan utgjøre 30 millioner kroner. 

 

Omfattende avsnitt i gjeldende aksjonæravtale om særlige regler i interimsperioden frem til 

etablering av nåværende eierstruktur utgår i sin helhet. 

 

Forslag til ny aksjonæravtale slår fast i punkt 2.2 at formålet med «aksjonæravtalen er å 

fastlegge en eiermessig plattform for videreutviklingen av Vardar, samt regulere partenes 

rettigheter og plikter som aksjonærer i selskapet.». Vardar AS forvalter betydelige verdier og 

det er viktig at eierkommunene har en tydelig eierstrategi for selskapet. Gjennomføring av en 

god og grundig eierstrategisk prosess vil kreve større grad av involvering fra eierkommunene, 

med ekstern bistand for å sikre god kompetanse og samordning. I påvente av at eierne utvikler 

ny eierstrategi for selskapet, så videreføres gjeldende formuleringer som omhandler formål med 

eierskapet, jfr. aksjonæravtalens punkter 2.1 og 3.1.  Mer substansielle endringer i 

aksjonæravtalen foreslås vurdert nærmere i etterkant av etablering av ny eierstrategi for 

selskapet.  

 

 

Juridiske forhold  

 

Utkastet til aksjonæravtale er i overensstemmelse med aksjeloven og annen relevant 

lovgivning.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Aksjonæravtale for Vardar AS har ikke tidligere vært behandlet av kommunestyret i Ringerike 

kommune, men kommunestyret behandlet Ringerike kommune sitt eierskap i Vardar AS i sak 

76/20.   

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen  

 

Rådmannens vurdering 

 

Forslag til ny aksjonæravtale er i stor grad en teknisk revidering som særlig har til hensikt å 

formalisere korrekt eierstruktur, men hvor det ikke legges opp til mer omfattende endringer av 

gjeldende avtale. Ny aksjonæravtale sikrer forutsigbarhet om utbytteforventning og legger mer 

eksplisitt til rette for at de nye eierne holdes løpende informert om selskapets utvikling utover 

de formelle generalforsamlingene. Behovet for mer substansielle endringer i aksjonæravtalen vil 

bli nærmere vurdert et eierstrategisk arbeid som bl.a. mer inngående vil drøfte formålet med 

eierskapet. Gjeldende formuleringer om formålet med eierskapet gir likevel en god eiermessig 

plattform for videreutvikling av selskapet og legger til rette for god kontinuitet. Oppnevnt 

arbeidsgruppe blant rådmennene vil komme nærmere tilbake til organisering og gjennomføring 

at et eierstrategisk arbeid. Rådmannen anbefaler at vedlagte aksjonæravtale datert 18.09.20 

vedtas av kommunestyret. 



- 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 - Aksjonæravtale Vardar 2005 

Vedlegg 2 - Forslag til ny aksjonæravtale Vardar 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 
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Anskaffelsesstrategi 2021 - 2023  
 

Forslag til vedtak: 

 
 Anskaffelsesstrategi 2021 - 2023 for Ringerike kommune vedtas. 

 

 

  

 

 

Sammendrag 

Saken omhandler anskaffelsesstrategi for Ringerike kommune. Det foreslås fem strategier som 

sammen skal bidra til å nå hovedmålene til kommunen. Ringerike kommune skal være en 

profesjonell aktør i markedet og gjennomføre samfunnsansvarlige anskaffelser.  

 

Virksomhetens anskaffelser skal være profesjonelle, verdiskapende og bærekraftige. 

 

Innledning / bakgrunn 

Anskaffelsesstrategien skal støtte opp under Ringerike kommunes overordnede mål i den til 

enhver tid gjeldende kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogram. Strategien skal 

beskrive en overordnet tenkning og adferd for anskaffelser.  

 

Siden 2016 har offentlig anskaffelser vært et fokusområde for kommunen og fra 1.1.2018 ble 

innkjøp en egen avdeling under kommunalsjef Økonomi. Fra opprettelsen og frem til i dag har 

det i perioder vært fra en til fire stillinger hos innkjøp. Det er fra 1.12.20 tre 100 % stillinger 

hos innkjøp.  

 

Perioden for strategien er ikke satt lenger enn tre år på grunn av flere forhold. For det første er 

dette samme strategiperiode som Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel som kommunestyret vedtok den 25. juni.2020. Videre vil 

innkjøp i løpet 2021 få jobbet mer overordnet i tillegg til det rent operative i den daglige 

driften. Offentlig anskaffelser er et område som stadig kommer mer i fokus i kommunen, og 

modenheten i kommunen på området har etter hvert kommet langt. Det legges derfor til grunn 

at offentlig anskaffelser i løpet av stategiperioden vil utvikles fra en mer administrativ aktivitet 



- 

til å kunne bli et strategisk virkemiddel for kommunen. Det vil da med andre ord være fornuftig 

å synliggjøre dette med en ny strategi etter tre år som bedre kan ivareta dette. 

 

Beskrivelse av saken 

Offentlige anskaffelser er et strategisk viktig område for kommunen og skal være med på å 

sikre at vi når våre mål. I noen tilfeller er det en direkte sammenheng mellom kvaliteten på de 

anskaffelsene virksomheten gjør, og kvaliteten på de tjenestene som vi leverer. Samtidig er 

kommunens anskaffelser et viktig verktøy for å nå kommunens ambisjoner innen miljø- og 

bærekraft. 

 

Ringerike kommunes anskaffelser skal være profesjonelle, verdiskapende og bærekraftige.  

Hovedmålet er at Ringerike kommune skal være en profesjonell aktør i markedet og 

gjennomføre samfunnsansvarlige anskaffelser. 

 

For å oppnå hovedmålet og basert på hovedutfordringene til virksomheten, prioriteres følgende 

fem områder i strategiperioden: 

 

1. Ringerike kommune skal gjennomføre smartere anskaffelser i henhold til gjeldende 

regelverk og rutiner 

2. Ringerike kommune skal ha en heldigital anskaffelsesprosess 

3. Ringerike kommune skal ta samfunns- og miljøansvar i sine anskaffelser 

4. Ringerike kommune skal gjøre strategisk gode anskaffelser 

5. Ringerike kommune skal ha en effektiv avtaleforvaltning 

 

Det er i arbeidet med strategien brukt veilederen til Digitaliseringsdirektoratet, og strategier i andre 

kommuner har også blitt vurdert. Strategien er i henhold til lov om offentlige anskaffelser. 

 

Det er tatt hensyn til at strategien skal være retningsgivende og lett å sette seg inn i. Den har derfor 

et overordnet fokus for å angi tydelig retning i anskaffelsesarbeidet. Det er i tillegg utarbeidet 

detaljert rutine for innkjøp og innkjøpsavdelingen jobber med årlige handlingsplaner for å 

systematisk jobbe med å nå målene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Strategien er forankret i de overordnede satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, 

handlingsplan, samt etiske retningslinjer. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Anskaffelsesstrategien er i tråd med flere av FN sine bærekraftsmål. Det er særlig bærekraftsmålene 

knyttet til anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur og stoppe 

klimaendringene som berøres i anskaffelsesstrategien. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er tilfreds med at det nå er utarbeidet en anskaffelsesstrategi. Rådmannen anbefaler 

at strategien vedtas. 

 



- 

Vedlegg 

Anskaffelsesstrategi 2021 - 2023 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Line Synøve Østvold 
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Innledning
Anskaffelsesstrategien skal støtte opp under Ringerike kommunes overordnede mål i den til enhver
tid gjeldende kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogram for Ringerike kommune .
Strategien skal beskrive en overordnet tenkning og adferd for anskaffelser .

Avtalene som inngås, er viktige både for virksomheten, brukerne og leverandørene. Med dette følger
et ansvar om å oppt re som en profesjonell aktør og sørge for å få mest mulig igjen for midlene.
Samtidig ønsker virksomheten å bruke anskaffelsene strateg isk for å bidra til den innovasjon - og
v irksomhetsutvikling vi trenger.

Anskaffelser er et strategisk viktig område for vir ksomheten og skal være med på å sikre at vi når
våre mål. I noen tilfeller er det en direkte sammenheng mellom kvaliteten på de anska ffelsene
virksomheten gjør, og kvaliteten på de tjenestene som vi leverer. Samtidig er kommunens
anskaffelser et viktig verktøy for å nå kommunens ambisjoner innen miljø - og bærekraft.
Kommunestyret har vedtatt at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraft mål til grunn for sin
virksomhet1 og i forbindelse med arbeid med og vedtak av kommunal planstrategi for perioden 2020 -
2023 er ni av disse valgt ut som fokusområder for Ringerike kommune2. Ringerike har også vedtatt å
sertifisere alle sine virksomheter som Miljøfyrtårn i løpet av perioden 2020 - 2022. Dette legger også
føringer for krav vi setter i våre anskaffelser.

Anskaffelsesstrategien skal gi et felles grunnlag for gjennomføring av ans kaffelser og sikre effektiv
ressursbruk. Vi skal gjennomføre anskaffelsene i tråd med lov og forskrift og sikre kravene til
konkurranse, likebehandling og åpenhet.

Strategien gjelder for alt anskaffelsesarbeid som gjennomføres i virksomheten, på tvers av enheter
og for alle faser i en anskaffelsesprosess; fra planlegging av anskaffelsen til kontraktens avslutning.
Den berører alle deler av organisasjonen, og alle ansatte har et felles ansvar for å bidra til at vi lykkes
med å nå målene.

1 Kommunestyret 29.11.18 sak 143/18
2 Ringerikes fokusområder er 3 God helse, 4 God utdanning, 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9 Innovasjon og infrastruktur, 10
Mindre ulikhet, 11 Bærekraftig by og lokalsamfunn, 13 Stoppe klimaendringene, 15 Liv på land og 17 Samarbeid for å nå målene. Jf.
vedtak 158/19 og 82/20 i kommunestyret.
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Visjon

Virksom hetens anskaffelser skal være profesjon el le, verdiskapende og bærekraftige.

Hovedmål:

Ringerike kommune skal være en profesjonell aktør i markedet og gjennomfører samfunnsansvarlige
anskaffelser.

Følgende parametere er lagt vekt på ved prioriteringen av områder til strategien :

Kvalitet – anskaffelsen skal bidra til riktige og gode produkter og tjenester til brukerne og
virksomheten.

Bærekraft

Samfunnsansvar

Digitalisering

Kostnader

Tidsbruk – anskaffelsen skal være effektiv med hensyn til bruk av tid.

For å oppnå hovedmålet og basert på hovedutfordringene til virksomh et en, prioriterer vi følgende
fem områder i strategiperioden.
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Anskaffelsesstrategiens prioriterte områder
1. Ringerike kommune skal gjennomføre smartere anskaffelser i henhold til

gjeldende regelverk og rutiner
1.1 Ringerike kommune skal effektivisere sine anskaffelser, for å oppnå lavere

transaksjonskostnader, bedre priser og bedre behovsdekning .
1.2 Ringerike kommune skal til enhver tid ha oppdaterte rutiner og maler for gjennomføring

av anskaffelser
1.3 Ringerike kommune skal være en foregangskommune i distriktet innen offentlige

anskaffelser og fremme regionalt samarbeid.

2. Ringerike kommune skal ha en heldigital anskaffelsesprosess
2.1 Ringerike kommune skal gjennomføre alle anskaffelser digitalt
2.2 Ringerike kommune skal benytte e - handel for alle relevante kontrakter
2.3 Ringerike kommune skal ha en digital avtaleforvaltning

3. Ringerike kommune skal ta samfunns - og miljøa nsvar i sine anskaffelser
3.1 Ringerike kommunes retningslinjer for å motvirke arbeidslivskriminalitet skal legge s til

grunn i alle anskaffelser
3.2 Ringerike kommune skal stille relevante miljøkrav og krav til universell utforming i alle

anskaffelser.
3.3 Ringerike kommune skal anskaffe bærekraftige løsninger og strategisk benytte våre

anskaffelser for å nå kommunens mål i kommuneplanens samfunnsdel og
handlingsprogram .

3.4 Ringerike skal vektlegge etisk handel.

4. Ringerike kommune skal gjøre strategisk gode anskaffelser
4.1 Ringerike kommune sine anskaffelser skal være basert på langsiktig og helhetlig

planlegging
4.2 Ringerike kommune skal bygge strategisk innkjøpsfaglig kompetanse på områder som er

viktig for at kommunen skal nå sine mål.
4.3 Ringerike kommune skal i større grad benytte strategiske og innovative anskaffelser for å

levere smartere kommunale tjenester.
4.4 Ringerike kommune skal bidra til leverandørutvikling .

5. Ringerike kommune skal ha en effektiv avtaleforvaltning
5.1 R ingerike kommune skal ha høy avtalelojalitet .
5.2 Ringerike kommune skal utvikle rutiner og styrke kompeta nsen for å følge opp

kontrakter.
5.3 Ringerike kommune skal til enhver tid ha en total oversikt over avtalene i kommunen.
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Ønskede effekter
Ringerike kommune skal opptre som en profesjonell aktør, skape tillitt, godt omdømme.

1. Ledelsesforankring
2. Effektiv ressursbruk
3. Skape gode relasjoner for regionalt samarbeid.
4. Samfunnsansvarlige anskaffelser bidrar til å sikre godt omdømme og tillit til kommunen.
5. Godt gjennomtenkte anskaffelsesprosedyrer og gode kontrakts strategier.
6. Få utnyttet potensialet i kontraktene og få levert kontraktsytelsen til riktige betingelser .
7. Tydeliggjort ansvar for oppfølging av avtaler.
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Prinsippavklaring Asbjørnsens gate  
 

Forslag til vedtak: 

 
1. Rådmannen går i dialog med samferdselshistorisk senter om alternativ plassering.  

2. Fremtidig bruk av Asbjørnsensgate og tilliggende områder avklares i ny kommuneplan, med 

sikte på vedtak i 2022. 

3. Det disponerer 300 000,- fra Formannskapets disposisjonskonto til det videre arbeidet med å 

finne en best mulig langsiktig løsning for samferdelshistorisk senter. En arbeidsgruppe 

etableres og forslag til langsiktig løsning fremlegges i løpet av første kvartal 2021 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Rådmannen legger fram saken for kommunestyret for å få en prinsipiell avklaring av om det 

er politisk ønskelig å gå videre med ideen om eventuelt Samferdselhistorisk senter i 

Asbjørnsensgate. 

 

Bakgrunn for saken 

Kommunen kjøpte Hensmoveien 19 av MENOVA for å samlokalisere tekniske tjenester. 

Tekniske tjenester er nå lokalisert på Hensmoen, med noen unntak, og aktiviteten i 

Asbjørnsensgate opphørte fra samme tidspunkt.  

 

I budsjettet for 2020 foreslo rådmannen rivning av Asbjørnsens gate. Og formannskapet ble 

orientert om videre plan for området i strategisamlingen i juni 2019, der det ble lagt til 

grunnen omregulering til boligformål i samarbeid med øvrige grunneiere. 

 

I KS den 07.11.19 fremmet Runar Johansen fra Høyre interpellasjon om flytting av 

Samferdselshistorisk senter til Asbjørnsens gate. Ordfører svarte bla.følgende: 

 

«Ordfører ber administrasjonen i samhandling med Norsk samferdsel historisk senter se på 

Asbjørnsens gate og andre alternative løsninger på lokalisering» 



- 

 

Rådmannen legger fram saken for kommunestyret for å få en prinsipiell avklaring av om det 

er politisk ønskelig å gå videre med ideen i Asbjørnsensgate. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Samferdselshistorisk senter er i dag lokalisert ved Hønefoss jernbanestasjon, senteret må 

flytte pga nye Ringeriksbanen og utbygging av ny stasjon på Hønefoss. Senteret har vurdert 

flere alternative lokasjoner og kommunen har bistått i arbeidet underveis.  

Senteret trenger en sentral plassering med god plass. 

 

Initiativtakerene ønsker at kommunen stiller Asbjørnsens gate til disposisjon gjennom en 

avtale. I tillegg ønsker de at kommunen som grunneier kan stå som tiltakshaver ved en 

fremtidig planprosess.  

 

Initiativtakerne er avhengige av en avklaring før de kan bruke mer ressurser på utredning og 

planlegging. De ønsker avklaring for å komme videre i drøftinger med Ringerikskraft. 

 
 Dersom kommunestyret fatter positivt vedtak i saken, vil de opprette stiftelsen som er omtalt i 

konseptdokumentet. Deretter vil det være naturlig at kommunen og NSHS/Stiftelsen 

forhandler fram en leieavtale. Flere av de spørsmål kommunen har stilt, vil det være 

hensiktsmessig å konkretisere i avtalen.  

 Etter at Ringerike kommune har flyttet fra eiendommen, er de klare til å ta den i bruk. Det 

første de må gjør, blir å sikre bygget, reparere det mest nødvendige før innflytting. 

  Etter innflytting vil den nye stiftelsen sette i gang en omfattende planlegging av 

virksomheten, trinnvis gjennomføringsplan m.v. herunder behov for aktuelle prosesser i hht 

plan- og bygningsloven. 

 

 

Aktuell plassering 

Senteret har vurdert Asbjørnsens gate som meget aktuell for en etablering av Samferdsel 

historisk senter. De har utviklet et konsept som de ser for seg en trinnvis utvikling av. 

De ser for seg at Asbjørnsens gate vil kunne tilføre Hønefoss by mye som en turistattraksjon, 

de mener beliggenheten er perfekt, og man ser for seg en akse fra Petersøya via Glatvedt, 

Nordsiden, Asbjørnsens gate og videre gjennom Elvestien til Hovsenga, og retur ned 

Hønengaten, så knytter man med dette byen tettere sammen. En spennende og svært relevant 

mulighet er at det også er muligheter til adkomst med båt fra Glatvedt via Hønsand, noe som 

er viktig med tanke på vitalisering av Randselva. 

 

Dagens aktivitet 

Ved Samferdsel historisk Senter er det i dag en rekke klubber og foreninger representert og ca 

350 medlemmer benytter seg av senteret. Disse er basert på klassiske kjøretøy av ulik art. 

Mange klubber står på venteliste for å komme inn. Initiativtakerne ser derfor for seg at 

arealene i Asbjørnsens gate kan etablere byens nye opplevelsessenter gjennom Norsk 

samferdsel historisk senter, et helt nytt militært garnisonsmuseum som prosjekteres inn, i 

tillegg til et teknisk, pedagogisk opplevelsessenter for energiproduksjon som fokuserer på 

kretsløp, energi, strøm som energi til moderne samferdsel. 

 



- 

Samferdsel historie 

Samferdselshistorisk senter er en videreføring av en lang samferdsel historie, der de har bygd 

en kulturinstitusjon basert på entusiasme og frivillighet. De har utviklet en møteplass og blir 

jevnlig benyttet av innbyggerne i regionen og tilstøtende områder. De forvalter og formidler 

en samferdsel historisk kulturarv. 

 

Trinnvis utvikling 

Ved lokalisering i Asbjørnsens gate ser de for seg en trinnvis utvikling av senteret, gjennom 

en stiftelse. For å forsvare en etablering i Asbjørnsens gate må ambisjonsnivået heves. 

De ser for seg følgende satsningsområder: 

 Kulturarv bærer 

 Eksponent for historiske motorkjøretøy 

 Helårsåpent levende senter 

 Samlingspunkt for regionen 

 Kompetansesenter 

 Folkehelse 

 Arena for samfunnsoppdrag 

 Turistattraksjon 

Vedlagt saken følger «Asbjørnsens gate – Byens nye opplevelsessenter?» i tillegg har 

kommunen mottatt et notat som til dels svarer ut noen spørsmål. 

 

Status Asbjørnsens gate  

Deler av teknisk har vært lokalisert i Asbjørnsens gate men har flyttet inn på Hensmoen. 

 

Asbjørnsens gate bærer preg av manglende vedlikehold over tid og er ikke universelt 

utformet. Det er mangler innenfor brannsikkerhet, el sikkerhet bla. I forbindelse med 

budsjettforslaget for 2020 anbefalte rådmannen rivning av bygningsmassen av to grunner. For 

det første å legge til rette for fremtidig boligutvikling i tråd med fremlagte planer. For det 

andre er bygningsmassen i dårlig forfatning, og til dels skjemmende for området. 

 

Eiendommen som vurderes er gnr 317 bnr 95,582,587 og 101. 

Underveis i prosessen ble det stilt spørsmål rundt en gammel avtale fra 1998, der kommunen 

inngikk en avtale om grunnavståelse på gnr 317bnr 101 til Verktøifabrikken AS etter vedtak i 

formannskapet.  

I 2003 ble denne eiendommen igjen overdratt til Ringerike kommune og kommunen er derfor 

hjemmelshaver på eiendommen. Denne eiendommen er en del av konseptet til Samferdsel 

historisk senter og er tenkt til parkering. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Planfaglig vurdering 

Området omfattes av en gammel reguleringsplan fra 1956. Planen anses å være foreldet og 

mangelfull, med noe upresise bestemmelser. Derfor anbefales at kommuneplanens 

bestemmelser anvendes. I kommuneplanen er eiendommene 317/95 og 317/582 avsatt til 

«offentlig eller privat tjenesteyting». De øvrige eiendommene er avsatt til 

«næringsvirksomhet». 



- 

Ved en videreutvikling av Samferdsel historisk senter vil det sannsynligvis bli krav om ny 

reguleringsplan for området. Det er flere planinitativer og prosesser i nærområdet som må tas 

hensyn til 

En etablering av et Samferdsel historisk senter i Asbjørnsens gate i nåværende form uten at 

det gjøres vesentlige bygningsmessige endringer vil en sannsynligvis måtte søke bruksendring 

på enten hele eller deler av bygningsmassen. I en slik søknad er det nødvendig med 

nødvendig dokumentasjon. Bruken vil bli vurdert opp mot ulike myndighetskrav til sikkerhet, 

brann, helse osv. 

 

 
 

Planavdelingens vurdering av tiltak: 

 Området er i dag bilbasert, med mye gatepåarkering og ingen tiltak for gående og 

syklende. Øvrige tiltak og endringer i området vil bli pålagt nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak. Dersom det skal etableres publikumsrettet aktivitet i området 

bør det etableres fortauløsning helt frem. 

 Det er avgjørende å undersøke hvor mye trafikk dette vil generere. En trafikkanalyse 

må gjennomføres. Dagens aktivitet i Samferselshistorisk senter medfører 

helgearrangementer med betydelig trafikk. Dette må hensyntas, også med tanke på 

beboere i området og nødvendig kapasitet til parkering. Det er ikke redegjort 

tilstrekkelig for dette hittil. 

 Planavdelingen vil ikke anbefale at man går til slik etablering her, uten at det er gjort 

en helhetlig vurdering av fremtidig bruk av området. I utgangspunktet fremhever dette 

området seg godt som et fremtidig boligområde(transformasjonsområde), men det er 

ikke dagens formål i kommuneplanen.  



- 

 Planavdelingen anbefaler at plassering av samferdselshistorisk senter sees i 

sammenheng med arealstrategi under arbeid og ny kommuneplan 

 

 

 

Juridiske forhold  

 

Eiendommen som vurderes er gnr 317 bnr 95, 582, 587 og 101. Kommunen er 

hjemmelshaver. 

Underveis i prosessen ble det stilt spørsmål rundt en gammel avtale fra 1998, der kommunen 

inngikk en avtale om grunnavståelse på gnr 317 bnr 101 til Verktøifabrikken AS etter vedtak i 

formannskapet.  

I 2003 ble denne eiendommen igjen overdratt til Ringerike kommune. Eiendommen er en del 

av konseptet til Samferdselshistorisk senter og er tenkt til parkering. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

I KS den 07.11.19 fremmet Runar Johansen fra Høyre interpellasjon om flytting av 

Samferdsel historisk senter til Asbjørnsens gate.  

 

Økonomiske forhold 

Kommunen mottok takst på eiendommen gnr 317 bnr 582 og 587 den 16.03.20. Taksten er på 

til sammen 13,3 mill kr. Verdien antas å øke ved en omregulering til boligformål. Dersom 

kommunen skal være ansvarlig for fremtidig regulering vil det påløpe kostnader til dette. 

 

 
Alternativt forslag til vedtak: 

1. Rådmannen bes inngå leieavtale med Samferdselshistorisk senter under følgende 

forutsetninger: 

a. Symbolsk leie legges til grunn 

b. Trafikkanalyse og vurderering skal gjennomføres, og nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak/fortau skal etableres før eiendommen kan tas i bruk til 

nytt formål 

Endelig leieavtale skal godkjennes av kommunestyret 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Denne saken påvirker mål 3 god helse og mål 11 bærekraftige byer og samfunn. 

Samferdselshistorisk senter er et sted som tar vare på historien og kjøretøy fra ulike perioder, 

og som skaper aktivitet for de som er tilknyttet senteret og for besøkende. I tillegg skal 

kommunen sikre bo- og oppvekst som er frie for luftforurensning og skadelig støy og legge til 

rette for høy arealutnyttelse i byområder, gjennom fortetting og transformasjon med kvalitet i 

omgivelsene. Etablering av Samferdselshistorisk senter i Asbjørnsensgate vil påvirke 

omkringliggende bebyggelse, bla. med trafikk og manglende trafikksikkerhetstiltak, og vil 

umuliggjøre en transformasjon av området til f.eks. boligformål, og ønsket om fortetting i 

byområder.  

 

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vil først påpeke viktigheten av å finne en god løsning for samferdselshistorisk 

senter som er framtidsrettet og langsiktig. Rådmannen ønsker derfor å legge best mulig til 

rette for en slik utvikling. Strategisk mener Rådmannen det vil være uheldig å inngå 

langsikige leieavtaler med Samferdselshistorisk senter før områdets reguleringsformål i ny 

kommuneplan er avklart.  

 

Samferdselshistorisk senter har vurdert en rekke alternativer i prosessen. Felles for dem er at 

de ikke er egnet, eller at kostnadene ved leie/kjøp er for høye. 

 

Samferdselshistorisk senter ser for seg en tilnærmet vederlagsfri leievavtale for eiendommen i 

Asbjørnsensgate, der Samferdselshistorisk senter påtar seg alle driftskostnader knyttet til 

bygningsmassen.   

 

Naboene har uttrykt seg negativt til en etablering av samferdselshistorisk senter. Rådmannen 

har forståelse for deres synspunkter, da området allerede i dag er belastet med trafikk og 

manglende trafikksikkerhetstiltak. Rådmannen mener derfor at det som minimum må 

gjennomføres en trafikkanalyse og at det må etableres fortau langs hele Asbjørnsens gate før 

en etablering kan godkjennes.  

 

Når det gjelder forslaget om etablering av en arbeidsgruppe for videre prosess er det flere 

årsaker til dette. For det første må det gjennomføres nødvendige trafikkanalyser og 

avklaringer med tilliggende eiendommer, slik at det er avklart hvilke reelle muligheter som 

finnes for den utviklingen som Samferdselshistorisk senter har skissert. Kostnader for 

kommunen ved gjennomføring av nødvendige tiltak må være en del av dette. Dernest bør det 

vurderes alternativ plassering, samt når behovet for flytting fra dagens lokalisering er 

nødvendig. Rådmannen har vært i kontakt med Fellesprosjektet FRE 16, som signaliserer 

aktivitet på stasjonsområdet tidligst i 2023. Rådmann vil videreføre en dialog med BaneNor 

om dette, for å sikre at senteret unngår å komme i en situasjon der virksomheten må stoppes. 

 

Rådmannen har blitt kontaktet av aktører på Hensmoen, som vurderer dette som et godt egnet 

sted. Det har vært dialog med Samferdselshistorisk senter på dette området, uten at det har 

ført frem til nå. Rådmannen mener dette området kan være svært godt egnet, ikke minst fordi 

det vil være tilgjengelighet til jernbane. Rådmannen er også kjent med at disse aktørene 

allerede har langsiktige avtaler med Jernbanemuseet om lagring av eldre materiell, noe som 

burde kunne gi synergier. 

 

Vedlegg 

 

Asbjørnsens gate – Byens nye opplevelsessenter 

Tilleggsnotat 

Saksprotokoll 

Takst 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 
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N ytt opplevelsessenter i Asbjørnsens gate?

Den kommende Ringeriksbanen krever sin plass. Det betyr at Norsk Samferdselshistorisk Senter snart
mister sine arealer ved Hønefoss Jernbanestasjon. En attraksjon som gjennom årene har gjort at svært mange
mennesker har trukket til Ringerike.

Sammendrag:
En rekke alternativer for ytting av Norsk Samferdselshistorisk Senter er vurdert og befart uten
hell. Dette betyr at senteret gjennomgår en omfattende prosess i forhold til ytting. I den
forbindelse er Ringerike Kommunes eiendom i Asbjørnsens gate et alternativ som nærmest
perfekt vil tilfredsstille de behov senteret har.

Denne rapporten gjelder altså Ringerike kommunes eiendommer gnr. 31 7 bnr. 95, 582, 587 og
1 01 . Det gjelder også Ringerikskrafts eiendommer gnr. 31 7 bnr. 98 og 1 38 som trinn 2. NSHS har
hatt innledende samtale med Ringerikskraft og vil følge opp dette videre.

Det vil også bli aktuelt med et grenspor fra Roa-linjen, gnr. 4000 bnr. 1 1 . NSHS vil ha en egen
prosess med Bane NOR om dette.

Ved Samferdselshistorisk Senter er i dag en rekke klubber og foreninger representert.
Disse er basert på klassiske kjøretøy av ulik art. Mange klubber står på venteliste for å komme inn.
I arealene i Asbjørnsens gate står man derfor på terskelen til å etablere byens nye opplevelses -
senter gjennom Norsk samferdselshistorisk Senter, et helt nytt militært garnisonsmuseum som
prosjekteres inn, i tillegg til et teknisk, pedagogisk opplevelsessenter for energiproduksjon som
fokuserer på kretsløp, energi, strøm som energi til moderne samferdsel.

Asbjørnsens gate blir altså en turistattraksjon og en sentral del av byutviklingen samt utviklingen
av Ringerike som destinasjon. Men den blir også en arena hvor sosialt ansvar gjennom å være en
mestringsarena for ungdom gjennom motor og samferdsel blir sentralt.

Asbjørnsens gate er bynært, og vil kunne tilføre Hønefoss by svært mye som en turistattraksjon.
Beliggenheten er perfekt, og om man tenker seg en akse fra Petersøya via Glatved, Nordsiden,
Asbjørnsens gate og videre gjennom Elvestien til Hovsenga, og retur ned Hønengaten, så knyt -
ter man med dette byen tettere sammen. En spennende, og svært relevant mulighet er at det
også er muligheter til adkomst med båt fra Glatved via Hønsand, noe som er viktig med tanke på
vitalisering av Randselva.

Denne rapporten inneholder et beslutningsgrunnlag for saken, og Norsk Samferdselshistorisk
Senter håper på en rask avklaring av prosessen.
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Hva er Norsk Samferdselshistorisk Senter?

Senteret er en videreføring av det over femti år gamle Ringerike Samferdselsmuseum hvor entusiaster i lag
og foreninger siden 2007 har lagt sten på sten for å skape en regional kulturinstitusjon - og ikke minst sosial
møteplass. Dugnadsviljen og frivilligheten har i løpet av disse årene skapt en omfattende arena som trekker
folk fra hele Østlandsområdet, men spesielt fra Hadeland, dalførene rundt samt Oslo-området.

Her nnes omfattende arkiver som dokumenterer samferdselen i regionen. Her nnes store gjenstandsam -
linger og kjøretøysamlinger. Dessuten er regionens industrihistorie representert gjennom ulike kjøretøy og
busser fra Høka som i sin tid lå bare et steinkast fra Asbjørnsens gate.

I de nåværende lokalene er det bygget opp en spennende kulturattraksjon som fenger alle aldersgrupper.

NSHS



En sosial møteplass for regionen

Senteret blir jevnlig benyttet av innbyggere i Ringerike, Jevnaker, Hole, Hadeland, Modum. Tilreisende fra
Hallingdal, Valdres, Hadeland, Drammen, Oslo, Vestfold og Østfold kommer jevnlig på større arrangementer.
Potensialene er nærmest ubegrensede, da interessen for bil og motor er svært omfattende.

Folkehelse etter modell av NaKu Hel (Natur, kultur, helse)

Mer enn 350 medlemmer benytter seg av senteret for å møtes, etablere relasjoner, være aktive, oppleve
fellesskap og drive med en kulturaktivitet som engasjerer.

Følgende organisasjoner er tilknyttet NSHS:

• Motorhistorisk Klubb Ringerike & Omegn
• Busshistorisk Forening Ringerike
• Classic MC Hadeland Ringerike
• Norsk Sykkelhistorisk Forening
• Mopedklubben Gutta i Blårøyken
• Ringerikes Maleklubb
• Cars & Co ee Ringerike
• Dirty Deeds

På venteliste står også Morris Mini-klubben og mange ere.

En mestringsarena for ungdom som faller utenfor

NSHS er opptatt av at gjenstandsamlinger, kjøretøysamlinger osv skal benyttes i en rehabiliteringssetting. Vi
vet at mange ungdommer faller utenfor i det akademiske kappløpet. Med disse lokalitetene ligger det til rette
for å realisere senterets visjon om å være en arena for mestring gjennom skruing, teknisk interesse på tvers av
generasjoner.
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Frivillighet

Senteret baserer seg på en betydelig frivillig innsats fra styret, klubbene og gruppene. Da det ikke har vært
noe spørsmål tidligere om å tallfeste frivilligheten, foreligger det heller ikke noen tall på de tusenvis av
dugnadstimene som er blitt lagt ned hvert år siden etableringen.

Mye av de otteste ved det norske samfunnet er basert på dugnad og frivillighet. På mange måter er
denne innsatsen en nødvendig bærebjelke i det samfunnet vi alle er en del av.

Forvaltning og formidling av regional og nasjonal kulturarv

Senteret forvalter regionens omfattende samferdselshistorie. Som et veikryss i Norge hvor folk har kommet
og gått i tusenvis av år, er det rimeligvis en svært interessant og omfattende samferdselshistorie som nnes.
Ved senteret nnes omfattende arkiver administrert av dedikerte personer som katalogiserer, arkiverer og
o entliggjør disse arkivene.

Ved senteret nnes også regionens spennende industrihistorie, først og fremst representert ved vogner,
lokomotiver og busser fra HØKA i Hønengaten.

Også Hønefoss Brannvesens utstyr og kjøretøy nnes i rikt monn ved senteret.
Ulike kjøretøy som Gamla, stigebiler og brannpumper er representert.
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Turistattraksjon

Lokasjonen og hallene byr på store muligheter for utstillinger og aktiviteter innen begrepet næringsbasert
kulturliv. Med andre ord at man tilrettelegger utstillingene som en kreativ mix av næringsaktiviteten kombi-
nert med rene kulturaktiviteter - alt innenfor samferdselsbegrepet. En modell som har slått svært godt an på
kontinentet.

• Utendørs kjøretøyutstillinger
• små lokomotiver i dri på området
• modelljernbane
• fast innvendige sommerutstillinger

Mange tusen besøkende nner veien til senteret på små og store arrangementer i løpet av året.

Kulturarena

• klassikerlørdager gjennom hele sommeren
• merkeklubber legger arrangementer til senteret
• ulike små og store arrangementer
• Musikkarrangementer
• Markeder

7
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Arena for læring

Brukerne av senteret får mulighet til å jobbe med –og utvikle seg innen interessefeltet sitt.
Publikum får mulighet til læring gjennom den levende formidlingen av regional og nasjonal samferdsels-
historie.

Arena for aktiviteter på tvers av generasjoner

Historiske kjøretøy er noe som fenger voksne, unge og barn. Senteret har jobbet bevisst med å tilrettelegge for
hele familien.

Voksne og godt voksne har sosiale tre med mimring, tre for å utveksle erfaringer på kjøretøy under
restaurering, ungdom har sine Cars & Co ee-tre mens barn og unge har spesielt glede av modelljernbanen
og togkjøring.

Parkering

Kommunens to eiendommer sør for Asbjørnsens gate (bnr. 587 og 101) tenkes avsatt til parkering. Dette kan
bidra til å redusere uønsket parkering langs gata. Vi ønsker et samarbeid med omliggende bilforretninger
mm. som har parkeringsbehov til andre tider enn senteret. NSHS vil ta kontakt med de aktuelle om dette.

Dagens modell av Senterets virksomhet



Suksesskriterierer bak Senteret

Det er menneskene og frivilligheten som står bak suksessen til Norsk Samferdselshistorisk Senter.

Å ta vare på disse menneskene og deres glede ved å kunne skape noe sammen, blir det viktigste suksess-
kriteriet for dri en, også i en større målstokk.
Senteret må hele tiden tilpasses de frivillige ressursenes bæreevne.

Samtidig vil mulighetene for en stor økning i aktivitetsnivå og økt økonomisk risiko ved ytting til
Asbjørnsens gate utfordre og legge press på ildsjelene. Disse, som allerede legger inn hundrevis av timer
med dugnadsinnsats i
løpet av året.

Derfor må organisa-
sjonsmodellen for det
nye senteret ta vare på
frivillighet, kreativitet,
og drivkra ,
samtidig som det skjer
en profesjonalisering av
ledelsen og den over -
ordnede dri en. Dette
er viktig for at organisa-
sjonen alltid er inkluder -
ende og inviterende til
andre lag og foreninger

9
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Organisasjonskart for det nye Senteret

Organisasjonsmodell for det nye Senteret

Norsk Samferdselshistorisk Senter er en overbygning for en rekke klubber og foreninger som under denne
paraplyen er autonome, og i egen regi utvikler og gjennomfører aktiviteter innenfor de rammene senteret gir.

Overgang til stiftelse

Senteret har kommet til at passende fremtidig organisasjonsform for å administrere eiendommen og
bygningsmassen i Asbjørnsens gate vil være en sti else i hht. Sti elsesloven. Dette har mange fordeler,
både for senteret og ulike samarbeidspartnere, sponsorer mm. Vi har derfor allerede startet arbeidet med
å omdanne NSHS til en sti else hvor Alf E. Erevik bistår med å få dette på plass. Dette arbeider sluttføres
så snart vi vet litt mer om realismen i dette lokaliseringsalternativet.

Denne profesjonaliseringen innebærer at det ikke er én eller ere ildsjeler som sammen har det økonomiske
og administrative hovedansvaret, men at det opprettes en sti else med en daglig leder-stilling som rapport-
erer til et styre. Dette er ment å sikre videre dri , og erne noe av sårbarheten hvis enkeltindivider, som
tidligere har tatt seg på seg ledende roller, av ulike årsaker ikke fyller denne rollen lenger.

Styret bør bestå av en miks av ressurspersoner som er involvert og ikke involvert i aktivitetene på senteret.
Daglig leder og styrets rolle blir å bygge opp og sikre en økonomisk bærekra ig dri smodell, som legger
til rette for at frivilligheten kan skape sosiale –og kulturelle møteplasser, og sammen forvalte og formidle
motorhistorisk kulturarv for besøkende fra nær og ern.

Opprettelse av ere lønnede stillinger skal kun skje når det er behov og tilgjengelige dri smidler for en
utvidelse foreligger. Eller at stillingene opprettes på prosjektbasis, hvor lønnsutgi ene er dekket inn av
mottatt prosjektstøtte fra private eller o entlige aktører.



1 1
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Ambisjonsnivået for det nye Senteret

Det kan skrives side opp og side ned om Norsk Samferdselshistorisk Senter. Det som mest presist beskriver
konseptet er:

Ildsjelers interesse for forvaltning og formidling av motorhistorisk kulturarv har uten o entlige midler skapt
en sosial møteplass, et fellesskap og et fagmiljø for ere hundre motor –og historieinteresserte i regionen.

Det må også legges til at Senteret siden etableringen kontinuerlig har vært i endring og i vekst.

Senterets vekst og utvikling er resultatet av de mange ildsjelenes proaktivitet for å:

1) utvide den motorhistoriske kjøretøyssamlingen
2) åpne opp for ere klubber og foreninger som brukere av senteret
3) nå ut til ere besøkende med formidling og opplevelsesproduksjon

For at Senteret skal forsvare etablering i Asbjørnsens gate og dri i en mye større skala enn tidligere, må
ambisjonsnivået heves uten at dette går ut over bæreevnen til de menneskelige ressursene som er tilknyttet
Senteret.
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Trinnvis utviklingsløp

Etter at den politiske behandlingen av saken er ferdig, og forutsatt at utfallet blir positivt, vil NSHS være i
posisjon til å arbeide mer konkret med planene for området, og hvordan de ulike aktivitetene kan innpasses.
Da vil vi også vurdere nærmere hvilke foreninger og andre samarbeidspartnere som bør bli med.

Det vil nødvendigvis ta tid å få realisert alt, sannsynligvis mange år. Dette vil selvsagt også avhenge av hvilke
partnere som blir med. Derfor tenker vi tentativt at utviklingen skjer i en prosess med minst tre eller re
trinn, hvor ytting av dagens aktiviteter fra Hønefoss stasjon blir det første.

Det vil bli etablert en sti else for å administrere eiendommene. Denne sti elsen vil bli part i avtalen med
kommunen. Sti elsen er under etablering og blir operativ når kommunen har behandlet saken.
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Satsingsområdene

Her er hovedområdsatsingsområdene, som i sum skal bidra til at det nye Senteret vokser til å bli en unik
arena på landsbasis hvor samferdselshistorie, kultur, frivillighet, samskaping og attraksjonsproduksjon smeltes
sammen.

Kulturarvbærer
Bli en kulturarvbærer av regional og nasjonal interesse. Utvide samlingene til å bli enda mer unike og
mangfoldige.

Eksponent for historiske motorkjøretøy
Utnytte det store området for å leie ut til aktører som ulike merkeklubber, samarbeid med ulike tekniske
museer, osv.

Helårsåpent levende senter
Videreutvikle for å bli et helårsåpent senter for grupper og individer på tvers av generasjoner.

Samlingspunkt for regionen
Vokse, som det naturlige samlingspunktet i regionen for ere klubber, foreninger og individer med interesse
for motorhistoriske kjøretøy.

Samlingspunkt for kultur i nærmiljøet
Bli et naturlig samlingspunkt for ere klubber, foreninger og individer innenfor ulike kulturområder, uavhengig
av relevans til det motorhistoriske temaet (f. eks. musikk, kunst, kunsthistorie, lokalhistorie, militærhistorie, osv.)

Med de store arealene inne og ute, kan Senteret vise seg som velegnet for ulke kunstnere utover Ringerike
Maleklubb som allerede er en del av senteret.

Kompetansesenter
Fortsette med å bygge opp fagmiljøene for å bli et kompetansesenter for ulike deler av samferdselshistorien
og innenfor ulike bilmerker, osv. Her kan foredragsserier være et område som kan utvikles for å styrke dette.

Folkehelse
Senteret har vært -og skal være et sted hvor mennesker møte andre, lære, være aktive og skape sammen
med andre. Et pauserom i hverdagen.

Arena for samfunnsoppdrag
Bli en arena som gir o entlige aktører muligheten til å utføre ulike samfunnsoppdrag (arbeidstrening,
historieformidling til skolebarn/ungdom, aktiviteter for seniorer, integrering, osv.)

Turistattraksjon
Det skal jobbes videre med å arrangere -og tiltrekke store og små arrangementer til Senteret. En naturlig vei
å gå, er samarbeid med regionale hoteller og event-arrangører for å utnytte den motorhistoriske samlingen
i salg av opplevelser til individer og grupper.
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Driftsinntekter/Driftsutgifter

Organisasjoner i frivillig sektor tvinges i stor grad til å måtte kjempe hvert eneste år for å dekke dri sutgi -
ene. Dermed skapes det en usikkerhet og kortsiktighet som kan gå utover selve dri en. For mye tidsressurser
bindes opp i prosessen med å søke om støtte til dri , og til bekymring for ikke å lykkes med dette..
Senteret har siden etableringen ikke krevd en andel av kontingenten klubbene og foreningene driver inn fra
sine medlemmer.

”Leie” for bruk av senteret, har bestått i klubbenes/foreningenes dugnadsaktiviteter på eiendommen og på
arrangementer som er inntektsdrivende for Senteret. Utover støtte til konkrete prosjekter, skal ikke senteret
basere seg på o entlig støtte til selve dri en.

Her er områder som kan bidra til å nå målet om sunn og langsiktig dri :

• Et nøkternt utgi snivå som tilpasses forutsigbare dri sinntekter
• betydelig innsats fra gruppene og foreningene som

1) reduserer dri sutgi ene og som
2) genererer inntekter til senteret

• støtte fra private sti elser (til prosjekter som genererer inntektsgivende aktiviteter)
• støtte fra næringslivet (til prosjekter som genererer inntektsbringende aktiviteter)
• solide, langsiktige og forutsigbare leieinntekter fra eksterne leietakere som ulike samlere

som har signalisert interesse for anlegget, m. .
• sponsorer av salgsartikler (ka e, pølse, brus, sjokolade, va er, osv.)
• økning av antall små og store inntektsbringende arrangementer for Senteret
• sponsor på strøm (Ringerikes Kra )
• aktiv jobbing for å tiltrekke ere betalende leietakere til ledig areal.
• Ringerike kommune stiller eiendommen til vår disposisjon gjennom en gunstig leieavtale

(gratis eller til en symbolsk pris).



16

Garnisonsmuseum og energisenter

Ringerike har militære tradisjoner tilbake til 1600-tallet. Etter at Forsvaret la ned de tre forlegningene Helge -
landsmoen, Hvalsmoen og Eggemoen på 2000-tallet er det hele over. Praktisk talt ikke en patron er tilbake.
Også samlingene etter Ingeniørregimentet på Hvalsmoen er nå avviklet og borte.

I Asbjørnsens gate er visjonen på noe lengre sikt å etablere et garnisonsmuseum som tar opp i seg de ulike
militære hendelsene som Den store Nordiske krig og slaget ved Prestegården i 1716, Den Andre Verdenskrig
og Hjemmestyrkemuseet i Norderhov, kampene i 1940, osv. Et spennende senter som man vet har stor publi -
kumsappell.

Energi er i tiden. Endret klima og nødvendigheten av å se på strøm som energi også i en samferdselsseting
er viktig. Energisenteteret på Hunderfossen viser kretsløpet i en stor og overordnet målestokk. Vår modell
tar utgangspunkt i den lokale kra produksjonen, som slett ikke er kjedelig. Med kra stasjonene, elvene,
Hønefossen, byen som var en av landets første med gatelys… I våre dager er regionen i endring. Bilene går på
strøm, osv. Dette er en motivator og en pedagogisk plattform for å forstå endret klima og nødvendigheten av
alternativ drivkra .
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En rekke l okal iseringsal ternativer er befart og vurdert
1: Fortsatt tilstedeværelse på Hønefoss stasjon. Ikke aktuelt med tanke på de planene som foreligger

for stasjonen.
2: Lager Nord (tidl. Dina Follum): Denne løsningen innehadde både spor og øvrige fasiliteter som

gjorde at løsningen ville fungert svært bra. Uheldige omstendigheter gjorde at Jernbanedirektoratet
trakk seg fra avtalen samt at eierne av eiendommen trakk eiendommen fra salg.

3: Viul: Eiendommen ble vurdert som for langt fra Hønefoss sentrum, med tanke på at senterets
intensjon er å virke sammen med byen og handelsstanden. I tillegg ville mye bygningsmasse måtte
bygges opp fra grunnen av.

4 : Hensmoen/Helge R. Olsen ble vurdert, men for langt fra Hønefoss, og uten de fasiliteter og areal
som behøves.

5: Området Begna: Ikke tilfredsstillende veitilgang. Dessuten er dette et omfattende område som det
ikke vil være mulig for NSHS å bygge opp fra grunnen av, da det innebærer både planering og
bygging.

6: Hval stasjon. Ikke tilstrekkelig areal.
7: Kistefoss, øst for elva. Benyttes p.t. av Vegvesenet. Må bygges opp helt fra grunnen.

For langt unna byen.
8: Jevnaker stasjon. Ikke nok areal. For langt unna Hønefoss.
9: Bergermoen - lukt

Sånn sett mener styret at man gjennom dette har vært gjennom de relevante alternativene som nnes for
lokalisering av senteret.

Etter interpellasjonen fra Høyre 4. november, hvor arealene til Teknisk sektor samt arealene til Ringerikskra
ble foreslått som ny lokasjon, har man arbeidet intenst med å utrede dette alternativet. Dette notatet inne -
holder derfor en drø ing av Asbjørnsens gate, og er ment å gi svar på de spørsmål som måtte komme opp i
beslutningsprosessen.

Denne rapporten gjelder altså Ringerike kommunes eiendommer gnr. 317 bnr. 95, 582, 587 og 101. Det
gjelder også Ringerikskra s eiendommer gnr. 317 bnr. 98 og 138 som trinn 2. NSHS har hatt innledende
samtale med Ringerikskra og vil følge opp dette videre.
Det vil også bli aktuelt med et grenspor fra Roa-linjen, gnr. 4000 bnr. 11. NSHS vil ha en egen prosess med
Bane NOR om dette.

Gjennom å legge til rette for at Norsk Samferdselshistorisk Senter kan gå inn som langsiktig leietager her, vil
Ringerike Kommune kunne kapitalisere på eiendommen på en helt annen måte enn gjennom et vanlig salg.
Sett i lys av ønsket om å utvikle byen for økt til ytning samt økt dagsturisme, vil senteret gjennom en slik
lokalisering kunne bidra til nettopp dette.



Fremdrift i saken

NSHS tror Asbjørnsensgate er det beste alternativet for ny lokalisering av senteret. Dette er sannsynligvis også
det beste alternativet for byen og regionen.

Som man forstår, er det et visst tidspress i forhold til prosessen rundt Ringeriksbanen. Samtidig har vi selvsagt
respekt for at Ringerike kommune vil måtte bruke noe tid på en forsvarlig utredning og saksbehandling.
Det er imidlertid viktig for oss at det så raskt som mulig avklares om det er politisk ønskelig å gå videre med
denne ideen. Deretter ser vi for oss en rask forhandlingsrunde om leieavtale.

For vår videre framdri i arbeidet, håper vi saken kan være ferdigbehandlet i løpet av vårsesjonen 2020.
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Norsk Samferdselshistorisk Senter til Asbjørnsens gate 
Svar på tilleggsspørsmål fra Ringerike kommune. 
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NOTAT 
Etter oversendelse av vår rapport av 26. januar 2020, mottok Norsk Samferdselshistorisk Senter 

(NSHS) følgende spørsmål fra Ringerike kommune i e-post 03.02.2020: 

 

«Vi har gått igjennom rapporten dere har oversendt. 
Vi mener rapporten er mangelfull på flere områder dere må derfor gjøre ytterligere 
vurderinger før saken kan politisk behandles. 
Hvor mye vil det koste å rehabilitere byggene, hvem skal koste dette? 
Kan ikke se at dere har vurdert om Asbjørnsens gate kan rehabiliteres/ ombygges til deres 
formål fullt ut. I en slik vurdering må det vurderes trafikkavvikling i området, parkering, 
universell utforming, brannkonsept osv. 
Hvor mange besøkende legges det opptil? Hvilke konsekvenser vil dette gi for boliger i 
området, trafikkavvikling, parkering osv. 
Tilkomst til kornsiloen må vurderes i dette også.» 

 

Vi viser også ordførerens svar på interpellasjonen i kommunestyret 07.11.2019 hvor enkelte av disse 

spørsmålene er omtalt, samt til oppklarende møte med assisterende rådmann og kommunalsjef 14. 

februar 2020.     

 

Her følger våre vurderinger: 

 

Innledning 

Mange av de temaene det spørres om vil det være naturlig å gå i dybden på i forbindelse med en 

framtidig behandling i hht plan- og bygningsloven (midlertidig brukstillatelse/ bruksendring/ 

reguleringsplan). Vi har pr i dag ikke mulighet til å utrede alle spørsmål fullt ut i forkant av 

kommunestyrets prinsippbehandling. Vi ser det som naturlig at dette tas i de aktuelle formelle 

prosessene. Se også vårt notat etter møtet vi nylig hadde med planavdelingen i kommunen. 

 

Vi ser for oss at en hensiktsmessig rekkefølge nå kan være: 

Rådmannen legger fram saken for kommunestyret for å få en prinsipiell avklaring av om det er 

politisk ønskelig å gå videre med denne ideen. (Vi er avhengige av et slikt vedtak før vi kan bruke mer 

ressurser på utredning og planlegging. Dette er også nødvendig for å komme videre i drøftinger med 

Ringerikskraft) 

1. Dersom kommunestyret fatter positivt vedtak i saken, vil vi opprette stiftelsen som er omtalt 

i konseptdokumentet. Deretter vil det være naturlig at kommunen og NSHS/Stiftelsen 

forhandler fram en leieavtale. Flere av de spørsmål kommunen har stilt, vil det være 

hensiktsmessig å konkretisere i avtalen.  

2. Etter at Ringerike kommune har flyttet fra eiendommen, er vi klare til å ta den i bruk. Det 

første vi må gjøre da, blir å sikre bygget, reparere det mest nødvendige før innflytting. Det 

meste av dette kan gjøres på dugnad. 

3. Etter innflytting vil den nye stiftelsen sette i gang en omfattende planlegging av 

virksomheten, trinnvis gjennomføringsplan m.v. herunder behov for aktuelle prosesser i hht 

plan- og bygningsloven. 
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Kostnader ved rehabilitering og hvem skal bekoste dette? 

Flytting av NSHS til Asbjørnsens gate og utvikling av eiendommen vil måtte foregå i flere trinn. Hvert 

trinn tenkes finansiert som et spleiselag mellom våre medlemsforeninger, den nye stiftelsen, ulike 

sponsorer og bidragsytere/givere. I dette spleiselaget vil det også inngå en betydelig dugnadsinnsats. 

Hvert utviklingstrinn vil måtte planlegges og finansieres før de gjennomføres. Denne modellen har 

vist seg å være svært vellykket i andre kjente utviklingsprosjekter i kommunen som eksempelvis 

Glatved Brygge, Kultursenteret og Ringerike Skytesenter. 

Man er kjent med forskrifter rundt byggmessige utbedringer, og godkjennelse av dette. 

 

Vi ser for oss at Ringerike kommunes bidrag vil bli å stille eiendommen til vår disposisjon gjennom en 

avtale. I tillegg ønsker vi at kommunen som grunneier kan stå som tiltakshaver ved en framtidig 

planprosess. Detaljene i dette må vi sammen finne en praktisk løsning på gjennom drøftingene om 

leieavtale. 

 

Kan Asbjørnsens gate rehabiliteres/ombygges til vårt formål? 

Det framgår av den tilsendte rapporten at vi mener dette er det aller beste alternativet, både for vår 

aktivitet og for kommunen/byen. Eiendommen inneholder betydelige oppstillingsplasser, haller for 

utstillinger og museale aktiviteter samt omfattende arealer for ulike lag- og foreninger. Ut fra dette 

er eiendommen svært ideell, og kan tas i bruk uten omfattende ombygginger utenom generell 

vedlikehold og oppgradering. 

I en byutviklingskonstekst nevner vi dessuten at eiendommen på en svært spennende måte vil knytte 

byen tettere sammen gjennom at den er tilgjengelig til fots, til vanns (elva). 

 

Trafikkavvikling 

NSHS er i dag lokalisert til Hønefoss stasjon. Adkomsten skjer via Vinterroveien og 

jernbaneundergangen. Våre erfaringer er at det aldri har vært trafikale utfordringer ved våre 

arrangement. På dager hvor publikum er til stede fordeler disse seg jevnt utover dagen slik at det 

aldri er mange som kommer eller drar på samme tid. 

Ved flytting til Asbjørnsens gate vil de trafikale forholdene bli betydelig bedre enn i dag. Mange kan 

sykle og gå. Biltrafikken kan benytte to veier, både Asbjørnsens gate rett ut i Hønengata og 

Ullerålsgata ned mot området ved Hønefoss skole. 

Dersom utredingene og planarbeidet viser at det på et tidspunkt blir nødvendig med tekniske 

trafikksikkerhetstiltak utenfor eiendommen, eksempelvis fortau, håper vi dette kan gjennomføres i et 

samarbeid med flere aktuelle interessenter og utbyggere i området. 

Se også egne punkt om antall besøkende og parkering. 

 

Parkering 

Det framgår av vår rapport at vi vil legge til rette for parkering for besøkende på kommunens 

eiendom sør for Asbjørnsens gate. Vi ønsker å gjennomføre dette i samarbeid med omliggende 

forretninger, slik at også disses parkeringsbehov kan løses bedre enn i dag. Dette vil bidra til å fjerne 

dagens uønskede parkering i gata. 

Parkering av veterankjøretøy vil primært skje inne på selve hovedeiendommen. 
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Universell utforming, brannkonsept osv. 

NSHS vil ved utvikling av eiendommen ivareta alle aktuelle myndighetskrav. Ringerike kommune har i 

dag gjennomført flere tiltak for å møte slike krav. I den grad disse ikke er tilfredsstillende, vil vi 

avbøte disse. 

For all aktivitet på eiendommen, så må dette følge gjeldende lover og regler. Dette vil blant annet si 

oppnevning av brannvernleder, brannøvelser mm. 

Det siste branntilsynet avdekket mindre avvik, og tilbakemeldingen fra Brann og redningstjenesten, 

forebyggende avdeling, er at det ikke finnes merknader til det siste tilsynet, og avviket er lukket. 

Vedlagt ligger også siste branntekniske analyse for eiendommen, utført av ingeniørfirma Roar 

Jørgensen AS. 

 

Antall besøkende? 

NSHS har ikke blitt bedt om trafikktall tidligere, og det finnes derfor ikke eksakte trafikktellinger på 

dette. På ukedagene er det hovedsakelig moderat trafikk fra de ti ulike lag- og foreninger til/fra 

møter. 

På generell basis nevner vi at de fleste arrangementer skjer i helgene i sommerhalvåret, og det er 

ikke snakk om store bølger med avgående eller ankommende kjøretøy, da det hele skjer flytende 

gjennom dagens åpningstider. På noen av toppene av helgearrangementene, kan det tidvis være opp 

mot hundre veterankjøretøy. Dette skjer ved noe ulik frekvens, men anslagsvis 5-6 ganger i løpet av 

sesongen. 

 

Klassikerlørdager, moderat besøk: 30 kjøretøy 

Klassikerlørdager, godt besøkt: 100 kjøretøy 

 

(Dette gjelder sesongen fom mai tom september. Resten av året er vanlig drift, klubber, foreninger) 

 

Utover dette er det ulike aktiviteter knyttet opp mot lag- og foreninger i uken, og man kan anta 

omlag 30 kjøretøy pr uke i snitt.  

Vi har som et grovt estimat og relativt høyt estimat regnet oss frem til et totalt antall kjøretøy på 

3000 pr år.   

 

Konsekvenser for boliger i området 

Eiendommen brukes i dag av kommunens tekniske tjenester. I tillegg til aktiviteten inne på området 

er det trafikk til og fra med lastebiler, maskiner og ulikt utstyr. Dette forsvinner hvis vi flytter inn. Da 

vil trafikken til og fra området i hovedsak være personbiler. 

Våre aktiviteter inne på området vil så langt vi kan se ikke innebære konsekvenser for naboene 

utover det som er tilfellet i dag. Aktivitetene vil kun være innenfor portene. 

Våre aktiviteter vil ikke medføre støvplager eller uakseptabel støy. 
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Tilkomst til kornsiloen 

Tilkomsten til kornsiloen berøres ikke av vår bruk av Ringerike kommunes eiendommer i Asbjørnsens 

gate. Vi er kjent med at kommunen og kornsiloen har en dialog om at kornsiloen ønsker å overta en 

mindre del av kommunens eiendom. Dette er uproblematisk for vår bruk av eiendommen. 

Se for øvrig brev fra Ringerike Kornsilo som er vedlagt rapporten. 

 

Vi håper dette gir tilfredsstillende svar på de spørsmål kommunen har. Om noe er uklart, stiller vi 

selvsagt opp for å oppklare. 

 

Hønefoss, 23. februar 2020 

 

Med vennlig hilsen 

 

Norsk Samferdselshistorisk Senter 

v/ Jan Helge Østlund, styreleder 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4825-3  Arkiv: C53 &29  

 

Sak: 39/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Runar Johansen (H) - Norsk Samferdselshistorisk 

Senter - Ny lokalisering i Asbjørnsensgate  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Interpellasjon til kommunestyret 07.11.19 fra Runar Johansen (H) –  

NORSK SAMFERDSELHISTORISK SENTER – NY LOKALISERING I 

ASBJØRNSENSGATE. 

 

Spørsmål: 

Vil ordføreren følge opp dette initiativet og sørge for at administrasjonen utreder og 

legger frem en sak til politisk behandling så raskt som mulig? 

 

 Innledning: Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for 

kommunestyret §9. Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 07. november 2019, sak .39/19 

 

Svar: 

 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 44/18 den 20.03.18 å kjøpe Menova bygget 

(Hensmoveien 19).  

 

Målet er å samlokalisere de tekniske tjenestene på Hensmoen. Dvs at de tekniske tjenestene 

som i dag har vært lokalisert på Follum og i Asbjørnsens gate skal flyttes til Hensmoen. 

Flytting av ansatte og utstyr vil etter fremdriftsplanen være på plass tidlig i 2020. 

 

På FS strategikonferanse la ass. Rådmann frem planen for videre utvikling av denne 

eiendommen sammen med flere andre eiendommer. FS vedtok at eiendomsutvikling iht til ass. 

Rådmanns innlegg på strategikonferansen skal følges opp. 

 

Oppfølgingen er startet opp. 

 

Det er opprettet dialog med RIK og eier av nabotomta for å se på muligheten for å regulere 

området mer helhetlig til fremtidig boligutvikling. Dette for å bygge oppunder 

kommuneplanens mål om fortetting og vekst. En slik omregulering forventes å gi betydelig økt 

eiendomsverdi for kommunen. I rådmannens forslag til budsjett for 2020 er derfor Asbjørnsens 

gate foreslått revet og det er avsatt midler til rivning. 

 

Administrasjonens vurdering av bygget i Asbjørnsens gate. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Det har kun vært en visuell tilstandsvurdering av bygget. Bygget bærer preg av mangelfullt 

vedlikehold over lengre tid. For å kunne ta bygningsmassen i bruk vil det påløpe betydelige 

kostnader til oppgradering/rehabilitering slik rådmannen ser det.  

 

Spørsmålet blir jo hvem skal ta disse kostnadene? Hvis bygget skal tas i bruk til det foreslåtte 

tiltaket må det gjøres en teknisk vurdering av bygget og det må gjøres trafikkvurderinger. 

 

Det andre spørsmålet KS må stille seg, hva slags utvikling ønsker KS seg i dette området? Et 

opplevelsessenter eller fremtidig boligbygging. 

 

Ordfører ber administrasjonen i samhandling med Norsk samferdsel historisk senter se på 

Asbjørnsens gate og andre alternative løsninger på lokalisering. 

 

 

Hønefoss 07.11.2019 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 07.11.2019: 
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- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4825-2   Arkiv: C53 &29  

 

 

Interpellasjon fra Runar Johansen (H) - Norsk Samferdselshistorisk Senter - Ny 

lokalisering i Asbjørnsensgate  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Runar Johansen (H) mottatt 28.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interpellasjon til kommunestyremøte 7.november 2019. 
 
NORSK SAMFERDSELSHISTORISK SENTER – NY LOKALISERING I ASBJØRNSENSGATE 
  
Norsk Samferdselshistorisk Senter lever en usikker tilværelse. Når bygging av Ringeriksbanen 
og ny stasjon i Hønefoss starter, må senteret enten flytte eller legge ned. Senterets styre har 
i to år vurdert ulike alternativer. Forslaget som innebærer mulig flytting til Ringerike 
kommunes eiendom i Asbjørnsens gate, helst supplert med hele eller deler av eiendommen 
til Ringerikskraft, framstår som det eneste realistiske for å sikre videre drift av senteret i 
Hønefoss. Dette vil også gi mulighet for å lokalisere andre opplevelsesaktiviteter hit. 
 
Videre behandling av saken 
Det er viktig at det avklares om det er politisk ønskelig å gå videre med dette initiativet og at 
administrasjonen utreder mulighetene for en realisering. 
 
Spørsmål: 
Vil ordføreren følge opp dette initiativet og sørge for at administrasjonen utreder og 
legger frem en sak til politisk behandling så raskt som mulig? 
 
Norsk Samferdselshistorisk Senter 
Senteret har eksistert siden 1968, først som Ringerike Samferdselsmuseum, og fra 2008 som 
Norsk Samferdselshistorisk Senter. NSHS har vært en stor suksess, og trekker hvert år mange 
tusen mennesker gjennom portene. Nær 10 000 besøkende fant veien i 2018. 
Her skjer det spennende aktiviteter hele sommeren. Av faste arrangementer nevnes 
Sommerutstillingen som forøvrig varieres hvert år, og innebærer museale utstillinger om 
regionens samferdselshistorie. Flere store veteranvognløp, ulike markeder, osv. Sommeren 
2019 ble det eksempelvis gjennomført nasjonalt busshistorisk treff hvor over 100 busser og 
deltagerne la beslag på alle rommene på Klækken Hotell, Grand, osv. Foruten dette finnes 
omfattende arkiver, hvor to personer har ansvaret med å arkivere og digitalisere alt 
materiell som finnes, og som hele tiden kommer inn. 
Også regionens industrihistorie er representert, blant annet med lokomotiv, vogner og 
busser fra Høka i Hønengata. 
  
Senterets aktiviteter genererer i en rekke tilfeller et godt supplement for næringslivet, da 
besøkende til senteret for en stor del også besøker byen for å handle osv. I 2014 arrangerte 
senteret for øvrig markeringen av Ringerike kommunes 50-års jubileum på Søndre torv.  
  
I forbindelse med Ringeriksbanen, vil senterets kontrakt på det nåværende senterområdet 
ved Hønefoss Jernbanestasjon bli terminert. Et område som har vært svært passende for 
senterets aktiviteter. Styret i senteret har derfor de siste to årene utredet flere muligheter, 
men uten å komme i mål med noen løsning. Senteret ble etablert med det for øye at det 
skulle ligge forholdsvis nært byen, og at det gjennom sine ulike aktiviteter skal samspille med 
regionens næringsliv og handelsstand. En lokalisering for langt unna, vil gjøre at 
publikumstilstrømningen vil bli redusert, og at senteret derfor vil miste mye av sin 
attraktivitet. 
  
 



Vi har derfor vurdert og forkastet følgende alternativer: 
1: Fortsatt tilstedeværelse på Hønefoss stasjon. Ikke aktuelt med tanke på de planene som 
foreligger for stasjonen. 
2: Lager Nord (tidl. Dina Follum): Denne løsningen innehadde både spor og øvrige fasiliteter 
som gjorde at løsningen ville fungert svært bra. Uheldige omstendigheter gjorde at 
Jernbanedirektoratet trakk seg fra avtalen samt at eierne av eiendommen trakk 
eiendommen fra salg. 
  
3: Viul: Eiendommen ble vurdert som for langt fra Hønefoss sentrum, med tanke på at 
senterets intensjon er å virke sammen med byen og handelsstanden. I tillegg ville mye 
bygningsmasse måtte bygges opp fra grunnen av. 
4: Hensmoen/Helge R. Olsen ble vurdert, men for langt fra Hønefoss, og uten de fasiliteter 
og areal som behøves. 
5: Området Begna: Ikke tilfredsstillende veitilgang. Dessuten er dette et omfattende område 
som det ikke vil være mulig for NSHS å bygge opp fra grunnen av, da det innebærer både 
planering og bygging. 
6: Hval stasjon. Ikke tilstrekkelig areal. 
 7: Kistefos, øst for elva. Benyttes p.t. av Vegvesenet. Må bygges opp helt fra grunnen. For 
langt unna byen. 
8: Jevnaker stasjon. Ikke nok areal. For langt unna Hønefoss. 
 Sånn sett føler styret at man gjennom dette har vært gjennom de relevante alternativene 
som finnes for lokalisering av senteret. 
  
Nytt opplevelsessenter i Asbjørnsens gate 
Etter sommerferien lanserte Høyre de kommunale eiendommene i Asbjørnsens gate som et 
mulig alternativ inklusive Ringerikskraft sine arealer. Sett i lys av at Teknisk sektor i Ringerike 
kommune samt Ringerikskraft flytter/har flyttet til andre steder står området snart tomt. 
  
Etter befaringer og nøye vurderinger fra styret i NSHS, ser man at dette er et svært bra 
alternativ. Det er bynært, og vil kunne tilføre byen svært mye som en attraksjon. Om man 
tenker seg en akse fra Petersøya via Glatved, Nordsiden, Asbjørnsens gate og videre 
gjennom Elvestien til Hovenga, og retur ned Hønengata, så har man knyttet byen tettere 
sammen. Vi nevner også at det er muligheter til adkomst med båt via Hønsand, noe som er 
viktig mht vitalisering av Randselva. 
  
Arealene er perfekte, slik vi vurderer dem. Uteområdene gir muligheter til oppstilling av 
kjøretøyer slik man gjør i dag. I tillegg er det tilstrekkelig plass for besøkende, noe som er 
svært viktig. På noe sikt antar vi det er gode muligheter for å anlegge et sidespor fra 
jernbanen inn på eiendommen. 
  
Innvendig vil kontorlokalene kunne gi plass til kafeteria i tillegg til møterom, kontorer, og alle 
typer aktivitetsrom for store deler av det øvrige kultur- og foreningslivet i kommunen. 
  
Lokasjonen og hallene byr på store muligheter for utstillinger og aktiviteter innen begrepet 
næringsbasert kulturliv. Med andre ord at man tilrettelegger utstillingene som en kreativ mix 
av næringsaktiviteter kombinert med rene kulturaktiviteter - alt innenfor 
samferdselsbegrepet. En modell som har slått svært godt an på kontinentet. 



  
Denne lokasjonen byr også på løsninger i forhold til etablering av et garnisonsmuseum i 
tilknytning til det samferdselshistoriske senteret. Hønefoss har vært et garnisonssted siden 
1600-tallet, og har derfor en rik, variert og spennende historie å fortelle gjennom en slik 
etablering.  
  
Man har også utviklet et tankesett i forhold til et energisenter basert på kretsløpet 
og vassdragene i distriktet. Hønefoss var faktisk den første byen i Norge med elektrisk 
gatelys i 1893. Og vi har et kraftselskap som mer enn noen gang ligger i front både 
teknologisk og strategisk. 
  
Gjennom å sørge for at Norsk Samferdselshistorisk Senter kan gå inn som langsiktig leietager 
her, vil man kunne kapitalisere på eiendommen på en helt annen måte enn gjennom et 
vanlig salg. Sett i lys av ønsket om å utvikle byen for økt tilflytning samt økt dagsturisme, vil 
senteret gjennom en slik lokalisering kunne bidra til nettopp dette. 
  
Stiftelse 
Senteret er kommet til at passende framtidig organisasjonsform vil være som en stiftelse i 
hht. Stiftelsesloven. Dette har mange fordeler, for senteret og våre samarbeidspartnere, 
sponsorer m.m. Vi har derfor allerede startet arbeidet med å omdanne NSHS til en stiftelse 
hvor Alf E. Erevik bistår med å få dette på plass. Dette arbeidet sluttføres så snart vi vet litt 
mer om realismen i lokaliseringsalternativet. 
  
 
Hønefoss 28.10.19 
Runar Johansen 
 
 
  
 







 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG  
 

Arkivsaksnr.: 18/4535-4   Arkiv:   

 

Haugsbygd Arena – flerbrukshall – bygging i kommunal eller privat regi 
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune bygger idrettshall i tilknytning til skoleanlegget i Haugsbygd. 

2. Avsetninger til prosjektet innarbeides i kommunens handlingsprogram og bygget 

planlegges og gjennomføres i tråd med dette. 

3. Det vurderes å bygge undervisningsrom for skolene og rom til bruk for lag og 

organisasjoner i tilknytning til hallen. 

4. Lag og organisasjoner oppfordres til å delta i utvikling og drift, slik at det nye bygget 

blir et åpent og tilgjengelig møtested i lokalsamfunnet. 

 

Sammendrag 

I denne saken presenteres privat og kommunal utbygging av Haugsbygd arena og kostnader 

ved investering og drift for de to alternativene. Det pekes på fordeler, utfordringer og 

kostnader ved både eie og leie. Rådmannen tilrår at hallen bygges, men i kommunal regi.   

 

Innledning og bakgrunn  

Haugsbygd Idrettsforening og Vang skoles musikkorps ønsker å bygge en hall til idretts- og 

kulturformål. Hallen erstatter de to gymsalene ved Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole 

og gir rom for andre kulturelle aktiviteter. 

De har søkt Ringerike kommune om garanti for låneopptak på 49,6 millioner kroner, og at 

kommunen leier anlegget på dagtid for 3,2 millioner kroner i året. Kommunestyret utsatte i 

2019 søknaden om garanti. Kommunestyret har senere  
- vedtatt retningslinjer for kommunale garantier  

- uttalt at de er positive til Haugsbygd arena og har bedt rådmannen komme med en sak om 

Ringerike kommune skal bygge Haugsbygd arena selv (K-192/19). 

 

Beskrivelse av saken 

Haugsbygd arena, slik prosjektet foreligger fra søker, inneholder idrettshall på størrelse med 

en håndballbane, vestibyle med sosiale soner og aktivitetsrom for andre fritidsaktiviteter, 

korps og kultur.  

 

 

Utbygging i privat regi 

Initiativtakerne ønsker at anlegget bygges og driftes av private eiere, og leies ut til kommunen 

på dagtid til bruk for skoler, skolefritidsordning og barnehage. Anlegget leies ut til idretten, 

korpset og andre organisasjoner på kveldstid og i helgene.   
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Haugsbygd arena er foreslått oppført på kommunal eiendom. Prosjektet innbefatter riving av 

eksisterende gymsaler. Riving av eksiterende tilfluktsrom er godkjent av Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). 

Det må inngås en langsiktig leieavtale med kommunen, og arealdisponering, parkering og 

tilkomstveier må avklares. Prosjektet vil bli ansvarlig for opparbeidelse og vedlikehold av 

både inne- og utearealer. 

 

Utbygging i kommunal regi 

Ved utbygging i kommunal regi, avsettes midler i kommunens økonomiplan, og 

byggeprosjektet finansieres og gjennomføres som andre kommunale utbyggingsprosjekt etter 

gjeldende retningslinjer og Lov om offentlige anskaffelser. Kravspesifikasjonen for teknisk 

program som energibruk, ventilasjon, låssystemer og materialvalg utarbeides tilsvarende 

kommunens krav og øvrige utbyggingsprosjekter. Det samme gjelder romprogram, som 

fastlegges etter dialog med brukere på dagtid og kveldstid. Etter anbudsrunden legges saken 

fram for endelig politisk beslutning før oppstart. 

Hallen driftes som en del av skoleanlegget i Haugsbygd som kommunens øvrige 

bygningsmasse der tekniske anlegg kan styres og overvåkes også eksternt.  

Anlegget leies ut til idrett og andre aktuelle brukere på kveldstid og i helgene på linje med 

andre kommunale anlegg. 

 

Fordeler og utfordringer med privat hall  

Haugsbygd idrettsforening har vurdert hvilken merverdi prosjektet kan ha om det 

gjennomføres i privat regi (se vedlegg).  Hovedpunktene kan oppsummeres slik: 

 
Frivilligheten som eier og driver:  

- kan skaffe egenkapital, gaver og andre midler til bygging, drift og oppgraderinger 

- vil kunne ha en høyere ambisjon til å opprettholde standarden og videreutvikle anlegget.  

- sikrer et åpent, tilgjengelig og trygt møtested de fleste av årets dager  

- bidrar til en mer dedikert drift av både arenaen og de aktivitetene den inneholder.  

- kan lettere mobilisere bygda  

- kan være et forsøksopplegg for en samarbeidsmodell mellom kommunen og frivilligheten 

Utfordringer for frivilligheten: 

- det fysiske eierskapet kan føles tungt og ansvarsfullt på toppen av daglig drift av 
frivilligheten 

- kommunen kan finne det problematisk å ha ulike typer eierskap og driftsmodeller for sine 
anlegg 

- frivilligheten kan mislykkes økonomisk med sin satsing, og kommunen må overta 

eierskapet 

 

Dagens gymsaler: 

Skolene Vang og Haugsbygd med tilsammen 550 elever disponerer 2 gymsaler til fagene 

kroppsøving, fysisk aktivitet og valgfag. Etter skoletid benyttes gymsalene av 

skolefritidsordningen (SFO) korps og idrettslag. Kapasiteten er fullt utnyttet, og en er 

avhengig av at deler av denne undervisningen foregår utendørs eller andre steder.  

Skolene har i dag ikke kulturrom utenom gymsalene til større samlinger.  

Elevtallsprognosene fra 2020 viser at elevtallet på Vang og Haugsbygd vil være nokså stabilt 

framover de neste 10-15 årene. Tidligere prognoser har vist en klar nedgang i elevtallet.  

 



- 

Skolene har det siste året signalisert behov for flere rom til undervisning og til kulturelle 

samlinger. Det bør derfor vurderes om nye undervisningsrom skal inkluderes i et nytt 

hallprosjektet. 

 

Dagens gymsaler vil kunne driftes videre, men vedlikeholdsutgiftene vil øke de neste årene.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er regulert for offentlig bebyggelse, og arealdisponeringen i dag er i tråd med 

gjeldende kommuneplan for området.   

Realiseringen av anlegget vil kunne bidra til bedre folkehelse for kommunens innbyggere og 

skape positivt omdømme. Haugsbygd arena er et av idrettsrådets prioriterte anlegg. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunestyret har gjort flere vedtak i sak om Haugsbygd arena 

- vedtatt å gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening om prosjektet (K-sak77/16).  
- bevilget 300 000 kroner til prosjektering (F-sak 50/18).  
- utsatt sak om kommunal garanti for Haugsbygd arena og bedt om regler for lånegarantier (K-sak 80/19). 
- bedt om en sak om kommunen skal bygge Haugsbygd arena selv eller leie (K-sak 192/19). 
- vedtatt retningslinjer for kommunale garantier (K-sak 27/20). 

 
Vedtak i sak (K-sak 80/19)  
«Saken utsettes. Ringerike kommune har mottatt flere prosjekter fra organisasjoner med anmodning om lånegaranti fra 
kommunen. Dette utløser behov for nærmere prinsipiell avklaring om anvendelse av lånegarantier og om kommunens 
handlingsrom til å påta seg slik forpliktelse/ risiko. 

Prosjektene har blitt avslått med henvisning til kommunens samlede økonomiske/finansielle stilling, som er utfordrende, 
preget av omfattende låneopptak og driftsmessige utfordringer. Konkret omfatter dette kommunens handlingsrom til å ta på 
seg økonomiske forpliktelser ut over det som ligger i kommunens egne planer og egne prosjekter».  
 

Budsjett 2020 Verbalforslag (K-sak 192/19) 
«Rådmannen kommer med en sak om Ringerike kommune skal bygge Haugsbygd arena selv innen 2022, innen mai 2020. 
Rådmannen skal samtidig legge frem en prognose på når leiekostnadene passerer nedbetalingen av et lånefinansiert 
kommunalt anlegg. Ringerike kommune er positive til en hall i Haugsbygda.» 

 

Retningslinjer garantier (K-sak 27/20) 
«Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtas.»  

 

 

Økonomiske forhold 

 

Bygging i privat regi 

Kalkylene fra Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps prosjektskisse er utarbeidet av 

firmaet SG arkitektur. Haugsbygd arena finansieres gjennom egenkapital, tilskudd fra 

spillemidler og lån. Egenkapitalen består av kontantinnskudd fra eierne og gaver. En 

kommunal garanti og kommunal leieavtale er en forutsetning for realisering. 

 

 

Hva er beløpene Kostnad 

(mill. kroner) 

Finansiering 

(mill. kroner) 

Totalt investeringsbeløp eks. mva. 59,4  

Merverdiavgift 13,0  

Tilskudd spillemidler*  13,0 

Prosjektgave fra stiftelse etc.    8,0 

Egne midler  1,1 

Sponsorer, andelsbrev   0,7 

Lån  36,6 

Refusjon mva.  13,0 
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Sum 72,4 72,4 
 *) Et anslag av spillemidler til hall og andre rom i arenaen. 

 

Finansieringsplanen har et langsiktig lånebehov på 36,6 millioner kroner i 2019-verdi. Lånet 

er forutsatt nedbetalt på 30 år og det er kalkulert med en gjennomsnittsrente på 2,75 %. 

Søkerne ber om en kommunal garanti for et langsiktig lån og et lån til spillemidler på til 

sammen 49,6 millioner kroner. 

 

Byggestart ønskes snarest mulig, helst våren 2021, med ferdigstilling i 2022. Selve 

garantivedtaket, legges fram for kommunestyret som egen sak, dersom kommunestyret går 

inn for privat utbygging. Dette ut fra Kommunalbankens føringer og ønsker. 

 

Driften av Haugsbygd arena er planlagt finansiert ved utleie til Ringerike kommune og andre. 

Det årlige driftsbudsjettet er stipulert til 3,7 millioner kroner årlig, der av 840 000 kroner til 

driftskostnader. Leieinntekter fra kommune og private skal gi et positivt resultat og skal sikre 

vedlikehold av arenaen (Vedlegg). 

Leieinntektene er beregnet til 3,2 millioner kroner fra Ringerike kommune og 500 000 kroner 

fra andre de 8 første årene, og så 2 990 000 kroner fra kommunen og 340 000 kroner fra andre 

de neste 22 årene. All drift av anlegget, slik som renhold, energi og vedlikehold dekkes av 

eier.  

 

Bygging i kommunal regi 

Ved bygging av Haugsbygd arena i kommunal regi vil reelle kostnader være avhengig av 

gjennomføringsår, anbud, romprogram og teknisk program. Et annet prosjekt og romprogram, 

vil gi en annen kalkyle.  

 

Kalkylene fra initiativtaker i 2019 er på 72,4 millioner kroner inkludert moms. Dette tilsier en 

kvadratmeterpris på vel 35 300 kroner, noe som ligger nær kostnadene på nye Ullerål skole.  

Prisstigning og markedet fram til byggestart vil kunne endre prisen. Ved utbygging i 

kommunal regi, avsettes det investeringsmidler i kommunens handlingsprogram, og endelig 

vedtak om igangsetting tas av kommunestyret etter anbudsrunden. 

 

Dersom kommunen skal bygge Haugsbygd arena, og investeringsbeløpet er på 72,4 millioner 

kroner, vil kommunens finansieringsbehov være: 

 

Totalt investeringsbeløp: 72,4 millioner kroner 

Refundert merverdiavgift: 14,2 millioner kroner * 

Tildelte spillemidler:  13,0 millioner kroner* 

Kommunens låneopptak: 45,2 millioner kroner 
 

*) Ut fra erfaringer beregnes det momsrefusjon på 98 % av investeringene. 

**) Søkers anslag benyttes. Beløpet fastsettes etter søknad. 

 

Kommunens driftsutgifter er anslått til +/- 800 000 kroner per år, der renhold er den største 

enkeltposten. 

 

Kommunen vil måtte låne 45,2 millioner kroner og benytter 40 års avskrivning i et slikt 

prosjekt. Totalkostnader første år for lån og driftsutgifter vil være 2,4 millioner kroner med 

dagens rentenivå på 1 %, eller 3,2 millioner kroner med et rentenivå på 2,75 %. Kommunen 

benytter serielån, med faste årlige avdrag, der rentene blir mindre for hvert år etter hvert som 

lånet nedbetales. 



- 

 

Et tenkt eksempel, hvis kommunen skulle velge ta opp et lån på 45,2 milloner kroner og 

nedbetale på 30 år, blir avdrag, renter og driftsutgifter første år 2,8 millioner kroner med 

dagens rente, eller 3,5 med et rentenivå på 2,75 %. 

 

Kapitalkostnader fram til spillemidlene utbetales, forventede leieinntekter og 

vedlikeholdsutgifter er ikke med.  

 

Sammenligning 

Ser en på årlige leiekostnader sammenlignet med et ordinært kommunalt byggeprosjekt, så er 

kostnadene de samme eller høyeree for å leie enn å eie alt det første året, avhengig av 

rentenivået. 

 

I det tenkte eksempelet, med lån på 30 år, vil kostnad for eie og leie være lik første året ved 

dagens rente på 1 %, og 300 000 kroner høyere for å eie med en rente for på 2,75 %.  Årlig 

utgift for eie og leie vil være like store omtrent midt i 30-årsperioden, og totale samlede 

utgifter på 30 år vil være noe lavere ved å eie enn å leie. 

 

I det private alternativet kalkuleres det med leieinntekter fra andre på 500 000 kroner de første 

årene og 340 000 kroner videre, og et årlig overskudd på 300 000 kr som skal dekke 

vedlikehold.  

Det er ikke lagt inn leieinntekter og vedlikeholdsutgifter i den kommunale kalkylen. 

Leieinntekter og redusert årlig rente etter hvert som lånet nedbetales vil gi rom for 

vedlikehold.   

 

Dagens driftsutgifter for gymsalene, stipulert til 500 000 kroner, kommer til fradrag uansett 

hvem som bygger. Alternativkostnader for skolene ved et år uten gymsaler i byggeperioden er 

ikke kalkulert. 

 

 

Investeringen i prosjektet – garanti og risiko 

En kommunal garanti av denne størrelse skal godkjennes av Fylkesmannen. Det stilles krav 

om at lånegarantien tar høyde for hele lånebeløpet + 10 %. Garantibeløpet blir da 54,5 

millioner kroner. Garantien trappes ned etter hvert som lånet nedbetales. En kommunal 

garanti vil gjelde i 20 år ut fra kommunens reglement, og sikre prosjektet best mulig rente i 

garantiperioden. Etter den må låntaker refinansiere.  

 

Dersom lånet misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti/-kausjon at kommunen trer inn som 

låntaker, og overtar forpliktelsene og anlegget.  

 
Alternative forslag til vedtak 

Alternativ 1 

1) Ringerike kommune ønsker at Haugsbygd arena realiseres i privat regi. 

2) Kommunestyret ber rådmannen legger fram en egen sak med forslag til vedtak om 

kommunal garanti. 

3) Ringerike kommune gir sin tilslutning til rammene for en leieavtale om kommunens 

bruk av anlegget. 

4) Hallen forventes ferdigstilt til skoleåret 2023-2024. 

5) Årlig leie innarbeides i kommunens økonomiplan fra ferdigstillelse.  
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Alternativ 2 

1) Bygging av Haugsbygd arena utsettes, og prosjektet vurderes på et senere tidspunkt. 

2) Dagens gymsaler driftes og vedlikeholdes videre. 

 

Juridiske forhold 

Ringerike kommune eier grunnen som idrettshallen er planlagt bygget på. Ved privat 

utbygging må det inngås nødvendige avtaler om blant annet leie av areal. 

Kontraktspart for gjennomføring er Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps, som 

gjennomfører anskaffelsen i henhold til gjeldende regelverk, og leverer revisorgodkjent 

regnskap for anlegget.  Dette er en forutsetning for søknad om spillemidler. 

 

FN sine bærekraftmål  

Ringerike kommune er opptatt av at innbyggerne får et godt aktivitetstilbud. Tiltak som gir 

økt aktivitet blant barn og unge er viktig.  Dette gir økt trivsel og bedre folkehelse.  Det vises 

ellers til kommunens folkehelsemelding. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen sin vurdering er at anlegget vil gi et positivt bidrag til trivsel og folkehelse for 

kommunens innbyggere. Haugsbygd arena vil gi skolene, musikkorps og idrettslag gode 

lokaliteter, og skape positivt omdømme. Prosjektet må også sees i sammenheng med skolenes 

behov framover. Dagens gymsaler er slitte, kapasiteten er utnyttet fullt ut og det er ønskelig 

med en hall og mer areal både til skole, idretts- og kulturformål. Det må også vurderes om det 

bør bygges noen undervisningsrom i anlegget. 

 

Det er stort engasjement og det er lagt ned en betydelig egeninnsats fra søkers side. Uten dette 

engasjementet hadde ikke denne saken ligget til behandling i dag. Ved bygging i privat regi 

inngår eksterne midler og tilskudd som søker har skaffet til veie. Disse midlene må og 

finansieres ved kommunal utbygging.  

 

Kommunen påtar seg en langsiktig økonomisk forpliktelse i forbindelse med garanti og et 

leieforhold på 3,2 millioner kroner i året, noe som skal dekkes over driftsbudsjettet.  

 

Kommunen løper en risiko om det skulle bli budsjettoverskridelser i byggeprosjektet. I en slik 

situasjon kan kommunen kunne bli bedt om å dekke ytterligere kostnader, forhøye garantien 

eller akseptere høyere leie. På den annen side kan det og være en risiko for overskridelser i et 

kommunale prosjekter, men de legges fram for politisk godkjenning etter anbudsrunden, slik 

at markedsprisen for prosjektet er kjent. 

En annen risiko er at eier ikke klarer forpliktelsene med lån, avdrag og drift av anlegget. 

Denne risikoen må og vurderes ut fra at kommunen selv er den største leietakeren og dekker 

85 % av driftsbudsjettet de første årene og 90 % senere. Men det er en usikkerhet knyttet til 

leieinntekter fra andre enn kommunen. Søkerne peker også selv på gratis leie for barn og unge 

i kommunale anlegg. 

 

Rådmannen ser at utbygging i privat regi kan ha positive sider, slik det kommer fram i denne 

saken og i vedleggene. På den annen side pekes det og på fordeler med at alle byggene i et 

skoleanlegg på en kommunal tomt har en felles eier og driver. 

 Da kan hallen driftes som en del av skoleanlegget i Haugsbygd og som del av kommunens 

øvrige bygningsmasse, der bygninger og tekniske anlegg overvåkes, styres og driftes på en 



- 

enhetlig måte. Et kommunalt byggeprosjekt gir kommunen større fleksibilitet til å benytte 

anlegget til ulike formål, både på kort og lang sikt. 

  

Ut fra en helhetsvurdering har rådmannen kommet til at det er best hallen realiseres i 

kommunal regi. Det er likevel ønskelig at initiativtakerne til det private prosjektet involveres 

gjennom brukerdialog i planfasen. Rådmannen vil og oppfordre initiativtakerne til 

engasjement i driftsfasen, slik målene om en samarbeidsmodell mellom frivilligheten og 

kommunen som bidrar til et åpent trygt og tilgjengelig møtested i lokalsamfunnet kan 

realiseres. 

Rådmannens anbefaling er at prosjektet gjennomføres etter ferdigstillelse av Hov 

ungdomsskole.   

  

Vedlegg: 

1) Haugsbygd arena, eie eller leie. Mai 2020. 

2) Vurdering av økonomiske aspekter knyttet til finansiering og drift av Haugsbygd 

arena. Juni 2020. 

3) Haugsbygd arena – prosjektstatus med søknad om garanti for låneopptak og rammer 

for leieavtale. 28. februar 2019.  

 

Ringerike kommune, 25.09.2020 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 
Leder: Hilde Fivesdal Brørby 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 
 
 

 
 
 



Haugsbygd Arena: eie eller leie?

Innledning, bakgrunn og forankring

Initiativtagerne til Haugsbygd Arena (HA) ble av kommuneledelsen utfordret til å utrede/beskrive
hvilken merverdi i form av bygde - og samfunnsutvikling og andre merverdier som kan f ø lge av at
frivilligheten i Haugsbygd finansier er , bygger og driver HA i egen regi . Vi har derfor skrevet denne
redegjørelsen som tilsvar på utfordringen. Vi minner samtidig om tidligere innsendt mulighetsstudie
og skisseprosjekt med tegningsunderlag inklusive økonomiske kostnadsoverslag. Disse planene er et
resultat av flere års arbeid, utviklet i samarbeid med Ringerike kommune og forankret i det forrige
kommunestyret. I februar i år godkjente DSB riving av tilfluktsrommene, noe som var en forutsetning
og et usikkerhetsmoment for gjennomføringen av de foreliggende prosjektplanene.

Ringerike kommunes klart uttalte m å l om å øke bostedsattraktiviteten spiller rett inn i denne saken.
Et å pent og inkluderende kultur - og foreningsliv knyttet til et å pent samlingspunkt i bygda, b ør st å
sentralt på kommunens tiltaksliste for ø kt bosteds attraktivitet.

Dette inns pillet er basert på innspill vi har f å tt gjennom m ø ter , der representanter for lag - og
foreninger samt FAU, har dr ø ftet frivillighetens rolle knyttet til etableringen av et idretts - og
kulturanlegg i Haugsbygd. . I tillegg har det kommet mange innspill og s ynspunkter fra engasjerte
personer. Til slutt har vi latt styrene i idrettslaget og skolekorpset godkjenne og stille seg bak
konklusjonene.

Haugsbygd er en av flere bygdesentra i Ringerike, og vel det st ø rste m å lt etter elever i skolekretsen.
Til tross for brukbar aktivitet i det frivillige foreningslivet, har ikke bygda noe egnet samlingssted som
bygger opp rundt disse aktivitetene. Hva gjelder organisering av aktiviteter utenfor lag og foreninger,
samt uformell sosial omgang blant unge som eldre, finnes d et heller ingen « naturlige » m ø testeder i
bygda. Dette f ø rer til at det i liten grad bygges uformelle nettverk i og rundt den organiserte
frivilligheten, og det skapes et tydelig skille mellom de som deltar i organisert aktivitet og alle andre.
For tilflyttere er det spesielt vanskelig å bli integrert og bygge g ode nettverk. Dette har slik vi ser det,
flere negative konsekvenser for frivilligheten og lokalsamfunnet :

- Tilbudene blir ikke så lett tilgjengelige som man ø nsker, og aktivitetene drives kun av
barneforeldre i en kort og ganske hektisk medlemsperiode.

- R esultatet er manglende kontinuitet i driften av frivilligheten og sv æ rt variabel kvalitet på
tilbudene, gjerne med stort frafall som resultat.

- Både lokalsamfunnet og frivilligheten står uten et felles samlingssted med de muligheter det
gir for inkludering, deltagelse og etablering av et mer mangfoldig aktivitetstilbud.

Frivillighetens målsetninger med Haugsbygd Arena

Frivilligheten gjennom sitt eierskap til Haugsbygd Arena har satt seg fore å oppfylle f ølgende
hovedmå l:



1. Skaffe til veie gode og moderne fas iliteter for at bygdas unge i alle aldre kan dyrke sine
fritidsaktiviteter innen idrett og kultur.

2. Skape et å pent og inkluderende fellesskap og langt bedre kontinuitet rundt frivillighetens
aktiviteter, samt at disse favner en st ø rre del av bygdas innbygge re enn hva som er mulig i
dag. S å ledes vil HA bidra b å de til at nye innbyggere raskt integreres og at flere f å r et mer
varig forhold til bygdas felles aktiviteter og sosiale nettverk.

3. Bedre kontinuitet og bredere deltagelse, vil heve kvaliteten på aktivite tene og skape et st ø rre
mangfold av tilbud, slik at flere blir med og f æ rre faller fra.

4. Bidra til å skape et åpen t og lett tilgjengelig møtested for bygdas innbyggere på kveldstid og i
helge ne.

5. Å ta ansvar for at Haugsbygd Arena driftes, vedlikehold es og videreutvikles på en god måte
gjennom hele sin levetid.

Disse m å lene er uoppn å elige med dagens fasiliteter, og vi mener bestemt at heller ikke dagens
driftsmodell gj ø r dette mulig. Dialogen vi har hatt med oss selv og andre lag og foreninger, inkludert
FAU, har styrket oss i troen på at det er viktig å skape noe mer enn « bare » en h å ndballbane. Det som
begeistrer folk mest ved planene, er faktisk vektleggingen av å skap e et å pent, uformelt m ø tested
samt etableringen av et aktivitetsrom som kan tiltrekke seg et større mangfold av ulike brukere og
aktiviteter innen idrett og kultur. B å de musikklivet og mange tenkelige « oppstartsvirksomheter » ,
gjerne lavterskeltilbud, f å r m ed denne delen av arenaen, et bra sted å v æ re. Med dette vil også flere
kunne dyrke sine interesser og tilbringe mer av fritiden n æ r bostedet, med redusert transportbehov
som ytterligere en gevinst. Det har også kommet klart til uttrykk at denne delen av H A også vil ha
stor verdi for skolene, som i dag savner gode innend ø rs fellesarealer. Det er et stort og uttrykt ø nske
om å gj ø re Haugsbygd Arena til bygdas samlingspunkt, noe Haugsbygd i dag mangler.

Haugsbygd Arena, hvem skal finansiere, eie og hvordan dr ive?

For initiativtagerne, den ø vrige frivilligheten i bygda og talspersoner for skolene (FAU) er det av stor
betydning at HA bygges i tr å d med det konseptet og målsetningene som er utviklet og beskrevet
over.

Bygningsteknisk omfang.

Det utviklede kon septet har i prinsippet tre bygningstekniske deler:

1) idrettsflate tilpasset frivillighetens og Ringerike kommunes behov

2) kulturareal tilpasset frivillighetens behov og målsetninger, som også er ønsket av skolene, men
som trolig er utenfor et minimum av hva kommunen må tilby av undervisningsanlegg.

3) inngangsparti og begrenset serveringsområde, som er tilpasset frivillighetens behov og
målsetninger, men som ikke er nødvendig for Ringerike kommunes utførelse av lovpålagte tjenester.

Frivilligheten me ner det er stor sannsynlighet for at del 2) og 3 ) kan bli utelatt dersom Ringerike
kommune , ut fra egne ønsker og behov skal finansiere og bygge Haugsbygd Arena. I så fall vil



lokalsamfunnet gå glipp av muligheten til en kjærkommen vitalisering av lokalsa mfunnet omkring
skolen e . Frivilligheten i Haugsbygd insisterer derfor på at det er de foreliggende planer som må
legges til grunn for et byggeprosjekt, uavhengig av eierskapsmodell. I det følgende vil vi utdype noen
momenter som l ikevel kan tale til fordel for frivilligheten eller kommunen som eier av HA :

For frivilligheten som eier:

- Frivilligheten har som eier, muligheter til å skaffe egenkapital, gaver , og andre økonomiske
midler, ikke bare til bygging, men også til alle senere anskaffelser av utstyr, anlegg og
n ø dvendige oppgraderinger av fasilitetene, uten at dette belastes kommunens budsjetter.
Omfanget av egenkapital, gaver og andre midler vil kunne bli mellom 5 og 10 millioner kr,
som vil redusere lånebehovet tilsvarende. Omfanget av tilsvarende midler gjennom
anleggets levetid, kan bli en betydelig tilleggsgevinst.

- Frivilligheten som eier, vil kunne ha en h ø yere ambisjon knyttet til å opprettholde
standarden på anlegget og drive et godt vedlikehold enn det kommunale budsj ettrammer
tillater, noe som også er lagt til grunn i det foresl å tte prosjektet.

- Gjennom godt organisert drift og tilsyn, kan f rivilligheten sikre at HA blir e t åpent, tilgjengelig
og trygt møtested de fleste av årets dager Basert på dagens driftsform, vil anlegget kun være
tilgjengelig for bestemte aktiviteter til faste, avtalte tider, og dermed ikke kunne tjene som
samlingssted for bygda.

- Vi tror også at et slikt eierskap bidrar til en mer dedikert drift av b å de arenaen og de
aktivitetene den inneholder . Et slikt eierskap kan lettere mobilisere bygda, også dem uten
skolebarn. Mengden aktivitet, variasjon og kvalitet på denne vil stige, noe som bringer flere
med, og gj ø re at flere f å r et lengre liv i frivillighetens tjeneste.

- HA kan av kommunen ses på so m et fors ø ksopplegg for en helt ny samarbeidsmodell mellom
kommunen/skolen og frivilligheten. F ø rst og fremst til styrking av frivilligheten, og som
bidrag til ø kt bostedsattraktivitet i kommunen. Blir dette vellykket, b ø r selvsagt erfaringene
tas med til andre steder i kommunen.

- Skolene f å r over tid, et bedre vedlikeholdt og oppgradert anlegg for sin virksomhet.
Kommunen slipper ansvaret for å prioritere større vedlikeholdstiltak og n ø dvendige
investeringer.

Mot frivilligheten som eier:

- Det fysiske eiers kapet kan f ø les tungt og ansvarsfullt på toppen av daglig drift av
frivilligheten. Allerede knappe ressurser skal strekkes enda lenger. Mislykkes vi med å nå
hovedm å l ene for Haugsbygd Are na , kan eierskapet bli slitsomt og lite stimulerende for
frivillighet en. Men, vi tror Haugsbygd har en stor nok befolkning og et veletablert
organisasjonsliv, til å lykkes med en slik satsing.

- Kommunens administrative og/eller politiske ledelse kan finne det problematisk å ha ulike
type eierskap og driftsmodeller for sine skoleanlegg. Ulike tilbud kan skape uro og uenighet
på mange fronter, og vanskeliggj ø re framtidige prioriteringer. Frivilligheten vil forhindre slike



problemer gjennom å ha et godt og formelt samarbeid med kommunen i et driftsstyre for
HA. HA kan også gi R ingerike verdifull erfaring å ta med til andre skoleanlegg.

- Frivilligheten kan mislykkes ø konomisk med sin satsing, og kommunen må overta eierskapet.
Selv om dette selvsagt kan skje, er det knapt noe argument for ikke å pr ø ve. Spesielt fordi et
slikt scenario ikke medf ø rer s ærlig ø konomisk risiko for kommunen, all den tid anlegget
allerede fyller skole nes behov og de ø konomiske forpliktelsene allerede er til stede gjennom
leieavtalen.

Oppsummering

Basert på drøftingen av fordeler og ulemper knyttet til ulike eierskap, mener vi i f rivilligheten at det
er størst sannsynlighet for å nå våre målsetninger ved at f rivilligheten selv finansierer, eier og drifter
Haugsbygd Arena , i tett og godt samarbeid med Ringerike kommune og skolene i Haugsbyg d . Litt
paradoksalt har vi i vårt arbeid med HA blitt overbevist om at det er mulighetene for å skape et
savnet møtested i bygda og kunne utvikle et større mangfold av fritidstilbud , som på en helt ny måte
lar seg realisere gjennom et slikt eierskap. Det kan selvsagt hevdes at dette også lar seg oppnå med
kommunen som eier av bygget, men vi i er redd dette vil møte både formelle og uformelle
begrensninger. HA bør bli et bostedsutviklingsprosjekt som favner videre enn behovene for lokaler til
korps , idrettslag og skolenes kroppsøvingstilbud . Vi håper politikerne og administrasjonen i Ringerike
kommune ser og vil prioritere slike gevinste r , og bidra til at H augsbygd Arena gjennom å fylle de
behovene vi her har pekt på , får størst mulig samfunnsnytte .



VURDERING AV ØKONOMISKE ASPEKTER KNYTTET TIL FINANSIERING OG DRIFT AV HAUGSBYGD
ARENA

Dette dokumentet følger Frivillighetens tidligere vurdering av aspekter knyttet til hvem som bør finansierer, eie og
drifte Haugsbygd Arena.

Frivilligheten i Haugsbygd har satt seg følgende målsetninger for Haugsbygd Arena:
1. Skaffe til veie gode og moderne fasiliteter for at bygdas unge i alle aldre kan dyrke sine fritidsaktiviteter

innen idrett og kultur.

2. Skape et åpent og inkluderende fellesskap og langt bedre kontinuitet rundt frivillighetens aktiviteter, samt at
disse favner en større del av bygdas innbyggere enn hva som er mulig i dag. Således vil HA bidra både til
at nye innbyggere raskt integreres og at flere får et mer varig forhold til bygdas fellesaktiviteter og sosiale
nettverk.

3. Bedre kontinuitet og bredere deltagelse, vil heve kvaliteten på aktivitetene og skape et større mangfold av
tilbud, slik at flere blir med og færre faller fra.

4. Bidra til å skape et åpent og lett tilgjengelig møtested for bygdas innbyggere på kveldstid og i helgene.

5. Å ta ansvar for at Haugsbygd Arena driftes, vedlikeholdes og videreutvikles på en god måte gjennom hele
sin levetid.

Disse målsetningene er sentrale for Frivillighetene. Målsetningene vil gi noen føringer for de økonomiske ramme -
ne for driften av Haugsbygd Arena. Disse føringene er inkludert i forutsetningene som ligger til grunn for beregning
/ estimering av driftskostnadene for Haugsbygd Arena.

Det er gjort følgende forutsetninger for denne vurderingen:

1. Byggekostnaden er beregnet av SG Arkitektur. Beregningene er basert på nasjonale normer og standarder.
Den endelige kostnaden fra entreprenører er pr dd ikke fastsatt og vil fastsettes når endelig tilbud fra entrepre -
nør er mottatt. Dette vil kunne påvirke byggekostnadene, renter og avdrag og dermed driftskostnadene.

2. Helt uavhengig av hvem som bygger Haugsbygd Arena, forutsettes det at det er det presenterte prosjektet som
bygges og driftes. Dette omfatter i hovedsak en håndballbane/tre «gymsaler», kulturareal til flerbruksformål,
inngangsparti og tre sett med garderober.

3. Frivilligheten i Haugsbygd har ikke bygget eller driftet en Flerbrukshall tidligere. For å kunne å komme frem til
rimelige anslag for driftskostnader, har vi lagt til grunn erfaringstall fra Hønefoss Arena. Disse tallene er etter
beste evne justert for å reflektere et mindre flerbruksanlegg i Haugsbygd. Vi inviterer Ringerike kommune til å
kvalitetssikre våre beregninger

4. Den som bygger Haugsbygd Arena må forskuttere utbetalingen av Spillemidler. Det innebærer at når spille -
midlene blir utbetalt, vil finansieringskostnadene gå ned og dermed vil driftskostnadene gå ned tilsvarende.

5. Frivilligheten i Haugsbygd har ikke til hensikt å profitere på en eventuell utleie til Ringerike kommune. Vi ser
derfor gjerne at Ringerike kommune har fullt innsyn i regnskapene til Haugsbygd Arena, samt at Ringerike
kommune er representert i styret av Flerbrukshallen.

6. Avdragene for lån/avskrivninger inkluderes i de årlige driftskostnadene, uavhengig av hvem som eier Haugs -
bygd Arena

7. Det aksepteres at driften av Haugsbygd Arena går med et begrenset overskudd. hensikten med dette, er å
bygge en likviditetsmessig buffer for fremtidig vedlikehold.

8. Haugsbygd Arena skal vedlikeholdes og rengjøres på en god måte, slik at verdien av eiendommen oppretthol -
des gjennom levetiden samt at de som bruker flerbrukshallen skal få tilgang en bygning som har god standard,
også dette gjennom hele levetiden.

9. Det forutsettes at Frivilligheten får tilsvarende rentekostnad som Ringerike kommune, gitt at Frivilligheten
kommer til en enighet med Ringerike kommune om en langsiktig leieavtale



10. Frivilligheten er positive til å kjøpe renholdstjenester og vaktmestertjenester fra Ringerike kommune, slik at vi i
fellesskap kan oppnå eventuelle synergier mellom renhold og drift av Haugsbygd Arena, Vang skole og Haugs -
bygd ungdomsskole. Hvis Ringerike kommune aksepterer dette og hvis Ringerike kommune aksepterer at en
betaling skal skje på grunnlag av selvkost, så vil renholds- og vaktmestertjenesten være tilsvarende uavhengig
om Ringerike kommune eller Frivilligheten eier og driver Haugsbygd Arena.

Utover disse forutsetningene er det noen andre aspekter ved driftskostnadene som det er viktig å fremheve:

1. Frivilligheten vil bidra med en egenkapital i størrelsesorden 5-10 millioner kroner

2. Frivilligheten vil bidra med tilsyn på kveldstid og dermed danne grunnlag for å kunne holde Haugsbygd Arena
åpent og tilgjengelig på kveldstid.

3. Ved behov for oppgraderinger er vi av den oppfatning at det vil være lettere for Frivilligheten å få innvilget ga -
ver og støtte, enn det vil være for Ringerike kommune.

4. Haugsbygd Arena vil være nødt til å forsikre eiendommen. Ringerike kommune er etter vi vet selvassurandør.
Forsikring vil derfor være en merkostnad hvis Frivilligheten eier Haugsbygd Arena.

5. Driftskostnadene deles mellom Ringerike kommunes andel for bruk av Haugsbygd Arena på dagtid og kostna -
dene for drift av Haugsbygd Arena på kveldstid.

På bakgrunn av disse forutsetningene har Frivilligheten gjort en beregning av driftskostnadene for Haugsbygd Are -
na.

Driftskostnadene for bruk av Haugsbygd Arena på dagtid vil årlig beløpe seg til kr: 3,2 millioner kroner

Driftskostnadene for bruk av Haugsbygd Arena på kveldstid vil årlig beløpe seg til kr: 0,5 millioner kroner
Under viser vi grunnlaget for driftskostnadene. Det er detaljert fordelinger av driftskostnadene og disse oversen -
des.

Pr Å r - fra år 1 til år 8 Pr Å r - fra år 9 til år 30
LEIEINNTEKT FRA RINGERIKE KOMMUNE (DAG) 3 200 000 2 990 000
LEIEINNTEKT FRA FRIVILLIGHETEN I HAUGSBYGD (KVELD) 500 000 340 000

Sum Inntekter 3 700 000 3 330 000
DRIFTSKOSTNADER 838 918 838 918
RENTER OG AVDRAG 2 555 000 2 180 000

Resultat 306 082 311 082



Basert på driftskostnadene og forutsetningene over, har vi gjort en sammenstilling som viser hvordan de akkumu -
lerte driftskostnadene vil utvikle seg. Det er illustrert hvordan de akkumulerte kostnadene vil være hvis Ringerike
kommune eier Haugsbygd Arena og det er illustrert de tilsvarende kostnadene hvis Ringerike kommune leier
Haugsbygd Arena. Våre vurderingen viser at Ringerike kommune årlig har en besparelse på ca 300 K ved å leie
fremfor å eie Haugsbygd Arena. Hovedforklaringen til denne besparelsen er den egenkapitalen som Frivilligheten
legger inn i prosjektet.

Den røde linja viser akkumulert kostnad for Ringerike kommune hvis dere leier fra Frivilligheten.
Den blå linja viser akkumulert kostnad for Ringerike kommune hvis dere bygger og drifter i egen regi

Vi har over redegjort for forutsetningene for våre vurderingen, hva de samlede kostnadene vil være for Ringerike
kommune ved å leie arealer i Haugsbygd Arena, samt gjort en sammenstilling av levetidskostnadene ved hhv leie
eller eie.

Under arbeidet med planlegging av Haugsbygd Arena, har Ringerike kommunestyre besluttet at fritidstilbud til unge
under 18 år, ikke skal betale husleie. Det er foreløpig uklart hvordan dette vedtaket skal praktiseres dersom frivillig -
heten eier Haugsbygd Arena.

Vi håper at denne vurderingen sammen med vår andre vurdering av fordeler og ulemper ved at Frivilligheten byg -
ger og eier Haugsbygd Arena, gir et godt beslutningsunderlag for Kommunestyret.
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Ringerike kommune
v/Kommunalsjefene oppvekst og samfunn

Haugsbygd Arena – søknad om politisk tilslutning til hovedforutsetningene for
gjennomføring av prosjektet

Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps oversender med dette prosjektstatus og anmoder om
politisk godkjenning av rammene for prosjektet «Haugsbygd Arena».

Siden et skisseprosjekt ble presentert for formannskapet i februar 2018, har det vært en kontinuerlig
utvikling av ko nseptet til det i dag foreligger en godt gjennomarbeidet, anbefalt løsning. Samarbeidet
med administrasjonen i Ringerike kommune har vært konstruktivt og inspirerende. Ideen om å
erstatte dagens to gymsaler med et flerbruksanlegg er opprettholdt.

Rammebeti ngelser som ble beskrevet i skisseprosjektet er nå tilstrekkelig drøftet og avklart til at
prosjektgruppen nå ber om at saken fremmes til politisk behandling for å sikre nødvendig forankring
for det videre prosjektarbeidet, i henhold til oppsatt framdrifts plan. Forprosjektfasen fram til planlagt
byggestart i mars 2020, er fullfinansiert med 1 million kroner gjennom tilskudd og gaver, samt egne
midler og egeninnsats.

Som det fremgår av vedlagte saksunderlag, søkes det konkret om at Ringerike kommune gara nterer
for prosjektets låneopptak, samt gir sin tilslutning til rammene for leieavtale knyttet til skolenes bruk
av anlegget. Videre bes det om bekreftelse på at Ringerike kommune kan utarbeide avtale om
disponering av det berørte arealet på skoletomten.

Haugsbygd 28. februar

Med vennlig hilsen

Øystein Olsen Ole Petter Løbben
Leder Ha ugsbygd IF Vang skoles musikkorps
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NOTAT

Til
Ringerike kommune

Fra
Haugsbygd Arena – v/ Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps

Dato :
2 6 . februar 201 9

Haugsbygd Arena – prosjektstatus med søknad om garanti for låneopptak og
rammer for leieavtale

B akgrunn - prosjektstatus
Det vises til tidligere saksfremlegg med skisseprosjekt for Haugsbygd Arena og orientering i
formannskapet den 24 . april 2018 . Haugsbygd IF (HIF) og Vang skoles musikkorps (VSMK) er svært
glade for at prosjektet er omtalt i handlingsprogram 2019 - 2022 som er del av Ringerike kommunes
vedtatte budsjett for 2019.

Prosjektet er videreutviklet siden skisseprosjektet fra februar 2018. Dialogen med administrasjonen i
Ringerike kommune er svært god, og det er utpekt egne saksbehandlere fra oppvekst, samfunn
(teknisk) og økonomi.

E rkjennelsen av eierskap s utfordringer (tekniske og avtalemessige), samt bygningsmessige
begrensninger og teknisk risiko med den opprinnelige løsningen der tilfluktsrommene var foreslått
beholdt som garderobeanlegg , har avstedkommet vesentlige endringer i prosjektkonseptet. Det
foreliggende a lternativ et er basert på at tilfluktsrommene rives. Dette gir vesentlige forbedringer i
funksjonalitet og planløsninger, samtidig som det re duserer teknisk og økonomisk risiko.
P rosjektgruppen og Ringerike kommune er enige om at dette er den beste løsningen for
flerbruksanlegget (skolene, forvaltningen, frivilligheten og som samlingsp unkt i Haug sbygd ).

Det er arbeidet med avklaring er rundt sta tusen for tilfluktsrommene. Etter befaring i februar har
Ringerike kommune i samråd med prosjektgruppen søkt DSB om å få rive tilfluktsrommene. Med
saksbehandlingstid på inntil 3 måneder , forventer vi at denne forutsetningen for videre planlegging
er på pl ass innen utgangen av mai 2019.

Prosjektgruppen har innsett at tidsplanen må oppdateres . Forventet byggestart vil bli utsatt 8 - 10
måneder mot opprinnelig plan om oppstart sommeren 2019 . Dette anses å være gunstig, både for
prosjektet og for skolenes aktiv iteter i byggeperioden. Men det te forutsetter likevel at framdriften i
beslutningsprosessen opprettholdes.
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M il epæler i den nye planen er som følger:

- Februar 2019: Søknad om riving av tilfluktsrom sendt DSB
- Mars 2019: Endelig eierskapsform og godkjent fina nsieringsplan for Haugsbygd Arena
- 4. april 2019: Politisk godkjenning av premissene knyttet til finansieringsplan, lånegaranti og

leieavtale – fullmakt til administrasjonen til å utvikle de formelle avtalene )
- Mai / juni 2019: Rivetillatelse tilfluktsrom foreligger . Etablering av eierselskapet, s tart

detaljplanlegging , prosjektering og byggesøknadsprosedyrer , søknad om idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenn ing.

- Oktober 2019: Søknad om spille midler
- Oktober 2019: Prosjektet ut på anbud
- Desember 2019: Kontraktsi nngåelse med leverandører (entreprenør)
- Mars 2020: Byggestart
- Januar / f ebruar 2021: Ferdigstillelse

Rammer og forutsetninger
Prosjektgruppen har sammen med arkitekten (SG Arkitektur) tatt utgangspunkt i skisseprosjektet, og
jobbet med de nødvendige avkla ringene som er pekt på i den fasen. Viktige rammebetingelsene er
klarlagt slik at forprosjektets siste fase kan ha tilfredsstillende fremdrift. I det videre oppsummeres
de viktigste avklaringene som er gjort ut fra beskrivelse av rammebetingelser som ble i dentifisert i
skisseprosjektet.

Forprosjektet er fullfinansiert
Formannskapet var først ute med støtte til prosjektet gjennom sitt vedtak i 2018 om å tilgodese
Haugsbygd Arena med kr 300 000, - til forprosjekt. Etter dette er det gitt tilsagn om støtte fra Follum
Fabrikkers Hjelpefond med kr 150 000, - og Sparebankstiftelsen Ringerike med kr 300 000, - . Sammen
med beløp som HIF og VSMK har budsjettert med fra egne midler, er forprosjekt og
detaljprosjektering nå fullfinansiert med kr 900 000, - . Verdt å nevne e r også de ca . 100 000, - kronene
og den frivillige innsatsen som allerede er benyttet til utviklingen av skisseprosjekt og arbeid så langt
med forprosjekt.

Selskapsform/eierskap
Det er vurdert ulike alternativ for selskapsform knyttet til eierskapet i Haugsbygd Arena. De aktuelle
alternativene synes å være en stiftelse eller et aksjeselskap . I begge tilfeller vil eierselskapet ha et
ideelt formål, og det synes ikke å være klare fordeler eller ulemper med det ene kontra det andre
alternativet. Endelig va lg av selskapsform vil bli gjort i samråd med de ulke interessentene i god tid
før selve etableringen finner sted, dvs . når alle forutsetninger for gjennomføring av prosjektet er på
plass.

Anskaffelsesprosess
Det er innhentet råd fra kommunens innkjøpsavde ling om h vorvidt prosjektet må gjennomføres som
en offentlig anskaffelse. Det er anbefalt at regelverket for slikt kjøp benyttes , siden det er forutsatt at
Ringerike kommune stiller garanti for låneopptak, og dermed indirekte står ansvarlig for mer enn
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fem ti prosent av anskaffelsen. Prosjektet vil følge anbefalingen med mindre nye opplysninger skulle
tilsi noe annet.

Finansiering forprosjekt og detaljprosjektering
Fasene fram til kontraktsinngåelse med entreprenør er som tidligere nevnt fullfinansiert pr da to.
Opprinnelig mente vi at 750 000, - var tilstrekkelig. D enne rammen er økt til 900 000, - fordi det
erfaringsmessig er noe høyere kostnad ved å gjennomføre konkurransen etter regelverket for
offentlig anskaffelse.

Kommunalbankens ordning for låneopptak
De t er forutsatt at låneopptak til finansiering av investeringen gjøres i Kommunalbanken slik at en
kan benytte seg av deres ordni ng med selvskyldnergaranti gitt av Ring erike kommune. Dette er i
realiteten den eneste mulige løsningen for å kunne låne opp det som trengs for realisering av
prosjektet. Innledningsvis fullfinansieres byggingen ved låneopptak (sammenlignbart med byggelån).
Øvre del av gjeld trappes ned med delfinansieringsløsningene som prosjektet søker om (egne midler,
prosjektgaver, spillemidler , mva - kompensasjon). Deretter nedbetales gjeld over driftsregnskapets
finansposter. Haugsbygd Arena skal om mulig være gjeldfri etter maksimalt 30 år.

Plassering, tomt
Tidligere signal fra Ringerike kommune er opprettholdt. Flerbruksanlegget skal erstatte dagens
gymsaler og dermed stå på kommunal tomt. Saksbehandlere fra Ringerike kommunes
samfunnssektor har gitt signaler om at de er beredt til å bistå med de formelle sidene rundt dette.
Tomteleieavtalen må tinglyses , noe som også er et krav ifm . søknad om spillemid ler.

Status tilfluktsrom
I konseptutviklingsfasen har det ikke vært mulig å utvikle gode løsninger og tilfredsstillende
funksjonalitet dersom dagens tilfluktsrom/garderober fortsatt skal anvendes. I tillegg kommer økt
teknisk og økonomisk risiko knyttet til dette forholdet, samt at bygget pga . av tilfluktsrommene får et
delt eierskap.

SG Arkitektur fikk derfor i oppdrag å gjennomføre dialog med Ringerike kommune om hvordan
prosjektet skal forholde seg til arealene som i dag er tilfluktsrom og ben yttes til garderober. Det er
gitt tilbakemelding om at tilfluktsrommene må opprettholde sin funksjonalitet (også teknisk) dersom
de skal benyttes videre . Det er altså ikke aktuelt med fortsatt bruk av disse arealene uten at
funksjon en som tilfluktsrom hens yntas. Resultatet av disse drøftelsene, samt befaring med
representant for DSB, er at Ringerike kommune søker DSB om tillatelse til å fjerne tilflukt s rommene.
Svar på dette forventes mottatt i mai / juni 2019.

Oppdatert tegningsunderlag og kostnadsoverslag
Anbefalt løsning for flerbruksanlegget inneholder idrettshall med størrelse som full håndballbane
med mulighet for tredeling, tre garderobesett , vestibyle med sosiale soner og aktivitetsrom for andre
fritidsaktiviteter inklusive ti lrettelegging for korps og kultur spesielt. Tilhørende lagerkapasitet,
tekniske rom og forflytningsarealer er med i planløsningen som nå kan presenteres for
brukergruppene og andre interessenter .
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Det tilhørende kostnadsoverslaget gir en bygg e kostnad på kr 51,6 millioner ex mva.
N år riv n ing av gamle gymsaler , forventede tillegg og usikkerhet tas med får man en prosjektkostnad
på kr 59,4 millioner ex mva. Merverdiavgift beløper seg til kr 13 millioner.

Finansieringsplan – grunnlag for søknad om kommunal garanti
Byggingen av Haugsbygd Arena vil bli finansiert gjennom egenkapital, tilskudd fra spillemidler og lån.
Egenkapitalen består av kontantinnskudd fra eierne, samt gaver fra stiftelse(r), etc.

Driften av Haugsbygd Arena vil bli finansiert gjennom en leieavtale med Ringerike kommune, samt
utleie av lokalene for tid som ikke omfattes av leieavtalen. Et detaljert driftsbudsjett foreligg er for en
leieperiode på 30 år.

Investeringen
Det søkes om kommunal garantistillelse ut fra nedenstående f inansieringsplan for investe ringen:

Rent formelt, stiller Kommunalbanken krav om at lånegarantien tar høyde for hele
investeringsbeløpet + 10%. Garantien trappes så ned etter hvert som gaver, spillemidler mv . blir
innbetalt og gjeld en reduseres tilsvarende.

Rammer for leieavtale
Prosjektgruppen er i dialog med Ringerike kommune om leieavtale for skolenes bruk av anlegget. Det
er innhentet kunnskap om slike avtaler , og en tar sikte på å forhandle frem avtale med format
tilsvarende det som er i bruk for Hønefoss Arena. Det foreligge r en detaljert driftskalkyle for
Haugsbygd arena, basert på erfaringstall fra lignende anlegg og annen innhentet informasjon .
K alkyle n er presentert for Ringerike kommune og kvalitetssikret. Ringerike kommune vil være største
leieta k er for skolenes bruk av anlegget og bærer med det ca . 85 % av samlede årlig e kostnad er.
Frivilligheten leier og betaler for ca . 15 % av driftskostnaden. De fo reløpig e beregningene an tyder en
årlig leiekostnad for Ringerike kommune på ca . 3,3 millioner kroner.
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Vedlegg
Vedlagt fø lg er tegningssettet for anbefalt løsning. I tegningssettet fremgår også kostnadsoverslaget
som er utarbeidet av SG Arkitektur sammen med tegningene.

Detaljert driftskalkyle er oversendt administrasjonen i Ringerike kommune i forbindelse med
økonomigjennomg angene prosjektet har hatt med representanter fra kommunens samfunnssektor.

Med vennlig hilsen

Øystein Olsen Ole Petter Løbben
Leder Ha ugsbygd IF Etter fullmakt – Vang skole musikkorps
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1152-18  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 74/20 

 

Saksprotokoll - Oppstart detaljregulering av masseuttak Djupedal  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Kommunen anbefaler oppstart av 470 detaljregulering for Masseuttak Djupedal i tråd med 

forslag til avgrensning. Avgrensningen inkluderer et areal på 16,7 daa som er avsatt til LNF i 

gjeldende kommuneplan. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til tillegg: 

«Det skal utredes gang – og sykkelvei på strekningen fra Lunder kirke til boligfelt på 

Permobakken/Furumoen (Langs Fylkesveien)». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

Braatens (Sp) forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt følger saken. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1152-16   Arkiv: PLN 000  

 

 

Detaljregulering nr.470 for Masseuttak Djupedal – oppstart av 

planarbeid 
 

Forslag til vedtak: 

Kommunen anbefaler oppstart av 470 detaljregulering for Masseuttak Djupedal i tråd med 

forslag til avgrensning. Avgrensningen inkluderer et areal på 16,7 daa som er avsatt til LNF i 

gjeldende kommuneplan. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fortsatt drift av eksisterende masseuttak på 

Sokna og gi føringer og forutsigbarhet rundt driften og arealbruken. Det tas i dag ut både sand 

og pukk fra uttaket og reguleringsplanen som tar sikte på at uttak av begge typer masser 

videreføres. 

 

Eksisterende drift er basert på en dispensasjon innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002. Det 

er søkt om, og gitt ny driftskonsesjon for uttak av masser fra Direktoratet for 

Mineralforvaltning, 15.01.2020 for eksisterende uttaksområde, samt en etappe 2 som omfatter 

et areal på ca 16,7 daa i nord som i dagens kommuneplan er avsatt til LNF. For at dette arealet 

skal kunne utnyttes må de områdene som er avsatt til LNF omreguleres til uttaksområde. 

Avviket fra arealbruken i kommuneplanen er grunnen til at planen skal behandles politisk. 

Som del av reguleringsplanen vil etterbruk, deponering av masser og konsekvenser for ulike 

berørte bli vurdert. 

 

Som del av konsesjonssøknaden er det utarbeidet en beskrivelse som tar for seg flere av 

hensynene som er relevante for vurdering av detaljreguleringen. Denne gir et inntrykk av 

virksomheten det reguleres for på et tidlig tidspunkt. 

Kommunen er kontaktet av naboer som opplever ulempe grunnet støy og støv samt trafikk fra 

eksisterende virksomhet. Reguleringsplanen vil være egnet til å vurdere og gi hensiktsmessige 

føringer til driften som kan begrense opplevd ulempe, men vil ikke kunne gi føringer for 

eksisterende drift og vil først bli gjeldende ved vedtak.  

 

Masseuttaket utgjør et inngrep i naturen. Forsvarlig ivaretakelse av biologisk mangfold vil 

være viktig. I forbindelse med planarbeidet bør det også vurderes om det er aktuelt med annen 



- 

bruk enn tilbakeføring til LNF da dette kan redusere press for å ta i bruk andre uberørte 

arealer. Atkomst, støy og trafikale forhold vil være viktig. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Sokna sand og pukk har tatt initiativ til oppstart av reguleringsplan for eksisterende masseuttak 

på Sokna. Uttaket er plassert ca. 3,5km innover Strømsoddveien (Fv. 178) fra rv 7 gjennom 

Sokna sentrum. Masseuttaket i Djupedal består av et uttaksområde med både sanduttak og 

dagbrudd for uttak av fast fjell. Kommuneplanens arealdel har avsatt området som eksisterende 

og framtidig råstoffutvinning, masseuttak og mottak. Uttaket har foregått gjennom flere tiår 

uten å være regulert. 

Eksisterende drift er basert på en dispensasjon innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002.Det 

er søkt Direktoratet for mineralforvaltning som ved brev datert 15.01.2020 har gitt ny 

driftskonsesjon for eksisterende uttaksområde, samt en etappe 2 som omfatter noe LNF-areal i 

nord.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Uttaket som planforslaget tilrettelegger for, drives kommersielt i dag. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planen skal tilrettelegge for uttak av masser. Det er pågående uttak i dag og driften av uttaket 

har vedvart i flere tiår. Det er oppgitt at massene blant annet benyttes til fylling, underlag for 

jernbane og som underlag for sport.  

 

Hovedformålet vil være Steinbrudd/masseuttak. Det vil være aktuelt å vurdere andre formål i 

den grad det er hensiktsmessig for å styre plasseringen av tilliggende funksjoner. Dette kan 

være for eksempel renovasjon, buffersone/grøntbelte, næringsbygg og anlegg tilknyttet driften 

 

Området ligger nær jernbane og større vei. Frem til riksvegen går eksisterende atkomst langs 

fylkesveg som også er skolevei for barn til Sokna skole. Utfordringer i forhold til støv, støy og 

trafikksikkerhet må vurderes i forhold til dette.  

 

Planområdet utgjør til sammen ca. 170da. Dagens uttak utgjør i overkant av 120da av dette og 

utvidelsen i form av uberørt areal som berøres av inngrep vil være under 50da. Området som er 

avsatt til masseuttak i kommuneplanen er til sammenligning ca 270da. 

Driftstiden for eksisterende uttak av knuste masser er beregnet til 4-5 år. Området som foreslås 

regulert gir mulighet for ytterligere ca. 10 års uttak med dagens uttaksmengder. Uttaket vil da 

ha en samlet uttakstid på 15 år. For uttak av løsmasser (natursand og grus) er de årlige 

uttaksmengdene mindre og man regner med at uttakstiden vil være 15 år eller lengre. 

 

 

 

Forprosjekter / Forhåndshøring 

Det er tidligere gitt tillatelser til drift av masseuttaket. Som følge av nye krav er det søkt om 

konsesjon for videre uttak. Søknaden er ferdigbehandlet og det er gitt konsesjon for uttak som 

er i tråd med planinitiativet. Ettersom det er pågående uttak i området antas det at 

konsekvenser og ulemper i stor grad er kjent både med hensyn til tema og omfang. 



- 

Det er ikke vurdert at det er behov for ytterligere forhåndsavklaringer gjennom eventuelle 

forprosjekt/forhåndhøring. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet / deler av planområdet er i dag uregulert, men størstedelen av arealet er avsatt til 

masseuttak i kommunepplanen. Deler av det foreslåtte området går utenfor dette og er i dag 

regulert til LNF. Det vil være aktuelt å tilbakeføre deler av arealet som er avsatt til masseuttak 

i kommuneplanen til LNF slik at summen av areal som benyttes til masseuttak ikke overstiger 

arealet som er avsatt til formålet i kommuneplanen. 

 

Planer under arbeid i området 

Det er ingen tilstøtende planer under arbeid i området. Langs atkomstveien er det den senere 

tid igangsatt og behandlet planer som tilrettelegger for boligbygging.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Sokna sand og pukk er forslagstiller.  

Detaljregulering anses best egnet ettersom bruken av området er klart definert og plantypen er 

mer egnet for å gi detaljerte føringer for bruken av området. Uttak av masser fra planområdet 

skjer også etter konsesjon gitt av Direktoratet for mineralforvaltning. Detaljreguleringen og 

driftskonsesjonen vil ha mulighet til å styre enkelte av de samme forholdene. Det må gjøres en 

vurdering av hvilke hensyn som ivaretas i plan og konsesjon. Hensynet til forutsigbarhet og 

fleksibilitet vil bli tillagt betydning ved vurderingen, samt kommunens behov for å ha kontroll 

over ulike deler av driften. Dersom ikke spesielle forhold tilsier det vil det være naturlig å ikke 

gi føringer om de samme forholdene i både plan og konsesjon da dette kan føre til behov for 

endring av begge dersom det blir behov for fremtidige endringer. Denne problemstillingen 

antas å kun ha begrenset praktisk virkning. 

 

Planavgrensningen er foreslått som vist i vedlagt kart. Avgrensningen er satt for å ivareta 

hensynet til selve uttaket, men også for å hensynta nødvendige tiltak for å sikre/skjerme 

området ved endt drift. Det er ikke foreslått å ta med atkomstvei, som i dag er Fv.2884 

(Strømsoddveien) i avgrensningen. Dersom det viser seg at det er behov for tiltak langs 

eksisterende Fylkesveg kunne dette vært hensiktsmessig. Det kan være behov for en 

tilleggsvarsling for atkomstveg dersom dette blir et behov. 

Kommunen har med bakgrunn i innspill fra landbruk, bedt forslagstiller utvide avgrensningen 

ved oppstart i forhold til opprinnelig forslag. Anmodningen er etterkommet av forslagstiller. 

Bakgrunnen for anmodningen var å gi en avgrensning som gir større rom for etablering av 

buffersoner/avbøtende tiltak og terrengtilpasning ved avslutning av uttaket uten at det vil 

utløse behov for ny oppstart. 

 

Konsekvensutredning KU 

Planen er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter forskriften. I vurderingen er 

det vektlagt areal og volum av uttaket. Det er også gjort en vurdering ift. tiltak som kan 

komme inn under forskriften.  

Kommuneplanens føringer om utredning/dokumentasjon på masseberegning, geoteknisk 

vurdering, biologisk mangfold (naturkvaliteter), avrenning/forurensning, kulturminner, støy, 

støv og trafikk må følges opp i planbeskrivelsen som vil følge planen til 1.gangs behandling. 

Ivaretakelse av biologisk mangfold og trafikk/trafikksikkerhet antas å være særlig viktige 
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hensyn. Nærhet til vassdrag, buffersoner og landskapsvirkning vil være naturlige 

vurderingstema. Planen vil også ha en risiko og sårbarhetsanalyse. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen: gnr/bnr 148/1. Eiendommen er eiet av Andres 

Lundesgård. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til masseuttak.  

Kommuneplanbestemmelsene § 6.7 Råstoffutvinning, masseuttak og mottak (pbl. §§ 11-9 og 

11-10) angir følgende: 

«Ved etablering av nye og utvidelse av eksisterende masseuttak og -mottak skal det utarbeides 

reguleringsplan. Reguleringsplanen skal inneholde omfang, utførelse og tidsbegrensninger. Alle 

skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner, både i plan og snitt. Det skal også 

foreligge dokumentasjon på masseberegning, geoteknisk vurdering, biologisk mangfold 

(naturkvaliteter), avrenning/forurensning, kulturminner, støy, støv og trafikk. Andre tema som 

kan være aktuelle vurderes særskilt i hver sak. Uttaksvolumet skal vises og angis i 

reguleringsplan. For større masseuttak og mottak kan det kreves kompensasjon for 

utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav om 

rekkefølgebestemmelse. Fortrinnsvis skal utvidelse av eksisterende masseuttak prioriteres 

fremfor å åpne nye. Ved utvidelse av eksisterende masseuttak skal det utvides i areal, fremfor 

utvidelse i dybden.» 

Planarbeidet er delvis i tråd med kommuneplanens arealdel men avviker fra denne innenfor et 

areal på ca 16,7 daa som er regulert til LNF. 

 

 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Denne saken er ikke i tråd med overordna plan grunnet avviket i reguleringsformål, og 

oppstartsaken legges derfor fram for behandling i formannskapet med innstilling fra HMA. 

Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

I denne saken innebærer planarbeidet en formålsendring der plasseringen av deler av uttaket 

endres i forhold til arealene som er forhåndsavklart i kommuneplanen. Det er derfor vurdert at 

Formannskapet som ansvarlig for kommuneplanen bør vurdere kommunens innstilling til 

oppstart av planarbeidet. 

 

Naturmangfoldloven 



- 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

I området er det registrert hekkeplass for sandsvaler og det er elvemusling i tilliggende 

vassdrag. Det er naturlig å gi føringer i planen som ivaretar hensynet til forsvarlig ivaretakelse 

av disse artene. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrka mark eller dyrkbar mark. 

 

 

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.  

 

 
Behov for informasjon og medvirkning 

Medvirkning i planarbeidet sikres gjennom varsling av oppstart og gjennom høring. 

Rådmannen anbefaler i tillegg et folkemøte for å avklare relevante problemstillinger ift. ulempe 

for berørte naboer og for å vurdere om eventuell ulempe kan unngås eller dempes gjennom 

f.eks. endring i driftstider, rekkefølge for uttak, føringer for transport og evt. andre tiltak som 

demper støv og støy. Folkemøtet bør avholdes så tidlig som mulig. Ettersom planene for 

bruken av arealene er forholdsvis avklart i forbindelse med konsesjonssaken er det naturlig å 

vurdere folkemøte før planen skal fremmes til førstegangs behandling politisk. Vurdering av for 

behov for folkemøte og valg av tidspunkt gjøres av forslagstiller i samråd med kommunen 

basert på innspill til oppstartssaken. 

 

 

Alternative løsninger 

Uttaksområder er avhengige av lokasjonen forekomsten har og alternativ plassering er sjelden 

aktuelt. I dette tilfellet foreslår planforslaget å gå noe utenfor det som er avsatt til masseuttak i 

kommuneplanen og det er et alternativ å avgrense planavgrensningen slik at hele blir innenfor 

allerede avsatt område i kommuneplanen. Konsekvensene av dette vil først og fremst være at 

driftstiden og totaløkonomien i uttaket reduseres. Dette kan påvirke investeringsmulighetene 

og finansiering av avbøtende tiltak. Siden avbøtende tiltak ikke er avklart så tidlig i prosessen 

er det for tidlig å vurdere konsekvensene av dette opp i mot lønnsomheten for videre drift. 

 

 

 

Alternativt forslag til vedtak:  

Rådmannen har utarbeidet tre forslag til vedtakspunkter. Vedtakspunkt 2 og 3 vil ikke komme 

i konflikt med rådmannens anbefaling til vedtak i saken. 

 



- 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_470 detaljregulering for Masseuttak Djupedal 

innenfor området avsatt til masseuttak i kommuneplanen.  

 

2. Formannskapet ber om en orienteringssak i etterkant av oppstarten der innspillene gis 

en foreløpig vurdering. Hovedintensjonen med orienteringssaken er å gi mulighet for å 

ta nærmere stilling til avgrensningen av uttaket, vurdere behovet for utredningstemaer 

og avbøtende tiltak og gi politiske føringer og forutsigbarhet om ønsket utvikling av 

uttaksområdet. 

 

3. Formannskapet ber om at muligheten for endring av atkomst vurderes og at valgt 

løsning begrunnes ved første gangs behandling. 

 

Vedtakspunkt 3. innebærer en presisering av ønske om at valg av atkomst til uttaket vurderes 

nærmere. Tidligere gikk trafikken fra uttaket over Soknabruket via en privat vei og en bro som 

i dag er fjernet. Det foreligger ingen avtaler som gir anledning til bruk av denne veien pr.i dag. 

Fordelen med en slik løsning vil i hovedsak være at Fylkesvegen mot Sokna sentrum, som også 

er skolevei og atkomst for boligområder blir avlastet. Forslaget til vedtak er formulert slik at 

det ikke forskutterer løsning men i stedet tar sikte på å avklare mulighetene slik at alternativet 

kan gis en reell vurdering ved 1.gangs behandling. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen er kjent med at beboere i området opplever støy og trafikk fra masseuttaket som 

negativt, men har ikke oversikt over omfanget av dette. En reguleringsprosess vil kunne belyse 

konfliktnivået nærmere. Det er kommet innspill om å undersøke muligheten for å endre 

atkomsten slik at denne blir lagt mot Soknabruket. Ulempen knyttet til trafikk og til en viss 

grad støy, vil da reduseres for beboere langs dagens atkomstvei, men en slik endring vil kunne 

påføre ulempe for beboere langs ny atkomstvei som i dag opplever liten ulempe som følge av 

uttaket. En omlegging av atkomstveien vil også medføre kostnader til infrastruktur (ny bru) og 

nærmere avklaringer mot rettighetshavere til ny veg. Disse forholdene bør avklares nærmere 

før eventuelt pålegg om omlegging gis, men Rådmannen anbefaler at det tas en vurdering på 

det nivået som er hensiktsmessig for å avklare muligheten nærmere. 

 

Planområdet går utenfor arealet som i kommuneplanen er avsatt til masseuttak. Dette er 

argumentert i planinitiativet med at avgrensningen i kommuneplanen er grov og lite nøyaktig. I 

forberedelsene til planinitiativet er det gjort en grundigere vurdering av hva som anses som en 

hensiktsmessig avgrensning av planområdet. Rådmannen har forsøkt å avklare nærmere om 

endringen medfører forringelse for friluftsliv, skogbruk og biologisk mangfold. Det har ikke 

fremkommet at endringen virker negativt for disse hensynene, men det vil være krav til 

kartlegging av biologisk mangfold for å avklare dette nærmere. Rådmannen anser videre at det 

ved varsel om oppstart fremkommer forhold som ikke er belyst og som kan ha innvirkning på 

vurderingen av egnetheten til arealet som foreslås regulert.  

Forslagstiller har argumentert for å eventuelt tilbakeføre tilsvarende arealer som det som 

foreslås tatt utenfor kommuneplanens uttaksområde. Dette kan være en fornuftig løsning for å 

unngå at arealer omdisponeres utenom rullering av kommuneplanen. Kommuneplanens 

avgrensning baserer seg i stor grad på tidligere utførte kartlegginger av nasjonalt viktige 

grusforekomster og rådmannen ser derfor ikke bort fra at løsningen med tilbakeføring av andre 

arealer innenfor uttaksområdet kan bli vurdert å forringe fremtidige uttaksmuligheter og 



- 

dermed komme i konflikt med nasjonale hensyn. Rådmannen anbefaler at dette spørsmålet 

legges fram for Direktoratet for mineralforvalning i forbindelse med oppstarten. 

 

 

Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål 

Plansaken vil bli vurdert opp i mot FNs bærekraftmål der kommunen har prioritert følgende 9 

bærekraftsmål. god helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å 

nå målene (mål 17) 

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Virksomheten det reguleres for er klart definert og detaljregulering er derfor fornuftig. 

Avgrensningen er foreslått i forhold til der hvor massene det anses lønnsomt å ta ut er plassert. 

I kommuneplanen er uttak av grusforekomsten sikret gjennom at arealet er avsatt til 

masseuttak. Dette er gjort på overordnet nivå og rådmannen anser at det er fornuftig å justere 

denne i tråd med forslagstillers ønske. Rådmannen har i samråd med forslagstiller foreslått å 

utvide opprinnelig avgrensning for å sikre tilstrekkelig areal for å sikre både uttaksinteressene 

og nødvendig areal for god arrondering av arealene nærmest uttaket. Innenfor planområdet 

foreslår forslagstiller tilbakeføring av areal til LNF som i areal tilsvarer utvidelsen i forhold til 

vedtatt kommuneplan ved neste rullering av kommuneplanen.  

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Grøntområder vil gå tapt som følge av uttaket. På sikt kan arealene revegeteres hvis dette er 

ønsket. I forhold til arealene som er avsatt til formålet i kommuneplanen medfører planlagt 

virksomhet mindre inngrep i eksisterende grønnstruktur, men plasseringen av inngrepet er 

justert i forhold til mineralforekomstene og innebærer at arealer som ikke er forhåndsavklart i 

kommuneplanen blir berørt. 

 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke spesiell grunn til mistanke om forurensning i grunnen. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Masseuttak medfører vesentlig transport med tyngre kjøretøy. Vegen inn til uttaket er 

fylkesveg og benyttes også til skolevei. Trafikksikkerheten er et av forholdene som vil måtte 

utredes nærmere. Ettersom adkomstveien er fylkesveg vil veieier kunne komme med krav i 

forhold til dimensjonering og eventuelle begrensninger for bruk.  

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Masseuttak utgjør store terrenginngrep og endrer landskapet permanent. Ved samtidig mottak 

av masser vil endringen kunne reduseres. Mottak av masser krever imidlertid kontroll og 

rutiner som sikrer forsvarlig håndtering. Det er ikke avklart om mottak vil være aktuelt.  

Oppdeling i nivåer i uttaket vil kunne påvirke konsekvensene for landskapsvirkningen 

betydelig. På noe sikt er det ventet at vegetasjon vil etablere seg på flatere partier, noe som 

også kan påvirkes ved tilføring av jord og evt. beplantning. Dette kan gjøre uttaket mindre 

synlig og redusere påvirkningen av landskapsbilde.  

 

Naturmangfold 



- 

Innenfor uttaksområdet er det registrert sandsvaler. Sandsvaler har status som «nær truet» og 

er avhengige av bratte sandskråninger der de hekker. Driften av uttaket må ta hensyn til 

fuglene, noe som i praksis skjer ved at uttak skjer i andre deler av uttaket enn der svalene 

hekker. Hvordan hensynet til svalene ivaretas må fremgå av planbeskrivelsen ved 1.gangs 

behandling. 

I Sogna er det registrert elvemusling som har status «sårbar». Avrenning til vassdrag er derfor 

et moment det må redegjøres nærmere for i planforslaget.  

 

Idrett og friluftsliv 

Uttak av masser medfører begrensninger for utøvelse av friluftsliv. Tilgjengeligheten kan bli 

redusert som følge av sperringer av sikkerhetshensyn. Støy og støv fra virksomheten vil kunne 

forringe attraktiviteten for nærområdene til uttaket for bruk til tur. Endringen i forhold til 

eksisterende situasjon ventes å bli liten. Ønsket endring i forhold til allerede avsatt område i 

kommuneplanen anses ikke å gi noen vesentlig ulempe for idrett og friluftsliv. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anbefaler at planarbeidet startes for å sikre videreføring av driften for masseuttaket 

på Sokna. Det er foreløpig ikke fremkommet særskilte forhold som taler mot en endring av 

uttaksområdet sett opp mot allerede avsatte områder i kommuneplanen. Det vil kunne være 

aktuelt å tilbakeføre deler av tidligere avsatt areal for masseuttak til LNF ved neste 

kommuneplanrullering. Rådmannen anbefaler likevel å ikke ta endelig stilling til tilbakeføring til 

LNF på nåværende tidspunkt da regionale hensyn til bevaring av fremtidige muligheter for 

uttak kan fremkomme i det videre planarbeidet.  

Masseuttaket driftes i dag, og det er søkt, og gitt, tillatelse for videre uttak av masser. Dette 

gjør at grunnlaget for å vurdere konsekvensene av driften vil være godt belyst og enklere å 

forutse enn dersom det hadde vært et nytt uttak. Rådmannen er kjent med at dagens drift 

oppleves problematisk av nærboende i forhold til opplevd støy, støv og trafikkfare. Omfanget 

av berørte og ulempene driften medfører, samt hensiktsmessige tiltak for å begrense ulempe vil 

være en viktig og naturlig del av planarbeidet. 

Det er påvist sandsvaler og elvemusling i og nær planområdet. Det er viktig at disse, og andre 

naturverdier, henyntas på forsvarlig vis. Rådmannen har tillit til at detaljreguleringen kan gi 

gode føringer som sikrer dette. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning  

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Planinitiativ 

4. Driftsplan 

5. Driftskonsesjon 

6. Uttalelse fra friluftskoordinator vedrørende utvidelse ift. kommuneplan 

7. Uttalelse fra Landbrukskontoret vedrørende utvidelse ift. kommuneplan 
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 Ringerike kommune, 22.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Harriet Slåen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Ber forslagsstiller om å gjøre seg kjent med innholdet i dette dokumentet før oppstartsmøtet. Dette dokumentet fylles ut i 
oppstartsmøtet. Referatet følger hele oppstartsprossessen, og skal godkjennes av begge partene. 

Dato for oppstartsmøte avhenger av internt oppstartsmøte som avholdes første onsdag i hver måned.  

Forslag til plannavn Masseuttak Djupedal 

Plantype ☐ Områderegulering 

☒ Detaljregulering 

☐ Mindre endring av reguleringsplan 

  Gjeldende plan:  

Eiendom (gnr./bnr.) [gnr./bnr. 148/1] 

Planavgrensning ☒ 

 

Saksnummer 20/1152 Plan-ID 470 

Saksbehandler Lars Lindstøl 

Planinitiativ mottatt 05.03.20 

Møtested Fossveien 9 Møtedato 25.05.20 

Møtedeltakere 
Oppdragsgiver 
Grunneier 
Fagkyndig 
 
Kommune/planmyndighet 
 
Andre 

 
Bjørn Langvandsbråten 
Andres Lundesgård 
Judith Aakre 
Allan Hjort Jørgensen  
Lars Lindstøl 
Hanne Wilhelmsen 
 

  

 

1. Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å regulere 
eksisterende uttak til masseuttak. Det tas ut 
både sand og fast fjell. Det er også aktuelt med 
deponi.  

Merknader: 
Sokna sand og pukk startet opp i 2001. 
Sandtaket har vært i drift siden 1950- tallet. 
Bruddet har levert masse til: -
jernbaneprosjekt (strenge krav til kvaliteten 
på massene), ny fabrikk på Soknabruket , 
golfbaner og veiprosjekter i den høyeste 
veiklassen. Masseuttaket har tilknyttet 3 
årsverk, men det er litt innleid (sprengning 
og knusing). Mottak av masser vil kunne 
være et tema for reguleringsplanen. 
Området som er drevet i mange år er 
tilrettelagt for å kunne ta imot masser. Dette 
vil muligens redusere tomtranspot, da 
lastebilene i noen tilfeller kan kjøre med last 
begge veier. Det bemerkes at planlagt 
utvikling av uttaket er i sydlig retning, noe 
som vil si at uttaket vil trekke seg lengre 
vekk fra boligbebyggelse.  
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2. Planstatus for reguleringsområdet 

Plan: Plannavn, vedtaksdato: ikke regulert  

☐ Regional plan  

☒ Kommuneplanens arealdel Avsatt området som eksisterende og 
framtidig råstoffutvinning, masseuttak og 
mottak. 

☐ Kommunedelplan  

☐ Reguleringsplan  

☐ Pågående planarbeid i området Kommunen er ikke kjent med pågående 
planarbeid i området.  

☐ Andre planer/vedtak  

Annet planarbeid som kan ha betydning for utarbeiding av planforslaget 

☒ Kommuneplanens samfunnsdel 

☐ Kommunedelplan for vann og avløp (ikke vedtatt) 

☐ Kommunedelplan for energi og klima (ikke vedtatt) 

☐ Kommunedelplan for trafikksikkerhet 

☐ Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 

☒ Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 
 

☐ Grønn plakat 

☐ Kommunedelplan for gående og syklende 

☒ Folkehelsemeldinga 
 
Kommunens arealplaner finnes på følgende plass på vår hjemmeside;  
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser/vedtatte-
planer/Kommuneplanens-arealdel/ 
Andre gjeldende vedtatte planer i kommunen finner du her: 
http://www2.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/ 
 

☒ Planforslaget vil samsvare med overordna plan 

☐ Planforslaget vil ikke samsvare med overordna plan 
 
Merknader: 
Det er et området i nord som er utenfor kommuneplanens arealdel. Dette begrunnes med 
at avgrensningen av området som ble spilt inn til kommuneplanen var veldig grovt, og 
kartgrunnlaget som ble benyttet ikke var godt nok. Kommunens rutine er at planforslag 
som ikke er i tråd med overordnet plan skal ha politisk oppstart. Forslagstiller begrunner 
utvidelsen og vurderer muligheten for en arealmessig tilbakeføring av arealer som er 
avsatt til uttak i kommuneplanen for å gi grunnlag for vurdering av samlede konsekvenser 
for LNF formålet. 

Aktuelle rikspolitiske retningslinjer 

☒ Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging 

☒ Barn og unges interesser i planlegging  
 
Merknader:  
 

Konsekvensutredning (KU) 

☐ Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning. 

☐ Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, vedlegg I og II. 

☐ Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart. 
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Merknader: Forslagstiller tar en diskusjon på om planavgrensningen skal utvides. 
Uttaksområdet er nå på 185 dekar. Økes arealet til 200 dekar, vil det i utgangspunktet 
være krav om KU.  

 

3. Kommunale vedtekter og retningslinjer for planområdet 

☒ Bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel Merknader:  
Avrenning må omtales i 
planarbeidet.  

☒ Retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike 
kommune, vedtatt 4.4.2019 
Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til 
fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune, 
Buskerud (FOR-2005-04-21-492) 

☐ Bryggeveileder Ringerike kommune 

☐ Grønn plakat 

☐ Parkeringsforskrift for Ringerike kommune 

☐ Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av 
husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet 
Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Ringerike 
kommune, Buskerud 

☐ Krav til lekeplasser 

☐ Andre 

 

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 

Forslagsstiller skal sende inn forslag til 
oppstart av planarbeidet. Varselet skal 
inneholde: 

1. Oversiktskart som viser planområdets 

beliggenhet. 

2. Kart med avmerka planavgrensning. 

3. Brev til grunneiere, berørte naboer, 

offentlige etater og andre berørte 

interesser, som orienterer om planforslaget, 

dagens og framtidig planstatus og formål.  

4. Planprogram (hvis planen skal 

konsekvensutredes).  

 

☒ Forslagsstiller er kjent med rutiner for 

kunngjøring og varslingsbrev samt 
varslingsliste/adresseliste. 

Merknader: 

 
Kommunen sender ut varslingsbrev for de 
reguleringsplaner som har politisk oppstart.  
 
 
 

 

5. Informasjon og medvirkning i skissefasen 

☒ Forslagsstiller annonserer varsel om 
oppstart i Ringerikes blad, gjerne også på 
egen internettside. Annonse på 
kommunens hjemmeside kommer i 
tillegg. 

Merknader: 
      
I større reguleringssaker kan det være 
aktuelt å avholde et folkemøte så tidlig som 
mulig i planprosessen. 
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☐ Informasjonsmøte  
Behov for informasjonsmøte vil bli vurdert 
etter behov.   
 
Området har fått tildelt konsesjon fra Dirmin. 
Var opplegg for medvirkning i denne 
prosessen. 
 
 

 

☐ Informasjon og medvirkning på internett 
(PlanDialog) 

 

6. Innspill etter internt oppstartsmøte 

Avdeling Kommentar 

Byggesak 

v. Ane Marie Rydland 
Populær tursløyfe å gå opp i området og over 
Rådalsbrua. Er skrevet en artikkel i ring blad om 
dette.   
Sikre en god etterbruk av området. Avklare 
uttaksdybde og sikring av grunnvann.  
Sette av soner til ulike funksjoner (næring) som 
er knyttet til uttak – for eksempel 
videreforedling av råstoffet.  
Hvis det skal tas imot masser må gjenvinning, 
sortering og mellomlagring sikres nok areal i 
plan. Forslagstiller må lage en plan for hvordan 
arealene skal brukes, også midlertidig tiltak.  
Byggehøyder må inn i plan.  
Legge til rette for effektiv transport av 
lastebiler, ønsker at de kjører med last begge 
veier.  
Sikre myke trafikanter mot Sokna sentrum. Det 
er ikke en hensiktsmessig skolevei langs 
fylkesveien. 
Nå er det vel fortsatt noen boliger osv. på andre 
siden nedover mot Soknabruket og, men 
muligheten med bru bør jo sjekkes ut. 
 

Oppmåling 

v. Elin Green 
Området ligger innenfor teig til gnr./bnr. 148/1. 
Grensa mot fylkesveien er registrert som 
oppmålt. 

Landbruk 

v. Eiliv Kornkveen 
Setter spørsmålstegn til oppløsning på kart, og 
at det er vanskelig å lese skriften på hva hvert 
areal er satt av til. Nordlig del av planområdet 
er utenfor arealet som er satt av til 
råstoffutvinning i KP arealdel, og går inn i LNF 
området. I utgangspunktet er tiltakets 
plassering grei, da det er god avstand til naboer.   
Skolevei: på andre siden av hovedveien, der 
gikk AN skogbilsvei med bru over elva. Denne 
brua er revet, og veien er lagt om slik at den 
kjører inn mot Sokna bruket. Bør tenke på om 
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denne veien burde rustes opp for å skåne 
trafikken forbi skolen ol. Denne brua kan 
muligens være et avbøtende tiltak for 
friluftslivet? Da brua ble revet var det et savn 
fra turgåere.  
Kantsone: viktig at det ikke er en støvflukt fra 
området som kan være et problem for landbruk 
og skogbruk. Det er ikke bra for veksten av 
trærne om de er dekket i støv. Støvet vokser inn 
i barken, dette kan bli et problem for maskinene 
når skogen skal felles.  
Må fremkomme om prosjektert masser er gitt i 
fast fjell eller ferdig vare? 
Plan for etterbruk. Det området hvor massene 
er tatt ut, kan tilbakelentes og det bør vurderes 
om det er mulig å tilbakeføre til annet formål. 
Eller om det skal være tilbakeføring til LNF? Det 
ligger en miljøstasjon på det gamle grusuttaket. 
Skal denne videreføres?  
Høydenivåer. Til hvilket dyp skal det tillates 
uttak til? Eller er det ønske om at det er liten 
dybde og stort areal?   
Veldig bra produkt som kommer fra dette 
bruddet.  
Hvis det skal tas imot masser må det 
spesifiseres hvor oppfyllingen av masser skal 
foregå, og hvilke typer masse.  
Påpeker at det er søkt om liten landingsstripe 
for småfly i området. 

Friluftsliv 
v. Tom-Erik Bakkely Aasheim 

Jeg får ikke blitt med på møtet i morgen. 
Planforslaget berører i liten grad friluftslivet. Vi 
har kartlagt og verdsatt dette innenfor to 
områder, #47 – Brøgåsen og #48 – Pipenatten. 
Begge områdene er verdsatt som C-områder og 
er vurdert til å ikke være viktige friluftsområder. 
Hva jeg kan lese av kartet er det ingen stier eller 
turmål som blir påvirket av planforslaget. 
 

Forurensning 

v. Ole Anders Moskaug 
Avbøtende tiltak mht. Sogna og elvemusling 
bør være aktuelt tema for 
vannområdekoordinator jf. 
kunnskapsgrunnlaget. 
 Støyutslipp til luft ligger hos 
miljørettet helsevern/byggesak.  
 Utslipp (til grunn og vann) fra denne 
type virksomhet ligger hos fylkesmannen.  
 Ev. påslipp til kommunalt 
ledningsnett ligger hos teknisk VAR.  
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 Ev. utslipp fra privat avløpsanlegg og 
eller oljeutskiller, ligger hos 
byggesak/utslipp 
 

Miljøvern 
v. Lisa Grenlund Langebro 

Påpeker at det ikke bør være et stort positivt 
element om areal skal tilbakeføre til dyrkbar 
mark om mer enn 50 år, da dette er langt frem i 
tid og usikkert.  
Naturdatabase: registrert musling og sandsvale, 
eksakt plassering er ikke vist. Usikker på hvor 
stor risiko det er for økt avrenning som følge av 
tiltaket. Men det må sikres at økt 
partikkelavrenning ikke blir tilfelle.   
Viktig at det er ro i hekketiden for sandsvalene. 
Sandsvalene er lokalisert i den sørvestre delen 
av planområdet, naturlige ras i dette området 
som kan være grunnen til at de holder til her. 
Hvis det skal fylles opp med masser kan dette 
ha en betydning for sandsvalene. Slik 
sandsvalene er beskrevet ivaretatt i 
planinitiativet er ikke tilstrekkelig. Driften av 
bruddet (støy) må ikke føre til at sandsvalene 
forlater fugleungene i reirene.  
Hvilke tiltak har i de i dag for å hindre avrenning 
i dag?  
Eiliv: Hvis det produseres borreslam må dette 
ledes et sted. Må påse at dette ikke renner til 
bekk. I sørsiden av planområdet er det en bekk.    
 

Teknisk forvaltning 
v. Morten Fagerås (Vei) 
 
 

Merknad vedrørende trafikksikkerhetstiltak for 
gående/syklende langs Strømsoddveien fra 
Skoleveien/Lunder kirke til 
Roaveien/Tytebærstien.  Det er ikke bra 
skolevei fra «Furumoen» til Sokna Skole langs 
Strømsoddveien og da spesielt ikke med mye 
tungtrafikk.  
 
 
De faktiske forhold er at det ved flere 
anledninger har kommet forespørsler til 
kommunen om denne veistrekning kan sikres 
for gående og syklende.  
Utvidet massedeponi vil medføre økt eller 
vedvarende stor mengde tungtrafikk med 
massetransport i tillegg til annen tungtrafikk fra 
bl.a. tømmertransport.  Økt boligbygging på 
furumoen medføre flere gående/syklende og 
også økt personbiltrafikk.  
Strømsoddveien er fylkesvei, men kommunen 
bør signalisere at der foreligger et behov for 
trafikksikring langs denne stekningen.  
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Utbygging 
v.  

Ingen tilbakemelding. 

Boligsosialt arbeid 
v. Nina Gulbrandsen Odden 

Ingen innspill fra boligsosialt arbeid. 

Miljøretta helsevern 

v.  
Ingen tilbakemelding. 

Barnerepresentant 

v.  
Ingen tilbakemelding. 

Brann og redning 

v. Bodil Lafton 
Dersom det skal oppbevares farlig stoff eller 
benyttes farlige stoffer ved utvinning av masser, 
må det iverksettes de sikkerhetstiltak som vil 
være gjeldende. 

Folkehelsekoordinator 
v. Lina Marie Brathaug Frantzen 

Ingen innspill 

Vannkoordinator 
v. Ellen Margrethe Stabursvik  

 

   

 

7. Aktuelle tema for utredning i planarbeidet 

7.1 Utvikling av by og lokalsamfunn Kommentar 

☐ Rett lokalisering  
ABC-modellen skal brukes for 
handel/næring/industri 

 

☐ Konsekvenser for sentrum  

☒ Estetikk  
Utforming, gatebilde, volum, høyder, mm. 

Landskapsbilde 

☐ Møteplasser og byrom  

☒ Konsekvenser for naboer Nærmeste nabo ca. 1 km unna. Men det må 
sees på konsekvenser langs med adkomstvei/ 
skolevei.  

 

7.2 Landskap, natur og kulturmiljø Kommentar 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning)  

☒ Naturmangfold, herunder vurdering etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12 

 

☒ Landbruk, jord og skog  

☒ Strandsone, vann og vassdrag Nærhet til vassdrag.  

☐ Grønnstruktur Eksisterende, bevare, fjerne, 
tilpasse, etablere ny 

Vil være en naturlig voll ut mot fylkesveien. 
Forslagstiller vurder om det er behov for 
grønne soner rundt uttaksområdet. Det må 
beskrives hvor store disse sonene skal 
være, og hva som er tillatt innenfor sonene.  
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☒ Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke blitt gjort en 
kulturminneregistrering i planområdet. 
Fylkeskommunen som vurderer dette. 
Området er forringet etter mange år med 
drift, samt at området som skal tas ut nå er 
fast fjell.  

☒ Masseforvaltning.  
Behov for å beregne massebalanse/  
plan for massehåndtering? 

 

 

7.3 Miljø og samfunnssikkerhet Kommentar 

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Skal alltid utarbeides 

 

☒ Miljøulemper  
Forurensing, støv, støy og lukt 

Avrenning (finpartikkel avrenning til 
vassdrag). Forslagstiller informerer om at 
uttaket er en rett flate, og anser faren for 
avrenning til bekk som liten. Dette må 
utredes i planarbeidet. Vil tiltaket påvirke 
grunnvannet?  

☒ Forurensning i grunnen  
Eiendommens historikk og ev. behov for 
undersøkelse 

 

☐ Radon Ikke aktuelt 

☒ Skred Vil bli diskutert i plan 

☒ Flom  

 

7.4 Barn og unge Kommentar 

☐ Barn og unges interesser  

☒ Skolevei Det må i planarbeidet vurderes om dagens 
trafikksituasjon er akseptabel. Det ble i 
oppstartsmøtet diskutert muligheten for å 
benytte skogsbilveien mot Soknabruket for 
massetransporten. Dette vil kreve 
opprustning av veien (samt ny bru).  

☐ Lekeareal  

 

7.5 Sosial infrastruktur Kommentar 

☐ Skole  

☐ Barnehage  

 

7.6 Teknisk infrastruktur Kommentar 

☐ Energiløsning  

☒ Bredbånd/fiber  

☒ Vann og avløp Har lukket tank til det de trenger, har boret 
etter vann.  

☒ Overvannshåndtering  
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☐ Renovasjon, vurder nedgravd løsning Ok løsning slik den er i dag for driften av 
uttaket.  
 
Innenfor planområdet er det et området som 
er avsatt til HRA sin miljøstasjon. HRA som 
har kontrollen – 1 person fra Sokna sand og 
pukk leies ut til dette. Avfallet leveres i 
containere som hentes av HRA. 
Miljøstasjonen er oppe 2 dager i uka. 
Kommunen tar en intern diskusjon på om 
området som benyttes av HRA bør 
reguleres til formålet, forslagstiller tar 
kontakt med HRA for å få et innblikk i 
behovet. 

☒ Brannvann, tilgjengelighet for brann- og 
redningstjenesten 

 

 Annet  Det er kun en brakkerigg/hvilerom der i dag. 
Forslagstiller har tenkt å få en stasjonær 
vekt på sikt, inntil videre brukes 
hjullastervekten. 

 

7.7 Samferdsel Kommentar 

☒ Veg og trafikk Viktig tema 

☒ Adkomst (avkjørsel/kryss) Planavgrensningen må ta med adkomst 
(frisiktsoner).  

☐ Kollektivforbindelse  

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  

☐ Parkering, herunder sykkelparkering  

 

7.8 Aktivitet for alle Kommentar 

☐ Universell utforming  

☒ Friluftsliv Området er registret som C området.  

☐ Sammenhengende gang- og sykkelnett  

 

7.9 Bokvalitet Kommentar 

☐ Antall og type boliger  

☐ Uteoppholdsareal  

☐ Sol/skyggeanalyse  

☐ Annet  

 

7.10 Annet Kommentar 

☐   

 

8. Krav til planforslaget – innhold og materiale 

1. Plankart (målsatt pdf og SOSI-fil) Merknader: 
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2. Veiskjæringer/fyllinger/frisiktsone skal vises 
i plankartet 

3. Reguleringsbestemmelser  
(pdf og word)  

4. Kommunens mal for 

reguleringsbestemmelser og 

planbeskrivelse skal benyttes 

5. Kopi av kunngjøringsannonse og –dato i 
avisa 

6. Kopi av varslingsbrev 
7. Kopi av varslingslisten 
8. Kopi av innkomne merknader ved oppstart, 

med vurderinger 
9. Planbeskrivelse, jf. pkt. 6 «Aktuelle tema 

for utredning» 
10. ROS-analyse 
 
 
Lengde og tverrprofil for veiene? 
Spesielle utredningsbehov? 
Illustrasjonsmateriale? 
 
Kommunens veiledning og reguleringsprosess 
 

Maler for bestemmelser og planbeskrivelse 
sendes ut, og skal brukes. Hvis planen 
sendes på politisk oppstart så vil kommunen 
stå for varslingen. Hvis det ikke blir politsik 
oppstart må fagkyndig gjøre dette selv.    
 
 
 

 

9. Kart 

Grunnkart Merknader 

☒ Kommunen kan levere digitalt grunnkart Grunnkart bestilles via Infoland. 

☐ Det er behov for tilleggsoppmålinger Det kreves oppmåling der det ikke er 
koordinatsatte grenser. 
 
Fagkyndig har kjøpt kart.  

Plankart Merknader 

☒ Digital framstilling i SOSI skal godkjennes 
av kommunen før planforslaget kan 
regnes som komplett 

Nasjonale produktspesifikasjoner finnes her: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/ 
tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/kart--og-
planforskriften-.html?id=570324  
 

 

 

10. Gjennomføring 

Aktuelle rekkefølgebestemmelser Merknader 

☒ Teknisk infrastruktur, herunder vei, vann- 
og avløpsannlegg, brannvann, 
energiforsyning, renovasjon og 
overvannshåndtering 

      

☒ Trafikksikker adkomst for gående, 
syklende og kjørende 
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☐ Skolekapasitet og trafikksikker skolevei  

☐ Uteoppholdsareal, lekeareal, 
idrettsområder og kulturelle funksjoner 

 

☒ Samfunnssikkerhet, herunder flomfare, 
skredfare, radon og grunnforurensning 

 

Utbyggingsavtale  

☐ Forslagsstiller ønsker å inngå 
utbyggingsavtale 

 

☐ Det skal forhandles utbyggingsavtale med 
kommunen parallelt med planprosessen 

 

Andre forhold Kan bli rekkefølgekrav for naturmangfoldet 
om dette viser seg aktuelt. Spesielt for å 
hindre avrenning.  

 

11. Kommunens foreløpige vurderinger og føringer 

☐ Anbefaler oppstart av planarbeid 

☐ Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet, jf. pbl. § 12-8 

☒ Anbefaler politisk oppstart av planarbeid (prinsippavklaring) jf. pbl. § 12-8 

Merknader: 
Kommunen sjekker ut politiske skrivefrister. For å få saken opp i august er skrivefristen fra 
saksbehandler 3.august. Alt materiale må derfor være innsendt helst innen 27.juli. Saken 
skal til Hovedkomitten for miljø og areal (HMA) 17 august og Formannskapet 26.august. 
Neste møte i HMA er da 7.september med skrivefrist 14 dager før. 

 

12. Framdrift 

☒ Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra 
komplett planforslag er mottatt til førstegangsbehandling er 12 uker. 

☐ Forslagsstillers planlagte dato for varsling av oppstart:       

☐ Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag:       

 

13. Gebyr 

☒ Behandling av planforslaget vil bli ilagt 
gebyr etter kommunens 
betalingsregulativ for saksbehandling 
etter plan- og bygningsloven. 

Gebyrregulativet finnes på kommunens 
hjemmeside, og forslagsstiller er gjort kjent 
med dette: 
www.ringerike.kommune.no/prisliste. 

Fakturaadresse: 
Navn: Sokna Sand og Pukk AS (org. Nr. 985 157 553) 
Adresse: Strømsoddveien 123 
Postnr. og -sted: 3534 Sokna 

 

14. Bekreftelser 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 
tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 
planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt 
i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

 



  Ringerike kommune - oppstartsmøtereferat 

 

13 
 

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 offentlige 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 kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode avslutte 
saken. 
 
Sted, dato: [Klikk her for å skrive inn tekst.]  
 
Hanne Wilhelmsen 

Referent 

 

Bjørn Langvandsbråten 
________________________________________ 

Forslagstiller 

 

15. Framdriftsplan 

Måned/ 
Aktivitet 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<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 

        

Andregangs- 
behandling 

        

Planvedtak 
 

        

Fremdriftsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle tilleggsutredninger, 

forlengelse av høringsfrister, innsigelser eller lignende. 
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1. IN N LEDNI N G
Asplan Viak AS er engasjert av Sokna Sand og Pukk AS til å gjennomføre et reguleringsplanarbeid for
Masseuttak Djupedal . Området er lokalisert ca. 2,5 km. nord for nærmeste boligområde og 4 km fra
Sokna sentrum.

Masseuttaket i Djupedal består av et uttaksområde med både sanduttak og dagbrudd for uttak av
fast fjell. Kommuneplanens arealdel har avsatt området som eksisterende og framtidig
råstoffutvinning , masseuttak og mo ttak . Uttaket har foregått gjennom flere tiår uten å være regulert.
Deler av området som er avsatt til eksisterende masseuttak har vært i drift i mange år.

Dette planinitiativet er utformet iht. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering, og
er bygd opp etter forskriftens §1, pkt. a - l.

Det bes om et oppstartsmøte med Ringerike kommune så snart som mulig for å klargjøre
forutsetningene for videre planarbeid.
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2. FORMÅLET M ED PLAN ARB EI DET
Formålet med planarbeidet er å regulere område t avsatt til eksisterende råstoffutvinning ,
masseuttak og mottak og en mindre del i nord avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel Ringerike
2019 - 2030, vedtatt 31.1.2019.

Hele området avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen er på ca. 450 dekar. A real for eksisterende
råstoffutvinning , samt ønsket utvidelse er på ca. 200 dekar.

Eksisterende drift er basert på en dispensasjon innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002 . Det er søkt
om og gitt ny driftskonsesjon for eksisterende uttaksområde , samt en eta ppe 2 som omfatter noe
LNF - areal i nord, 1.1.2020 fra Direktoratet for Mineralforvaltning (vedlagt).
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3. FORHOLDET TI L OVEROR DN A PLAN ER
Avgrensning av område t avsatt til råstoffutvinning , masseuttak og mottak i kommuneplanen er
innhentet fra Ringerike kommune. Mot nord går omsøkt konsesjonsområde lengre enn
avgrensningen i kommuneplanen. Avgrensningen i kommuneplanen tilsier at det ikke er foretatt
detaljerte vurderinger av avgrensingen på kommuneplannivå .

Fra kommuneplanens bestemmelser:

U ttak er regulert av konsesjon etter mineralloven (drift), planavklaring etter pbl og bestemmelser i
eller vedtak etter forurensingsloven.

Eierforhold:

Det en grunneier av reguleringsområdet : Lina Lundesgaard (148/1, marke rt i oransje).
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4. PLAN OM RÅDET OG VI RKN I N GER AV PLAN ARBEI DE T
Det aktuelle området ligger på eiendom 148/1. Sokna Sand og Pukk AS ønsker å regulere areal gitt i
driftskonsesjon og areal avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen.

Bilde: Planområdet.

Med hensyn til reguleringen er det noen punkt vi ønsker å diskutere på oppstartsmøte:

- Deler av driftskonsesjonen ligger i areal avsatt til LNF . Detaljregulering av området vil
medføre at deler av området kan tilbakeføres til LNF. Se punktet « Avslutningsplan» i
konsesjonssøknaden for å se areal som bør vurderes tilbakeført til LNF.

- Eventuell annen etterbruk
- Driftstider
- A tkomst og transport fra hovedvei
- Innsyn/skjerming, støy
- Istandsetting av eksisterende bruk er avklart i driftskonsesjon
- I driftskonsesjonen er det blant annet to vilkår til drift av betydning for reguleringen:

o Markering av konsesjonsgrense i terreng
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5. PUN KT C, D, E, F, G , H , M, N OG O

- Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
o Ingen ny bebyggelse planlagt. Anleggstiltak for drift av masseuttaket fremgår

detaljert av driftskonsesjon (vedlagt) . Driftsbygg reguleres som de er.
- Utbyggingsvolum og byggehøyder

o Ingen ny bebyggelse planlagt.
- Funksjonell og miljømessig kvalitet og virkning på/tilpasning til landskap og omgivelser

som vurderes i planarbeidet
o Se punkt 4 om sandsvale.
o Området er omfatta av verneplan for Sogna. I Sogna er det registrert elvemusling.
o Innsyn/skjerming /terrengforming etterbruk
o støy utslipp til luft og vann
o Driftstider
o Atkomst/transport
o Tiltak i randsone
o Rekkefølger
o Etterbruk
o Plangrepet, planomfang og utforming vil bli vurdert i planprosessen. Nødvendige

føringer innarbeides i plankart og reguleringsbestemmelser.
- Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende regulering splaner og retningslinjer og

pågående planarbeid
o Se punkt 3
o Regulering er viktig for å få drift og videre utvikling av drift inn i riktige formelle

rammer.
- Samfunnssikkerhet

o Det vises til veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap –
Samfu nnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). Det vil bli utarbeidet en
ROS - analyse i tråd med anbefalingene her ift. vurderinger av sikkerhet/risiko og
sårbarhet.

- Mulige konsekvenser av planinitiativet, positive og negative
o Positive: Framtidig drift, mulighet for ny bebyggelse/formål ved avslutning av

masseuttak
o Negative: Så lenge masseuttaket er i drift: støy, landskapsvirkninger, konflikt med

sandsvale (mulige avbøtende tiltak)
- Aktuelle utredningstema (omtales selv om planinitiativet ikke utløser krav om KU etter

forskriften).
o Det som er utredet og bestemt i driftskonsesjon skal ikke gjentas i reguleringsplan

jf. veileder
o Mulig behov mht naturmangfold: sandsvale samt påvirkning/avbøtende tiltak mht

Sogna
o Mulig: Støy

- Eksisterende kun nskap: hva finnes av utredninger og kartlegginger i området?
o Verna Vassdrag Sogna
o Registrering av sandsvale
o Støysone for fylkesvei (fra SVV)
o Aktsomhetskart naturfare
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6. BERØRTE PARTER, PROS ESS OG M EDVI RKNIN G
Det vil legges opp til en planprosess etter plan - og bygningsloven sine krav til prosess med
medvirkning . Planprosessen vil også gjennomføres etter avtale med kommunen som planmyndighet.
Oppstart av planarbeid vil sendes direkte til private og offentlige berørte parter. Adresselist en tas ut
fra Statens Kartverk sine databaser for private parter når planavgrensningen er endelig fastsatt. Liste
over offentlige fagmyndigheter som varsles framgår under. Vi ønsker innspill fra kommunen på om
det er andre interesseorganisasjoner som bør v arsles.

- Ringerike kommune
- Viken fylkeskommune
- Fylkesmannen i Oslo og Viken
- NVE
- Mattilsynet
- Statens vegvesen
- R enovasjon
- Kraftnett
- Direktoratet for Mineralforvaltning

Det legges ikke opp til en utvidet medvirkningsprosess, åpne møter etc., med det vil bli tatt
direktekontakt og lagt opp til møter ved behov.

Framdrift:

- Varsling av oppstart rett etter oppstartsmøte
- Levering av planforslag når evt. Merknader har kommet inn og frist er utløpt
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7. VU RDERI NG AV OM PLAN EN ER OM FAT T ET AV FORSKRI FT OM
KON SEKVEN SUTREDNI NG

Planarbeidet er vurdert i forhold til «Forskrift om konsekvensutredninger FOR - 2017 - 06 - 21 - 854».

Jf. § 6 skal planer etter vedlegg 1 punkt 19 alltid konsekvensutredes og ha planprogram, med mindre
tiltaket er konsekvensutredet i tidligere plan (…):

Vedlegg 1 i Forskrift for konsekvensutredning:

Reguleringsplan og n y konsesjon gjelder for det eksisterende uttaksområdet og inkluderer et område
for etappe 2, totalt ca. 186 daa. Dersom forslag til kommuneplanens arealdel omfatter nytt eller
utvidet mineraluttaksområde skal dette konsekvensutredes. Det forutsettes at dette er gjort for
arealet avsatt i kommuneplan og at det dermed ikke er krav om konsekvensutredning på
reguleringsplannivå . Når det gjelder utvidelsen i nord anses dette området for å være av liten
størrelse og med få konflikter, slik at en vurdering av konsekvenser vil kunne tas som del av ordinært
planarbeid i planbeskrivelsen.

Dersom det framkommer annen informasjon eller andre tiltak som ikke er konsekvensvurdert vil det
medføre krav om konsekvensutredning. Konsekvensutredning skal utføres i nødvendig grad etter
tiltakets størrelse og omfang og virkning for miljø og samfunn.

Det vil gjennom planprosessen blir gjort planfaglige vurderinger. Temaer som vann - og avløp, trafikk,
støy, biologisk mangfold, barn - og unges interesser, klima/energi mm vil bli vurdert og beskrevet i
planmaterialet. I tillegg utarbeides en ROS - analyse, jf. kap. 10.
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Hovedparten av u ttaksområdet er avsatt til eksisterende og fremtidig råstoffutvinning i ny arealdel av
kommuneplanen i Ringerike 2019 - 2030, vedtatt 31.1.2019. Området er lokalisert ca. 2,5 km. nord for
nærmeste boligområde og 4 km fra Sokna sentrum.

Området er på nåværende tidspunkt ikke regulert. Eksisterende drift er basert på en dispensasj on
innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002. Denne er vedlagt søknadsskjemaet.

Avgrensning av område avsatt til råstoffutvinning i kommunep lanen er innhentet fra Ringerike
kommune . Området som er avsatt i kommuneplanen er vesentlig større enn o msøkt
konsesjonsområde. Sannsynligvis ca. dobbelt så stort . Mot nor d går omsøkt konsesjonsområde
lengre enn avgre nsningen i kommunep lanen. Avgrensningen i kommuneplanen tilsier at det ikke er
foretatt detaljerte vurderinger på kommuneplannivå og at en f remtidig detaljregulering av området
vil medføre at deler av området kan tilbakeføres til LNF.

Bilde 2 . Utsnitt av den nye
arealdel av kommuneplanen i
Ringerike. Uttaksområdet ses
nord på kartet.

Bilde 3 . Driftsplan
sammenholdt med område til
råstoffutvinning i
kommuneplanen.
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3. UTTAKSPLAN

3.1. Sandtak et

Sandtaket har en et bunnivå på kote 177. Det er tatt masser ut over tid og dermed skapt et stort flatt
område i bunnen av uttaket. Mot veien er det avsatt areal til en grønn sone for å hindre innsyn.
Utkjøring foregår direkte nede fra en etablert flaten og ut på fylkesveien. Nedenfor uttaksområdet er
det en renovasjonsplass. Det er en voll mot denne som også hindrer innsyn. Kantene lages med en
skråning på 1:2 i henhold til veilederen.

Det er i dag en intern driftsveg opp fra den andre avkjørsel til masseu ttaket og igjennom sandtaket.
Sikteverket står på skift både nede og oppe i uttaket og produserer forskjellige fra g menter som 0 - 8
mm, 8 - 22 mm og + 22 mm. Det er lite grus i uttaket.

Nord og Vest i forekomsten er de groveste materialpartier. Grus (>2,0 mm) og grovsand (0,6 - 2,0 mm)
er konsentrert i de øverste lagene. Mellomsand (0,2 - 0,6 mm) og finsand (0,063 - 0,2) dominerer de
nedre lag. Silt og leire er fraværende.

Bilde 8 . Sandtaket fotografert med drone juli 2018.
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Uttaks retningen er fra øst mot vest. Etter hvert som en beveger seg innover vil området bare få
utkjørsel i bunnen på kote 177. Sandtaket selger begrenset med volum pr. år. Med dagens volum på
5 - 10 tusen tonn vil uttaket pågå parallelt med dagbruddet og i en enda lengre tidshorisont. Total
høydeforskjell vil på det mest e bli ca. 13 m og alt vil de rfor bli på den samme pallhøyde. Størrelsen på
området er 38,4 daa.

Viser for øvrig til vedlagte tegninger og snitt.

Bilde 9 . Utsnitt fra
tegning TX101 som
viser sandtaket.
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3.2. Steinbrudd 1

Steinbrudd 1 tas ut i 2 paller. Det sprenges for tiden på den øverste pallen og når den er tatt ut vil en
gå etter med den nederste pallen. Bunnivået er på kote 193. Pallen som etableres blir på kote 205
slik at pallhøyden blir på 12 m. Grovknuser og finknuser står på den store e tablerte flate nedenfor
bruddet. Her er det også plass til lagring av de forskjellige varer. Ved befaring i april 2019 var det
lagret store mengder masse som skal brukes under skinnegangen på Bergensbanen.

Uttaksretningen er mot nordvest. Totalt volum for steinbrudd 1 er 230.000 m3 ut fra kartgrunnlaget.
Det er sprunget en salve etterpå. Med dagens uttakshastighet vil det være masser i dette brudd til 4 -
5 år s videre drift .

Bilde 10 . Område med steinbrudd 1 fotografert med drone juli 2018.

Bilde 11 . Utsnitt av tegning TX101.
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Massene brukes til forskjellige produkter og knuses til de fragmenter som det er etterspørsel etter.
Knuseverk i form av grovknuser og finknuser blir innleid og brukt periodevis. Stør relsen på etappe 1
er 8,6 daa.

Bilde 1 2 . Bilde tatt fra midterste platå tatt mot sørvest.

Bilde 1 3 . Bilde tatt fra bunnen på kote 193 og mot nord.
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3.3. Steinbrudd 2

Fra toppen av eksisterende steinbrudd (betegnet Steinbrudd 1) oppstartes
steinbrudd 2. Det har over tid pågått arbeid med å lage til en flate her og det fortsettes med å fylle ut
i området vist på driftsplanen. Bunnivået i Steinbrudd 2 vil bli på kote 220. Skogen felles og
overmasser fjernes. Overmassene kan brukes til fyllingen nedenfor. Befaring etter at snøen gikk
avdekket at det flere plasser e r fjell i dagen. Rensking av området blir derfor relativt enkelt.

Bilde 1 4 . Bilde tatt
mot vest fra bunnen
på Steinbrudd 2.
Tømmer - og
driftsvegen langs
vestre kant av bruddet
ses skrått opp mot
venstre.

Bilde 1 5 . Eta ppe 1 av Ste inbrudd 2.
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Etappe 1 har et areal på 7,6 daa. Etter etappe 1 er etablert har vi fått en fjellskråning på 15 m. Det
gås deretter i gang med etappe 2 - 1 og deretter 2 - 2. Etterfølgende jobbes med etappe 3 - 1, 3 - 2 og 3 - 3.
Hver pall h øyde er satt til 15 m og hyllebredden er satt til 12 m. Drifts vegen i sør vil bli brukt til å
komme inn i området når det skal tas hull på en ny etappe. Mellom hver etappe skal fjellet renskes
og det skal vurderes at det er trygt å gå videre til neste etappe.

Den totale massemengden ut fra viste tegninger tilsier ca. 500.000 faste m3 innen Steinbrudd 2.
Dette innebærer i seg selv drift i minst 10 år. For vinkler m.m. vis es det til vedlagte snitt. Siden
området ikke er regulert er det på nåværende tidspunkt ikke faste regler for driftstid.

3.4. Opprydding og sikring under drift
For å sikre uttaket under drift skal det være informasjonsskilt ved inngang til området ved oppsatt
bom. Bommen er vist på kartene og er låst når det ikke er aktivitet i uttaket. Området er sikret mot
veien med vegetasjonsskjerm og det er ikke innsyn inn i omr ådet på grunn av høydeforskjell og skog.

Det er i dag en bratt kant langs vest - og nordsiden av Steinbrudd 1. Denne kanten er sikret for
maskiner med en rekke av store steiner. Steinene kan ses på dronebildet (bilde 8) .

Pr. i dag er det ikke oppsatt sikringsgjerde, men driver har bestil t godkjent gjerde med tilhørende
« fø tter » . Gjerdet vil bli satt opp langs bruddkanten i steinbru dd 1, da dette er eneste bratte kant i
dag.

Det skal settes opp sikkerhetsgjerde ved a lle bratte skråninger etter hvert som det oppstår behov.
Plassering av s ikringsgjerde r er påført tegningene. Det kan brukes mi dlert idig gjerde under driften ,
men når steinbrudd 1 er tatt ut skal det oppsett es permanent gjerde.

3.5. Arealstørrelser
Direktoratet har bedt om at størrelser på de forskjellige arealer også fremkommer i tekstdelen av
drift splanen. Nedenfor fø l ger derfor en oversikt hentet fra kartene :

Ko nsesjonsområde: 185 daa

Sandtak etappe 1: 38,36 da a

Steinbrudd 1 , etappe 1 : 8,61 daa

Steinbrudd 1 , etappe 2: 18,58 daa

Steinbrudd 2, etappe 1: 7,6 daa

Steinbrudd 2 , etappe 2: 1 0,53 daa

Steinbrudd 2 etappe 3: 9,29 daa

3.6. Hensyn til natur og omgivelser
Området er brukt til masseuttak gjennom mange år og vurderes til å ha en fornuftig plassering med
avstand til bebygg else og likevel ikke for langt unna større veg, jernbane og marked for bruk av
massene. I artsdatabasen er det registrert sandsvale . Driver er kjent med san dsvalene i området og
tar hensyn til disse . Driver o pp lyser at uttaket ikke er i bruk der svalene holder til. I elva nedenfor
uttaket er det registrert elvemusling. Elva skal ikke bli berørt av uttaket. Uttaket vurderes ikke til å ha
store negativer påvirkninger på naturmangfoldet. Det er viktig å holde god avstand til bekk som går
både nord og sær for området for å hindre av finstoff renner ut. Det er sand nederst i området og
overvann går if ølge driver rett ned i grunnen. For Steinbrudd 2 som ikke er påbegynt er det
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sannsynlig at det kan bli overvann som ikke siger ned i grunnen og her er det derfor tegnet inn et
sedimenteringsbasseng nederst i området.

Massene fraktes ut fra området med lastebil . Trafikkbelastningen fra bruddet på nærområdet
vurderes som akseptabel og nødvendig for driften.

4. AVSLU TNI N GSPLAN
Etter at alle massene er tatt ut fremstår området som et tilnærmet flatt område. Faste installasjoner
og eventuelle skrotmasser fjernes. Området tilføres overmassene som er lagret oppe i området
mellom Steinbrudd 1 og Steinbrudd 2. Ved beho v suppleres disse massene med løsmasser utefra.
Det er foreslått at området tilbakeføres til LNF siden området i dag er uregulert. I forbindelse med
fremtidig regulering vil det bli vurdert om områdene under sandtaket og Steinbrudd 1 i st e det burde
fått en annen etterbruk som for eksempel næringsområde siden områdene vil ha god stabil
byggegrunn og være helt flate. Dette ligger mange år frem i tid og det er ikke tatt stilling til dette på
nåværende tidspunkt. I avslutningsplanen er det derf or gått ut ifra at området blir LNF - område og at
det flate område under st ein brudd 1 videreføres som et stort flat t område egnet til for eksempel
tømmervelt. Fremtidig regulering kan endre tilt e nkt etterbruk.

Det skal gjennomføres en slutt rensk av bruddet i samarbeid med fagkyndig. Det vurderes om det er
behov for bolting av løse blokker, nett eller andre tiltak som gir en varig sikring. Vegen inn til
området beholdes som en adkomstveg til det LNF - område som blir etterbruken. I dag brukes denne
vegen også til uttak av tømmer. Avslutningen av Steinbrudd 1 kan i stor grad utføres mens det jobbes
i Stein brudd 2. Det kan være aktuelt å tippe masser over kanten eller transportere de på
transportbånd. Likevel vil denne parallellitet medføre at mye avslutning kan gjøres undervegs. Sum til
opprydding trenger derfor ikke omhandle begge s teinbrudd samtidig da s t einbrudd 1 vil bli tatt ut og
avsluttet i løpet av 4 - 5 år mens Steinbrudd 2 vil pågå i mange år fremover.

På avslutningsplanen e r det vist hvilke arealer som blir istandsatt til paller og hvilke områder som er
fremtidige LNF - områder. Med fjell som underlag vurderes det som lite formålstjenlig å begynne å
påføre vekstjord. Kantene langs sandtaket må arronderes mot omgivelsene med overskuddsmasse ,
slik at det blir my ke overganger, men de opparbeidede flater er naturlige å videreføre slik de er.
Overganger mot eksisterende terre ng i sandtaket påføres jord og tilsåes.

For steinbrudd benevnt 1 og 2 ska l vekstjord p åføre s pallene for innvandring av stedegen vegetasjon
ette r hvert som de er ferdige. Det vil si at Steinbrudd 1 kan avsluttes om 4 - 5 år .
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Bilde 1 6 .
Avslutningsplanen.

Bilde 1 7 . Utsnitt av 3D - modell som viser terrenget etter at både sandtaket og Steinbrudd 1 og 2 er
tatt ut.
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5. VEDLEGG

• Tegning TX101 Uttakskart etappe 1
• Tegning TX102 Uttakskart ferdig etappe 1 og plan for etappe 2
• Tegning TX103 Uttakskart ferdig etappe 2 og plan for etappe 3
• Tegning TX104 Uttakskart ferdig etappe 3
• Tegning TX105 Avslutningsplan
• Tegning TX106 Omsøkt k onsesjonsområde
• Tegning TX107 Profiler A - A` og B - B`
• Tegning TX108 Profiler C - C` og D - D`
• Tegning TX109 Profiler E - E`, F - F` og G - G`
• Tegning TX110 Profiler avslutningsplan A - A` og B - B`
• Tegning TX111 Profiler avslutningsplan C - C` og D - D`
• T egning TX112 Profiler avslutningsplan E - E`, F - F` og G - G`
• Tegning TX113 E iendomskart 1: 3 000
• Dispensasjonsvedtak og behandling av driftsplan, Brev fra Ringerike kommune 4.1.2002
• Utsnitt knyttet til kvalitet og flytskjema fra tidligere driftsplan laget av berging eniør Roar
Hovland.
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Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  15.01.2020 
Vår ref:  18/03734-15 
Deres ref:      
 

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Djupedal i 
Ringerike kommune. Tiltakshaver: Sokna Sand og Pukk AS 

  

 

1. Tildeling av driftskonsesjon 
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
søknad om driftskonsesjon datert 24. oktober 2019 fra Sokna Sand og Pukk AS, med 
organisasjonsnummer 985 157 553. Sokna Sand og Pukk AS, heretter benevnt 
«Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven 
§ 43. 
 
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av sand og grus, samt fast fjell 
(mørk grønn amfibolitt) i Djupedal på eiendommen gnr./bnr. 148/1 i Ringerike 
kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler. 
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 186 dekar og fremgår av kart over 
konsesjonsområde, se vedlegg 1. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. 
Mot nord går omsøkt konsesjonsområde lengre enn avgrensningen i kommuneplanen. 
 
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen 
lovgivning.   

 
 
2. Vilkår for driftskonsesjonen 
 
Konsesjonen gis med følgende vilkår: 
 
2.1.  Driftsplan 
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF. Dersom 
Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd 
godkjennes av DMF. 
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Postboks 3021 Lade 
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DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF 
finner det nødvendig. 
 
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse  
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 2 070 000,-, som 
beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og 
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.  
 
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 
518 000,-, og deretter årlige avsetninger som beskrevet i punkt 5.11, begge deler til 
bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan 
råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11. 
 
Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak,  
 
skal Tiltakshaveren overfor DMF ha: 
 
(i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2; 
(ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, se 

vedlegg 3; 
(iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, se vedlegg 4. 
 
2.3. Bergteknisk ansvarlig  
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten 
ugrunnet opphold. 
 
2.4. Øvrige vilkår 
DMF setter ytterligere to vilkår med følgende innhold: 
 

 Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal 
konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at 
den er lett synlig gjennom hele driftsperioden. 

 

 Det skal ikke foregå uttak av grus/masse i området hvor sandsvalen hekker i 
perioden fra mai til og med juli måned. Det skal tilstrebes å bevare hekkeplass 
for sandsvale i konsesjonsområdet under drift, samt tilrettelegges for 
hekkeplass etter avsluttet drift. Det vil si at det ikke bør foretas inngrep, 
herunder avslutningsarbeider, i området hvor det hekker sandsvale. Bratte 
skrenter må like fullt sikres i tråd med mineralloven § 49, slik at arbeidene ikke 
medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. I forbindelse med 
istandsetting av uttaksområdet skal det tilrettelegges for hekkeplass for 
sandsvale dersom hekkeplassen fjernes etter hekkesesongen av drifts- eller 
sikkerhetshensyn. 

 
 
 
 

3. Godkjenning av driftsplan 
 
DMF godkjenner driftsplanen for Djupedal. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt 
dette konsesjonsvedtak. 
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4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer 
 
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos 
følgende høringsinstanser: Ringerike kommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, 
Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen Region øst, NVE, grunneier og 
omkringliggende naboer.  
 
Høringsperioden var fra 13. november 2019 til 11. desember 2019.  
 
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende: 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Fylkesmannen i Oslo og Viken uttaler følgende i sitt høringsinnspill:  

 
«Innenfor omsøkte område er det i Naturbasen til Miljødirektoratet registrert 
en lokalitet med sandsvaler. Sandsvale er på Norsk Rødliste for arter 2015 
kategorisert som nær truet (NT). Vi vil dermed sterkt anbefale at det settes 
vilkår om det ikke skal gjennomføres gravearbeider i området som sandsvalene 
benytter i hekketiden». 

 
DMF sin kommentar: 
DMF tar uttalelsen til etterretning, og har satt vilkår av hensyn til sandsvaler 
konsesjonsvedtakets punkt 2.4. 
 
Buskerud fylkeskommune 
Buskerud fylkeskommune uttaler at de ikke har opplysninger om automatisk fredede 
kulturminner innenfor omsøkt konsesjonsområde. Registreringene av automatisk 
fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk 
kartverk, er ofte mangelfulle. Buskerud fylkeskommune ønsker derfor å foreta 
kulturminneregistreringer før de kan avgi uttalelse om til driftens innvirkning på 
automatisk fredete kulturminner. Deler av konsesjonsområdet ligger også utenfor det 
som er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen. Dersom det planlegges uttak av 
masser i nye områder nord og vest for dagens uttaksområder, uten at disse områdene 
er regulert, må dette først avklares med regional kulturminnemyndighet. Vi viser her til 
Lov om kulturminner § 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og 
større private tiltak. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 
10.  
 
Dersom DMF gir driftskonsesjon for videre drift i området, ber Buskerud 
fylkeskommune om at det stilles vilkår til driftskonsesjonen at fylkeskommunen må 
foreta kulturminneregistrering før nye områder i nord og vest for dagens 
uttaksområde tas i bruk. Dersom uttak av masser i disse områdene viser seg å være i 
konflikt med automatisk fredete kulturminner, må det først gis dispensasjon fra 
kulturminneloven før uttaket realiseres.  
 
DMF sin kommentar: 
DMF tar uttalelsen til etterretning. Tiltakshaver plikter på selvstendig grunnlag etter 
kulturminneloven § 9 å undersøke om tiltaket vil påvirke automatiske fredede 
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kulturminner. Undersøkelsen skal sendes til fylkeskommunen, jf. kulturminneloven § 9. 
Videre følger det av planbestemmelse § 6.7 til kommuneplanens arealdel at det skal 
utarbeides en reguleringsplan ved utvidelse av eksisterende masseuttak. DMF vurderer 
det derfor som uhensiktsmessig å sette vilkår om at Buskerud fylkeskommune skal 
foreta kulturminneregistrering av området nord og vest for eksisterende uttaksområde.  
 
DMF bemerker at deler av konsesjonsområdet som er lokalisert utenfor område avsatt 
til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, krever plantillatelse fra Ringerike 
kommune før arbeid kan starte, jf. mineralloven § 5.  
 
Ringerike kommune  
Ringerike kommune uttaler blant annet følgende i sitt høringsinnspill:  
 

«Området som ønskes benyttet til uttak av masser ligger skjermet fra 
bebyggelse og omgitt av skog. Det er ca. 4 km ned til Sokna sentrum og 2,5 km 
til boligfelt. Nærmeste nabo er et gårdsbruk som ligger ca. 550 m i luftlinje sør 
for sydligste delen av uttaksområdet. Utvidelsen i form av steinuttak 2 ligger 
ca. 1 km fra nærmeste nabo. Det er positivt at ønsket utvidelse ligger i 
betryggende avstand til sårbare institusjoner, bomiljø og fritidsbebyggelse.  
  
Friluftsinteresser  
Uttaket vil bli liggende i et naturområde som kan være interessant i 
friluftssammenheng. Kommunen har nylig gjennomført en friluftskartlegging 
hvor dette området er klassifisert til verdi C. Deler av uttaksområdet tilhører 
områdetypen nærturterreng, hvor det er tilrettelagt rundløype om sommeren. 
Resiterende område består av et stort turområde uten tilrettelegging. 
  
Kulturminner  
Søk i askeladden.no viser at det ikke er registret kulturminner på området.  
 
Miljøverdier og landbruk  
Fremtidig uttak av masser vil påvirke noe produktiv skog, men 
landbrukskontoret anser ikke at tiltaket vil være vesentlig negativt for 
landbruksinteresser.  
 
Det er observert sandsvaler (rødlistet) innenfor området, og det er som kjent 
elvemusling i Sogna. Driftsplanen beskriver disse verdiene, og hvordan de skal 
ivaretas. Spesielt er det viktig som det påpekes at det hindres avrenning av 
finstoff til bekkene som renner ut i Sogna av hensyn til elvemusling. Et 
sedimentasjonsbasseng er positivt.  
 
Støy  
Det er ikke vedtatt egne helseforskrifter for støy i Ringerike kommune, 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) og 
tilhørende veileder (Veileder til retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (M-128)) legges til grunn for helse-myndighetens behandling 
av støysaker. Vi forventer at tiltakshaverne fortløpende vurderer mulig 
støyutbredelse og behovet for støydempende tiltak for å forhindre at støyen 
kan medføre vesentlige helsemessige ulemper for folk i bo- og friluftsområder.  
 
Støv  
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Det er ikke uvanlig at folk melder til kommunen om bekymring for 
helsemessige ulemper som følge av støvutbredelse fra masseuttak. Tiltak for å 
redusere mulig støvutbredelse forutsettes innarbeidet i tiltakshavernes 
driftskonsept.  
 
Forurensning  
Tiltakshaverne må ha tilfredsstillende løsninger for utslipp av 
avløpsvann/prosessvann og beredskap ved uønskede hendelser med 
forurensning til grunn og grunnvann.  
 
Trafikk  
Det er positivt at det er et marked for sand, grus og pukk i nærheten av 
uttaksområdet. Likevel må det antas at virksomheten vil føre til tungtransport 
ut på veinettet, og at en utvidelsen av uttaket vil kunne medføre økt trafikk. 
Langs med Strømsoddveien ca. 2,5 km sør for uttaksområdet er det et 
boligfelt, kirke, sykehjem og skole. Kommunen ønsker ikke en økning av 
tungtransport på denne veien, uten at det kan vises til at veien har tilstrekkelig 
kapasitet og at myke trafikanter er ivaretatt.  
 
Ros- analyse og beredskap  
Det forventes at tiltakshaverne utarbeider ROS-analyser og tilhørende 
beredskapsplaner for uønskede hendelser. Det vises til folkehelselovens § 12 
Opplysningsplikt». 

 
Avslutningsvis uttaler Ringerike kommune at de er positive til søknad om 
driftskonsesjon, og anser dette sammen med fremtidig reguleringsplan, vil gi et godt 
grunnlag for drift av uttaket. Ringerike bemerker imidlertid at drift utenfor område 
avsatt i kommuneplanens arealdel, må avklares gjennom reguleringsplanbehandling.  
 
DMF sin kommentar: 
DMF tar uttalelsen til etterretning, og stiller seg positiv til at det utarbeides 
reguleringsplan for uttaksområdet. I forhold til eventuell støv- og støyproblematikk 
som kan oppstå, viser DMF til høringsinnspill fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt 
forurensningsforskriften kapittel 30. Det er i vedtakets punk 2.4 satt vilkår for å ivareta 
hensynet til sandsvaler.  
 
Statens Vegvesen region øst 
Forholdet til riks- og fylkesvegnettet avklares i plan ette plan- og bygningsloven. Det er 
opplyst at deler av det omsøkte arealer inngår i areal avsatt til dette formål i  
kommuneplanen. Statens Vegvesen forutsetter at arealbruk avklares i plan etter plan- 
og bygningsloven slik at forholdet til riks- og fylkesvegnettet kan avklares og ivaretas i 
denne planprosessen. 
 
DMF sin kommentar: 
DMF tar uttalelsen til etterretning.  
 
 

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon 
 
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. 
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I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 
10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. 
Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.  
 
En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om 
driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det 
legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det 
skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det 
legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for 
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også 
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2. 
 
DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av 
hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er 
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis. 
 
DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden: 
 
5.1 Utvinningsrett 
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. 
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med 
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen 
fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr. 148/1, som dokumentasjon for 
utvinningsrett. 
 
Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte 
konsesjonsområdet i avtaleperioden.  
 
DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten. 
 
5.2 Tiltakets arealmessige status 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 186 dekar og fremgår av kart over 
konsesjonsområde, se vedlegg 1. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. 
Mot nord går omsøkt konsesjonsområde lengre enn avgrensningen i kommuneplanen.  
 
5.3 Prosjektets økonomi 
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra 
de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket. 
 
5.4 Driftsplan 
For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som 
vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent 
av DMF. 
 
Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, 
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.  
 
Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.  



 

 

 

7 

 
Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet og 
grustaket. Beskrivelsen og kart- og snitt – tegninger presenterer det planlagte uttaket 
av grusforekomsten innenfor arealet på 38,36 dekar. Totalt volum grusreserver som 
skal tas ut ned til bunnkoten på nivå 177 er estimert til ca. 220 000 m3. Årlig uttak vil 
variere med markedet, men planlagt uttak grus/sand pr. år er 5 000 – 10 000 m3. 
Beskrivelsen av kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av 
forekomsten innenfor det omsøkte området på 54,61 dekar. Det totale volum fast fjell 
som skal tas ut er estimert til 730 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men 
planlagt uttak pr. år er 50 000 faste m3. Det legges opp til drift i 2 etapper. Utdrevne 
områder som ikke er nødvendig i den videre drift, i standsettes fortløpende. I tillegg til 
driftsfasene presenteres plan for sikring og for avslutning av steinbruddet og grustaket. 
 
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Djupedal kan godkjennes. 
Planen anses å tilfredsstille de krav DMF sti ller til driftsplaner og etter DMFs vurdering 
legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift. 
 
Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i 
forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, 
bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i 
forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til 
enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.  
 
Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som 
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent 
driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver 
foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det 
nødvendig. 
 
5.5 Bergfaglig forsvarlig drift 
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten 
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.  
 
DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig.  Ved 
vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket. 
 
5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten 
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale 
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold t il kravet til 
skikkethet. 
 
I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal 
ha en bergteknisk ansvarlig.  
 
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Roar Hovland som bergteknisk ansvarlig for 
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og 
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.  
 
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av 
forekomsten. 
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5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning  
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og 
DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn. 
 
Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket, men deler av konsesjonsområdet er 
avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. 
 
Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger 
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er, 
høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den november 
og desember 2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF 
anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan 
fattes vedtak i saken. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed 
ikke til anvendelse. 
 
Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget:  
 
Arter 
Innenfor konsesjonsområdet, se utklipp, er det den 10. juni 2019 gjort observasjoner 
av 22 individer av sandsvale. Sandsvale er nært truet (NT) i Norsk rødliste  for arter. 
Bestandsnedgang av sandsvale skyldes blant annet tap av hekkelokaliteter på 
grunn av nedbygging og uttak av masse. Sandsvalen benytter grustak som hekkeplass 
ved at de graver reirganger i skråningene. Det er viktig å forhindre at 
sandsvalekoloniene blir ødelagt av anleggsaktivitet i hekkesesongen. 
 

 
 
 
På bakgrunn av det angitte kunnskapsgrunnlaget finner DMF det som hensiktsmessig å 
stille følgende vilkår: 
 

 Det skal ikke foregå uttak av grus/masse i området hvor sandsvalen hekker i 
perioden fra mai til og med juli måned. Det skal tilstrebes å bevare hekkeplass 
for sandsvale i konsesjonsområdet under drift, samt tilrettelegges for 
hekkeplass etter avsluttet drift. Det vil si at det ikke bør foretas inngrep, 
herunder avslutningsarbeider, i området hvor det hekker sandsvale. Bratte 
skrenter må like fullt sikres i tråd med mineralloven § 49, slik at arbeidene ikke 
medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. I forbindelse med 
istandsetting av uttaksområdet skal det tilrettelegges for hekkeplass for 
sandsvale dersom hekkeplassen fjernes etter hekkesesongen av drifts- eller 
sikkerhetshensyn. 
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5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift 
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og 
nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører 
nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og 
dyr.  
 
Tiltakshaver beskriver at det skal være informasjonsskilt ved inngang til området ved 
oppsatt bom. Denne er låst når det ikke er aktivitet i området. Området er sikret mot 
veien med vegetasjonsskjerm og det er ikke innsyn inn i området på grunn av 
høydeforskjell og skog. 
 
Bratt kant langs vest- og nordsiden av steinbrudd 1 er sikret for maskiner med en rekke 
med store steiner. Det vil bli satt opp sikringsgjerde langs bruddkanten i steinbrudd 1. 
Det skal settes opp sikkerhetsgjerde ved alle bratte skråninger etter hvert som det 
oppstår behov.  
 
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.  
 
5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling  
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, 
pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne 
samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.  
 
Uttaket vil sysselsette flere ansatte og bidra til å opprettholde/skape ny sysselsetting i 
lokalsamfunnet/distriktet. Driften kan også ha positiv effekt for opphav og eksistens til 
annen næringsvirksomhet eller ved at råstoffet kan være strategisk innsatsfaktor i 
annen virksomhet. 
 
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området  
Ifølge tiltakshaver skal området istandsettes og tas i bruk til LNF-område.  
 
Etter at massene er tatt ut vil området fremstå som tilnærmet flatt. Faste installasjoner 
og eventuelle skrotmasser fjernes. Ved behov suppleres disse massene med løsmasser 
utenfra. 
 
Det skal gjennomføres en sluttrensk av bruddet i samarbeid med fagkyndig. Det 
vurderes om det er behov for bolting av løse blokker, bruk av nett eller andre tiltak 
som gir varig sikring.  
 
Kantene langs sandtaket arronderes mot omgivelsene med overskuddsmasse. 
Overganger mot eksisterende terreng i sandtaket påføres jord og tilsåes.  
 
For steinbrudd 1 og 2 skal vekstjord påføres pallene for innvandring av stedegen 
vegetasjon etter hvert som de er ferdige. 
 
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er 
tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.  
 
5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse 
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Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til 
sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til 
sikkerhetsstillelsen. 

 
Ifølge tiltakshaver vil det bli stil økonomisk garant for gjennomføringen av sikring av 
bruddvegger etc. foreslått garantibeløp har tiltakshaver satt til kr. 300 000,-. 
 
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens 
størrelse 
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter 
forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være 
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt. 
 
Hensikten med økonomisk sikkerhetsstillelse er å sørge for at det finnes midler til å 
oppfylle sikrings- og opprydningsplikten i mineralloven §§ 49 og 50. Dette innebærer at 
midlene også må være tilgjengelige ved en plutselig og uforutsett stans, eksempelvis 
ved konkurs hos tiltakshaver. Den økonomiske sikkerheten skal bidra til å trygge 
grunneier, kommune og samfunnet for øvrig på at uttaksområdet blir tilfredsstillende 
sikret og ryddet opp ved en plutselig og uforutsett stans i driften. Når DMF beregner 
den økonomiske sikkerheten tar vi utgangspunkt i tiltakshavers driftsplan. I tillegg må 
vi ta høyde for at det er andre enn tiltakshaver selv som må forestå selve 
oppryddingen og sikringen, samt alle faglige vurderinger knyttet til dette. En beregning 
ut fra selvkost vil med andre ord ikke være tilstrekkelig ved beregning av økonomisk 
sikkerhet. 
 
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille 
finansiell sikkerhet med NOK 2 070 000,- for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og 
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved 
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for 
tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.  
 
5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form 
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil 
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd. 
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten 
stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold 
til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. 
panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som 
skal sperres til fordel for DMF. 
 
Bankgaranti – oppstartsfase 
DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette 
konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF 
finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 518 000,-. Dette for å ha tilstrekkelig 
sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av 
bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig 
sikkerhet i denne fasen. 
 
DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller: 
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(i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige  sikrings- og 
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF; 

(ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og 

(iii) Ved tilbakekall av konsesjonen. 
 
Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal 
DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten 
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet 
innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 518 000. Når beløpet innestående  på 
bankkontoen har nådd NOK 518 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for 
dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort. 
 
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse 
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet 
på NOK 2 070 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års 
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,50 pr tonn uttatt masse. 
 
Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal 
bygges opp over en periode på 12 år, det vil si NOK 172 500,- pr år. I søknaden er uttak 
anslått til 50 000 m3/år, tilsvarende 115 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på 
NOK 1,50 pr tonn.  
 
Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar 
etterfølgende år. 
 
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon 
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en 
oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen. 
 
Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den 
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og 
oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede 
driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF 
underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av 
om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide 
en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.  
 
DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som 
fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om 
dette i konsesjonsvilkårene. 
 
5.11.4. Justering av sikkerheten 
Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak 
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og 
tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av 
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak. 
 
 

6. Driftskonsesjonens varighet 
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Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.  
 
Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at 
konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det 
kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort 
dersom: 

 Utvinningsretten for statens mineraler slettes 

 avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører 

 skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter 

mineralloven § 37 andre ledd bokstav a 

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av 
utvinningsretten.  
 

 

7. Tiltakshavers plikter 
Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.  

 
Meldeplikt ved oppstart og stans av drift 
Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. 
Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges 
ned, i henhold til mineralloven § 44. 
 
Driften skal utføres med varsomhet 
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. 
Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i 
henhold til mineralloven § 48. 
 
Forsvarlig sikring og opprydding 
Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller 
tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på 
områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. 
Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven 
§ 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er 
avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når 
oppryddingen skal være avsluttet. 
 
Ansvar for bergteknisk ansvarlig 
Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse 
• at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, 

nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas 
• at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte 
• at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan 
 
Rapportering  
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.  
 
Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn 
sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har 
mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse. 
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8. Rett til å klage 
Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar 
med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.  
 
Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til 
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes 
klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen 
må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.  
 
Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter 
forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Maria Lauritzen Thomas Furunes 
seksjonssjef rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig 
 
 
Vedlegg:  

Kart over konsesjonsområde.pdf 

AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE.docx 

PANTSETTELSESERKLÆRING FOR ENKLE PENGEKRAV.docx 

PÅKRAVSGARANTI.docx 

Dri ftsplan.pdf 

  

Mottakere: 

Sokna Sand og Pukk AS Strømsoddveien 123 3534 SOKNA 

Kopi  ti l:  

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i  Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Norges  vassdrags- og 

energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Wilhelm Pihl C. Blystad Lundealleen 45 3534 SOKNA 

Lina  S. T. Lundesgaard Lundealleen 6 3534 SOKNA 

Torunn Hovde Lundealleen 19 3534 SOKNA 
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Lars Torstensen Lindstøl

Fra: Tom-Erik Bakkely Aasheim
Sendt: torsdag 27. august 2020 1 2:1 6
Til: Lars Torstensen Lindstøl
Emne: SV: Friluftsinteresser Sokna

Hei,

Vi har kartlagt dette området innenfor to forskjellige områder, Brøgåsen og Pipenatten . Men begge områdene er
registrert som C områder. Brøgåsen er registrert som et nærturområde til boligområdet sør for skytebanen og er
nok veldig viktig nå som det er mye boligutvikling i området. Mens Pipenatten er registrert som et stort turområde
uten tilrettelegging, men likevel er et viktig tur og jaktområde.

Det ser ikke ut til at det foreslåtte planområdet berører toppen Brøgåsen (396 moh). Det ser heller ikke ut til at
planområdet ødelegger noen gjennomgående stier eller ferdselsårer. Jeg ser at det går en traktorveg fra det
eksisterende grustaket og nord vestover forbi Halvasstjern, men de tenker kanskje å ha en traktorveg i ytterkant av
det nye grustaket også, slik at denne forbindelsen blir opprettholdt uansett.

Med vennlig hilsen

Tom Erik Bakkely Aasheim
-----------------------------------------
Koordinator for sykkel og friluftsliv

Sektor for strategi og utvikling
Ringerike kommune
Mobil (+47) 409 17 812
Sentralbord (+47) 32 11 74 00
www.ringerike.kommune.no

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: Lars Torstensen Lindstøl <Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no>
Sendt: mandag 24. august 2020 15:08
Til: Tom Erik Bakkely Aasheim <tom erik.aasheim@ringerike.kommune.no>
Emne: Friluftsinteresser Sokna

Hei.
Sokna sand og pukk ønsker å igangsette en arealplan for uttak av masser i det eksisterende uttaksområdet.
Størstedelen av arealet er avsatt til formålet i kommuneplanen, men et mindre areal, ca 15 daa ligger utenfor
arealet som allerede er avsatt.
Hva er din vurdering av om dette gir negativ effekt for friluftsliv i området?
Har du innspill til eventuelle forhold du mener endringen gjør det særlig viktig å hensynta?

Mvh
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Lars Lindstøl



RINGERIKE KOMMUNE
Landbrukskontoret

Notat

Til: Lars Lindstøl,

Fra: Lisa Grenlund Langebro

Kopi :

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

20 / 1152 - 15 46435 / 20 PLN 000 11.09.2020

Landbrukskontorets uttalelse til oppstart av reguleringsplan - masseuttak Djupedal

Landbrukskontoret har blitt bedt om å gi en uttalelse til foreslått planavgrensning til Sokna
sand og pukk. Spesielt det arealet som går utenfor det som er avsatt til masseuttak i
kommuneplanen. Det aktuelle området er avsatt til LNF.

Vi kan ikke se at arealet som berører LNF vil være til vesentlig ulempe for skogbruket i
området. Det bør dog gjøres en justering i neste kommuneplan, slik at arealer utenfor
planavgrensningen som i dag er avsatt til mas seuttak tilbakeføres til LNF, evt. avsettes til LNF
i reguleringsplanen.

Det må sørges for tilstrekkelig sikring/utforming av skråninger slik at det ikke utgjør en fare
for vilt og husdyr. Landbrukskontoret har derfor allerede spilt inn en justering av p lanområdet
for å ivareta dette.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/692-19  Arkiv: GNR 50/90  

 

Sak: 73/20 

 

Saksprotokoll - Klage på avvisning og avslag på gebyr - Oppføring av ny bolig Gnr/bnr 

50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og tar ikke klagen på avvisning av 

klage på gebyr til følge, da formannskapet ikke kan se at det har kommet frem 

vesentlige nye opplysninger.  

2. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og klagen på avslag om nedsatt 

gebyr tas ikke til følge, da formannskapet ikke ser at det har kommet frem nye 

opplysninger som tilsier at vedtaket bør endres.  

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

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/692-17   Arkiv: GNR 50/90  

 

 

Klage på avvisning og avslag på gebyr - Oppføring av ny bolig - Gnr/bnr 50/90 - 

Bjørkeveien 5 
 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og tar ikke klagen på avvisning av 

klage på gebyr til følge, da formannskapet ikke kan se at det har kommet frem 

vesentlige nye opplysninger.  

2. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og klagen på avslag om nedsatt 

gebyr tas ikke til følge, da formannskapet ikke ser at det har kommet frem nye 

opplysninger som tilsier at vedtaket bør endres.  

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

 

 

  

 

Sammendrag 

Formannskapet behandlet i møte 26.08.2020 avvisning av klage på gebyr og avslo søknaden 

om nedsettelse av gebyr. Søker har klaget på vedtak om avvisning og avslag. Rådmannen kan 

ikke se at det har kommet vesentlige nye momenter i klagen, og anbefaler at vedtaket 

opprettholdes og at saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble søkt om fradeling av eiendom og oppføring av ny bolig 13.02.2019. Byggesaken kunne 

ikke behandles før det var gitt tillatelse til fradeling. Tillatelse til fradeling ble gitt 11.03.2020, 

og det ble gitt tillatelse til oppføring av bolig i delegasjonssak nr. 120/20, datert 25.03.2020. I 

byggesaken er det tatt kr. 38 250,- i gebyr fordelt med kr 25 000,- for en ny boenhet og kr 

12 750,- som tillegg for boenhet nr. 2. 

 

Ansvarlig søker sendte 03.04.2020 på vegne av tiltakshaver klage på gebyret for behandling av 

byggesak. Formannskapet behandlet klagen i møte 26.08.2020 hvor klagen på gebyr ble avvist 

og nedsettelse av gebyr ble avslått. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok klage på avvisning av klage på gebyr og avslag på nedsettelse av gebyr 

01.09.2020. Klagen går i hovedsak ut på følgende punkter: 



- 

- Kommunen kunne behandlet byggesøknaden uavhengig av fradelingsøknaden med en 

godkjent fradeling som forutsetning. 

- Kommunen har ikke overholdt samordnings- og koordineringsansvar ovenfor 

vegvesenet. 

- Gebyr i fradelingssak er trukket. 

- Søknaden er innvilget etter ett års saksbehandlingstid, og kommunen har opptrådt 

sterkt klandreverdig. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er ikke regulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligområde. 

Kommuneplanen § 2.1.2 har bestemmelser om unntak fra plankrav og det kan etter 

bestemmelsen oppføres enebolig eller tomannsbolig på eksisterende boligeiendom uten at 

eiendommen må reguleres. Øvrige krav til utforming og dokumentasjon følger 

kommuneplanbestemmelsene § 5 og 6. 

 

Gjeldende betalingsreglement er vedtatt av kommunestyret 12.12.2019 i sak 192/2019. 

Betalingsreglementet har egne satser for behanling av søknader med ansvarsrett, se utsnitt av 

tabell nedenfor: 

 
Juridiske forhold  

Etter forvaltningsloven § 2 tredje ledd er avvisning et enkeltvedtak som det kan klages på. Ved 

behandlingen av klagen på avvisning skal det kun tas stilling til om det var riktig å avvise 

klagen. 

 

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

forvaltningsloven (fvl.) § 28. Klager er ansvarlig søker i byggesaken og opptrer på vegne av 

hjemmelshaver som er part i saken. 

 

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

vedkommende part», jf. fvl. § 29. Klagen er fremsatt innenfor klagefristen. 

 

Det følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-1 at kommunestyret kan gi forskrift om gebyr 

til kommunen for behandling av søknader etter plan-og bygningsloven eller tilhørende forskrift. 

 

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 

behandlinger av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Rådmannen kan ikke se at det finnes reelle alternativer til vedtak i saken fordi nedsettelse eller 

bortfall av gebyr i denne saken vil medføre usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med 

andre byggesaker hvor det betales gebyr etter kommunens betalingsreglement. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen ser ikke at saken har prinsipiell betydning for behandling av byggesaker i 

kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagen tar i hovedsak opp de samme forhold som ble behandlet av formannskapet i møte 

26.08.2020, og det vises derfor til saksfremlegg i sak 97/20. Rådmannen vil nedenfor redegjøre 

for de enkelte deler av klagen. 

 

Klager mener at kommunen kunne behandlet byggesøknaden uavhengig av fradelingsøknaden, 

men med en godkjent fradeling som forutsetning. Rådmannen viser til at 

kommuneplanbestemmelsene § 6.1.3 tillater at boligtomter bebygges med en enebolig, en 

enebolig med bileilighet inntil 65 m² eller en tomannsbolig. Området er ikke regulert, og det er 

derfor kommuneplanbestemmelsene som gjelder.  

 

Etter pbl. § 21-4 første ledd skal kommunen gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med 

bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Videre er det i femte ledd bokstav a-c gitt 

anledning for kommunen å stille nærmere angitte vilkår for tillatelse. Muligheten til å stille 

andre vilkår enn de som er nevnt i bestemmelsen vil følge av den ulovfestede vilkårslæren hvor 

hovedpoenget er at vilkårene må ha saklig sammenheng med lovens formål og at vilkåret må 

være forholdsmessig sammenlignet med det godet som oppnås gjennom tillatelsen.  

 

Eiendommen var på søknadstidspunktet bebygget med en enebolig, og rådmannen mener det 

ville vært i strid med kommuneplanen § 6.1.3 å gi tillatelse til bygging av enebolig slik det var 

søkt om før fradelingssaken var avgjort. Rådmannen mener at vilkår om at byggetillatelsen kun 

gjaldt om det ble godkjent fradeling ville gitt et vedtak i strid med overordnet plan og at et slikt 

vedtak ville skapt en uoversiktelig situasjon både for tiltakshaver og for kommunen.  

 

Klager viser til at kommunen ikke har overholdt samordnings- og koordineringsansvar ovenfor 

vegvesenet jf. pbl. § 21-5 og SAK10 § 6-2. Rådmannen mener fortsatt at søknaden om ny 

bolig ikke kunne tillates uten at fradelingssaken var avgjort. Det vises til at kommunen 

orienterte ansvarlig søker og tiltakshaver om at oppføring av bolig var gitt eget saksnummer og 

at denne søknaden ville bli liggende på vent til en eventuell fradeling var gjennomført i 
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foreløpig svar datert 26.02.2019. Fradelingssaken ble avgjort av HMA i møte 09.03.2020, og 

søknaden om oppføring av bolig ble etter dette tatt opp igjen. Kommunen ba i foreløpig svar 

20.03.2020 om dokumentasjon for tilkobling til vann og avløp, dette fordi det følger av pbl. § 

21-7 at det ikke kan gis tillatelse til oppføring av nye bygninger før vann og avløp er sikret. 

Byggesaken var komplett 24.03.2020 ved at det ble gitt tillatelse til vann- og avløpsarbeid, og 

tillatelse til bygging av ny bolig ble gitt 25.03.2020. Saksbehandlingstiden for byggesaken var 

derfor 1 dag og kommunen har ikke overskredet saksbehandlingsfristen i pbl. § 27-1. 

 

I klagen vises det også til at gebyr i fradelingssaken er trukket og at kommunen har opptrådt 

sterkt klandreverdig. Bakgrunnen for at gebyr i fradelingssaken ble kreditert av 

administrasjonen var at det i vedtaket om fradeling i HMA ikke ble tatt særlig stilling til klage 

på gebyr som var sendt i fradelingssaken, og at spørsmålet om gebyr ikke ble diskutert av 

HMA. Rådmannen mener at det må skilles mellom gebyret i fradelingssaken og i byggesaken 

og viser til vurderingen ovenfor. Kommunen kunne valgt å avvise søknaden om oppføring av 

bolig ettersom saken ikke var komplett da den ble sendt inn 13.02.2019, men valgte istedenfor 

å legge saken på vent inntil fradelingssaken var avgjort, noe ansvarlig søker og tiltakshaver ble 

gjort oppmerksom på. Rådmannen er dermed ikke enig i at kommunen har opptrådt 

klandreverdig i saken, men mener kommunen har gitt en service ved at at byggesaken kunne 

avgjøres raskt etter at fradelingssaken var avgjort, uten at det var nødvendig å sende inn ny 

søknad om oppføring av bolig. 

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken. 

Rådmannen anbefaler at vedtak om avvisning av klage på gebyr og avslag på nedsettelse av 

gebyr opprettholdes, og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 

avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

Tyri Hus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/692-15 43881/20 GNR 50/90  01.09.2020 

 

Melding om politisk vedtak - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig 

Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Formannskapet behandlet i møte 26.08.2020 sak 97/20. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 avvises. 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 

 

 

Dette til orientering. 

 

 

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 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/692-14  Arkiv: GNR 50/90  

 

Sak: 97/20 

 

Saksprotokoll - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 

avvises. 

 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 
 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/692-12  Arkiv: GNR 50/90  

 

Sak: 54/20 

 

Saksprotokoll - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 

avvises. 

 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
15.01.2019

Informasjon om klagerett
Forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28 - 36 og § 42

Klagerett
Part eller andre med rettslig klageinteresse har mulighet til å klage på vedtaket.
Klagen skal i utgangspunktet være skriftlig, og kommunen kan veilede dersom det er
behov for hjelp med klage n .

Klagefristen er 3 uker
Klagefristen er 3 uker fra du mottok v edtaket, dvs. brevet ble lagt i din postkasse,
postboks eller overlevert på annen måte. Det at du eventuelt på det tidspunkt var
bortreist eller av andre grunner var forhindret fra å gjøre deg kjent med
meldingen/vedtaket, endrer som hovedregel ikke utgang spunktet for fristberegningen .
Klagen må være postlagt før fristen går ut.

I noen tilfeller kan kommunen behandle klagen selv om du sender den inn for sent.

Klagens innhold
Skriv at det er en klage .
Navn og adresse på den som klager .
Skriv hvilket vedtak du klager på .
Skriv hvorfor du klager, og hvilken endring du ønsker . Du kan gjerne begrunne
klagen.
Oppgi gjerne når du mottok melding om vedtak.
Underskrift fra den som klager eller din fullmektig .

Klageorgan
For vedtak etter plan- og bygningsloven er det fylkesmannen i Oslo og Viken
som er klageorgan for Ringerike kommune.

Klagen sendes til
• Per post: Ringerike kommune, Postb oks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
• Per e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Kommunen ska l forberede s aken . Behandlingen skje r i hovedutvalget fo r miljø- og
arealforvaltning. Hvis kommunen ikke er enige i klagen din, sender vi saken til
fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Ønsker du utsatt v irkning?
Vanligv is gjelder vedtake t selv o m du har klage t på det. Du h ar mulighe t til å be om at
virkningen av v edtake t utsettes inntil klagefristen e r ute eller klagen er endelig a vgjort.
Dersom du øn sker dette, må d u se nde e n b egrunnet forespørsel til kommunen.
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Saksdokumenter
Du ka n kontakte kommunen dersom du ønsker kopi av noen av dokumentene i
saken.

Kostnader
Det tas ikke eget saksbehandlingsgebyr for behandling av kl agen. Du kan i noen
tilfeller kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få
endret vedtaket, dersom du får medhold i klagen.

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 fr a første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er
avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b.
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- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 
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Arkivsaksnr.: 19/692-10   Arkiv: GNR 50/90  

 
 

Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig - Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 
 

Forslag til vedtak: 

1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 

avvises. 

 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 

 

  

 

Sammendrag 

Det er klaget på gebyr i byggesak for oppføring av bolig på gnr/bnr 50/90, gitt i 

delegasjonssak nr. 120/20. Rådmannen viser til at gebyret er gitt etter satser fastsatt 

i forskrift og at det ikke er klagerett på gebyret. Klagen må derfor avvises. 

Rådmannen kan heller ikke se at fristene i byggesaken er oversittet på en slik måte 

at gebyret må settes ned eller bortfalle etter byggesaksforskriften (SAK10) § 7-6. 

Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås.  

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble søkt om fradeling av eiendom og oppføring av ny bolig 13.02.2019. 

Byggesaken kunne ikke behandles før det var gitt tillatelse til fradeling. Etter politisk 

behandling, ble det gitt tillatelse til fradeling 11.03.2020. På bakgrunn av fradelingen 

ble det gitt tillatelse til oppføring av bolig i delegasjonssak nr. 120/20, datert 

25.03.2020. Gebyret er i byggesaken fastsatt til kr 38 250,-. Beløpet fordeler seg på 

en søknad med ansvarsrett for en ny boenhet med kr 25 500,- og ett tillegg for 

boenhet nr. 2 med kr 12 750,-. 

 

Beskrivelse av saken 

Ansvarlig søker har 03.04.2020 på vegne av tiltakshaver klaget på gebyr for 

behandling av byggesak. Klagen er sendt postmottak og kommunal innkreving 

03.04.2020, av ukjente grunner mottok ikke byggesaksavdelingen klagen før 

28.05.2020. Byggesaksavdelingen ba 08.06.2020 om presisering av klagen ettersom 

søknaden om fradeling og oppføring av ny bolig er registrert på to ulike 

saksnummere, og at det i klagen ble lagt ved betalingsoppfordring i sak som gjaldt 
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fradeling. I fradelingssaken er fakturaen kreditert og beløpet for faktura tilbakebetalt 

tiltakshaver, dette etter at HMA i sak 28/20 i møte 09.03.2020 ikke tok særlig stilling 

til klagen på gebyret og at vedtaket ikke spesifiserte om HMA tok stilling bare til 

fradelingssaken, eller også gjaldt klagen på gebyret i fradelingssaken. 

Tilbakemelding med presisering på at klagen gjelder byggesaken ble mottatt 

12.06.2020. 

 

Klagen går i hovedsak på at kommunen har overskredet saksbehandlingsfristen og 

derfor ikke kan ta gebyr for godkjenning av bolig. Som støtte for klagen vises det til 

følgende punkter: 

- Kommunen har ikke overholdt sitt samordnings- og koordineringsansvar 

ovenfor vegvesenet. 

- Gebyr i fradelingssak er trukket. 

- Søknaden er innvilget etter ett års saksbehandlingstid, og kommunen har 

opptrådt sterkt klandreverdig. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er ikke regulert, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

boligområde. Etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1.2, kan det oppføres enebolig 

med bileilighet inntil 65 m² på eksisterende boligeiendom uten at eiendommen må 

reguleres. Øvrige krav til utforming og dokumentasjon følger 

kommuneplanbestemmelsene § 5 og 6. 

 

Kommunens betalingsreglement er vedtatt av kommunestyret 12.12.2019 i sak 

192/2019. Det er fastsatt egne satser for behandling av søknader med ansvarsrett, 

se tabell. 

 

 
 

Juridiske forhold  

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

saken, jf. Forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker fra parten har fått, eller 

skulle fått kjennskap til vedtaket. 
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Etter plan- og bygningsloven § 33-1 kan kommunestyret gi forskrift om gebyr til 

kommunen for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven eller tilhørende 

forskrift.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Denne saken er ikke behandlet av HMA tidligere. HMA har imidlertid endelig 

behandlet søknad om fradeling av eiendommen i sak 28/20 i møte 09.03.2020, 

arkivsak 18/5345. 

 

Økonomiske forhold 

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

parten har rett på å få dekket 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 gebyr for behandling av klagen.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å innhente informasjon eller foreta 

høringer for behandling av denne klagen.  

 

Alternative løsninger 

Rådmannen ser ikke at det finnes reelle alternative vedtak i saken fordi nedsettelse 

eller bortfall av gebyr i denne saken vil medføre usaklig forskjellsbehandling 

sammenlignet med andre byggesaker hvor det betales gebyr etter kommunens 

betalingsreglement.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen ser ikke at saken er av prinsipiell betydning for behandling av 

byggesaker i kommunen.  

 

Rådmannens vurdering 

Klagerett 

Forvaltningsloven § 28 gir klagerett på enkeltvedtak. Det er etter dette ikke klagerett 

i saker som ikke er enkeltvedtak. Gebyr for byggesaksbehandling fastsettes som 

forskrift og gis etter kommunens gebyrregulativ. Kommunes gebyrregler er 

standardisert etter type sak og blir ikke vurdert skjønnsmessig.  

 

Beregning av saksbehandlingsfrister følger også et standardisert system etter plan- 

og bygningsloven og saksbehandlingsforskriften. Departementet har lagt til grunn at 

beregning av gebyr etter standardiserte systemer vil være en prosessledende 

beslutning som ikke gir grunnlag for klagerett. 

 

Saksbehandlingsfrist 

Etter pbl. § 21-7, er utgangspunktet at det gjelder 12 uker frist for å avgjøre 

søknader om tiltak etter pbl. §§ 20-1 og 20-2. Fristen løper fra den dagen det 

foreligger en fullstendig søknad. Dersom tidsfristen for saksbehandling blir 

overskredet av kommunen, fastsetter SAK10 § 7-6 at 25 % av det totale 

byggesaksgebyret skal frafalles for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides. Dette 
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betyr at kommunens byggesaksgebyr må frafalles i sin helhet dersom 

saksbehandlingsfristen overskrides med mer enn fire uker. 

 

I denne saken ble det søkt om fradeling og oppføring av ny bolig i ett, kommunen 

mottok søknaden 13.02.2019. Etter kommuneplanbestemmelsene § 6.1.3 tillates det 

at boligtomter bebygges med en enebolig, en enebolig med sekundærleilighet inntil 

65 m² eller en tomannsbolig med mindre annet følger av reguleringsplan. 

Kommunen kunne derfor ikke gi tillatelse til oppføring av ny bolig før fradelingssaken 

var avgjort. Kommunen orienterte i foreløpig svar datert 26.02.2019 ansvarlig søker 

og tiltakshaver om at søknad om oppføring av bolig var gitt eget saksnummer og at 

denne søknaden ville bli liggende på vent til en eventuell fradeling var gjennomført. 

 

Klager viser til at saken har tatt lang tid på grunn av behandling hos Statens 

vegvesen, og det vises til kommunens samordningsplikt med andre myndigheter 

etter pbl. § 21-5 jf. SAK10 § 6-2. Rådmannen mener samordningsplikten er 

uvesentlig for sak om bygging av bolig, dette ettersom det ikke kunne gis tillatelse til 

oppføring av ny bolig før fradelingssaken var avgjort. Fradelingssaken ble avgjort 

ved HMAs vedtak i møte 09.03.2020. Det ble etter dette sendt foreløpig svar i 

byggesaken 20.03.2020 og bedt om dokumentasjon for tilkobling til offentlig vann- 

og avløp, dette fordi det følger av pbl. § 27-1 at det ikke kan gis tillatelse til 

oppføring av nye bygninger før vann og avløp er sikret. Tillatelse til vann- og 

avløpsarbeid ble gitt 24.03.2020, og byggesaken ble dermed komplett for 

behandling 24.03.2020. Tillatelse til bygging av ny bolig ble gitt 25.03.2020. 

Saksbehandlingstid fra det forelå komplett søknad til det ble gitt tillatelse til ny bolig 

var derfor 1 dag. Kommunen har derfor ikke overskredet saksbehandlingsfristen i 

pbl. § 21-7, og gebyret vil ikke bortfalle helt eller delvis som følge av reglene i 

SAK10 § 7-6. 

 

Nedsettelse av gebyr 

På bakgrunn av at saksbehandlingsfristen er overholdt i byggesaken, vurderer 

rådmannen at klagen må anses som en søknad om nedsettelse av gebyr. 

 

Det er kommunens betalingsreglement som brukes for å fastsette gebyr. Det er 

politisk vedtatt at gebyrsats for byggesak skal ligge på 100 % selvkostdekning. 

Rådmannen viser til at gebyrene vurderes politisk hvert år i forbindelse med 

kommunens budsjett. 

 

I klagen vises det til at søknaden er innvilget på alle punkter etter ett års 

saksbehandlingstid og at kommunen har opptrådt sterkt klandreverdig. 

 

Rådmannen viser til redegjørelse over om tidsforløpet og tidsfrister som gjelder 

byggesaken. Kommunen kunne valgt å avvise søknaden om oppføring av bolig 

ettersom saken ikke var komplett da den ble sendt inn 13.02.2019. Istedenfor ble 

oppføring av boligen stilt i bero til fradelingssaken var avgjort. Rådmannen er ikke 

enig med klager i at kommunen har opptrådt klandreverdig, men mener at en slik 

behandling av saken er en service til kommunens innbyggere som dermed får 

behandlet byggesaken raskt etter at fradelingssaken er avgjort og slipper å sende 

inn ny søknad om oppføring av bolig. 

 



- 

Rådmannen mener derfor at nedsettelse av gebyr må avslås.  

 

Oppsummering 

Rådmannen viser til at gebyr i byggesaker fastsettes etter forskrift og ikke på 

grunnlag av en skjønnsmessig vurdering, dette medfører at størrelsen på gebyret 

ikke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven som kan påklages. Klagen må derfor 

avvises fordi det ikke er klagerett på gebyrets størrelse. 

 

Rådmannen viser videre til at saksbehandlingsfristen for byggesaken ikke er 

overskredet etter reglene i pbl. § 21-7 og at gebyret derfor ikke vil bortfalle helt eller 

delvis etter reglene i SAK10 § 7-6.  

 

Rådmannen anbefaler etter dette HMA å avvise klagen på gebyr og å opprettholde 

gebyret gitt i delegasjonssak 120/20. 

 

Utskrift sendes: 

Tyri Hus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

19/692-9     E-post tilbakemelding 

19/692-8     Foreløpig svar - Klage på gebyr 

19/692-7     Meldingstekst.html  

                   Betalingsvarsel 

                   Klage på faktura på byggesøknad  

19/692-6     Ettrinns (§ 20-1) - Oppføring av bolig 

19/692-2     Avslutning av saken – Riving av uthus og oppføring av ny enebolig 

18/5345-35 Melding om politisk vedtak - Fradeling av tomt  

18/5345-34 Saksprotokoll - Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

18/5345-29 E-post vedrørende klage 

                   Situasjonsplaner  

18/5345-26 Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

18/5345-25 Angående gebyr 

                   Klage på e-faktura  

18/5345-18 Avslag på søknad om fradeling av eiendom 18/5345-4  

18/5345-4   Fradeling av tomt 

 

 

 Ringerike kommune, 08.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 



- 

 
 



Fra: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Til: Kommunal Innkreving [Kommunal.Innkreving@ringerike.kommune.no]; Ane Marie Rydland 

[Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ramin Kheirzadeh [ramin2080@yahoo.no] 

Sendt: 12.06.2020 14:50:06 

Emne: SV: faktura 050009793 purring G001229669 

Vedlegg: image005.emz; image006.png; image007.emz; image008.png; image010.jpg; image012.jpg; image013.emz; image014.png; 

image016.emz; image017.png; image019.jpg; image025.jpg; image026.png 

Vi viser til tidligere kommunikasjon herom og seinest til kommunens brev av 08.06.20 hvor det etterspørres en presisering på at klagen nå gjelder 
byggesaken, sak 19/692.  
Det bekreftes, - og beklages at ikke kom helt tydelig fram. 
 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: onsdag 27. mai 2020 14.01 
Til: kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: VS: faktura 050009793 purring G001229669 
 
Hallo?! 
Vi viser til vedlagte klage på gebyr datert 03.04.20 sendt til både teknisk og innkreving, - og kommunens purring datert 15.05.20 med nytt forfall den 
29.05.20. 
 



Klagen er verken avvist, akseptert - eller besvart. 
Det synes følgelig underlig at kommunen derfor kun sender en purring på betaling. 
Purringen avvises! 
 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: fredag 3. april 2020 09.52 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no; kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: SV: faktura 050009793 purring G001229669 
 

                                                                                         
  
 

RINGERIKE KOMMUNE 

Teknisk tjeneste + Kommunal innkreving 

Pb 123 

3501 Hønefoss 



                                                                                                                      Hønefoss, 03/04 - 20 
Deres ref 18/5345 

Kopi:  Tiltakshaver 

 
KLAGE  PÅ  FAKTURA  PÅ  BYGGESØKNAD – GBNR 50/90, BJØRKEVEIEN 5.  
 

Vi viser til våre tidligere klager/brev til kommunen datert 06.01.20 og 17.03.20 vedr kommunens krav om gebyr på avslag på søknad; 

- i det begrunnelsen for klagen fortsatt er den samme, OG IKKE MINST etter en total vurdering av kommunens saksbehandling. 

 

Måten kommunen har opptrådd på er sterkt klanderverdig.  

Ikke nok med at kommunen på ingen måte har skjøttet sitt koordineringsansvar og samordningsplikt overfor vegvesenet, - noe som har gått utover en 

uskyldig tiltakshaver, men kommunen har i tillegg forsøkt å «true» tiltakshaver til taushet og aksept av et avslag, – ved å antyde helt urimelige høye gebyr 

dersom saken likevel ble ønsket fremmet for HMA.  

Protest ble sendt kommunen, - uten at kommunen syntes å ta denne alvorlig. 

Etter at avslag feilaktig ble foreslått og gitt fortsatte kommunen med å forlange gebyr, - rett nok vesentlig lavere enn først antydet og lavere enn det 

lavest mulige i «trusselen», - men – feilaktig også dette.  

Dette gebyret ble det også protestert på, - uten annen kommunal reaksjon enn at betalingsvarsel med purregebyr ble sendt. 

Gebyrene er etter nok en protest trukket. 

 

Som kjent er søknad nå innvilget på alle punkter, - etter ca ett års «saksbehandling» - i kommunen, og det er nettopp denne mangelfulle 

saksbehandlingen det klaget på hele tiden. 

 

Dette grunnlaget er fortsatt det samme, og klagen opprettholdes selvfølgelig også overfor dette gebyret.  

 

Vi har ellers i våre klager redegjort for hvorfor kommunen uansett utfall i saken IKKE var berettiget noe gebyr, heller ikke for den nå lenge forventede 

godkjenningen. 



 

Kommunen kan ikke skylde på sendrektighet fra en annen offentlig instans så lenge kommunen i følge pbl § 21-5 har en samordningsplikt. 

Denne plikten beskrives slik; «Byggesaksmyndigheten i kommunen har samordningsplikt med annen myndighet når tiltaket ikke kan gjennomføres uten tillatelse eller 

samtykke fra annen myndighet, jfr. pbl § 21-5. Av saksbehandlingsforskriftens § 6-2 fremkommer det at denne samordningsplikten gjelder 14 ulike myndigheter.» 
Vegmyndigheten er i forskriften rubrisert som myndighet d. 

Videre i §21-5 står det; «Andre myndigheter må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi uttalelse.» 

 

Det kan ikke unnskyldes eller aksepteres at kommunen forsøker å fraskrive seg denne plikten og ansvaret. 

Følgelig må kommunen innse at de har begått en klar fristoverskridelse jfr Byggesaksforskriftens §7.6 og ikke er berettiget noe behandlingsgebyr 

overhode.  

 

På vegne av tiltakshaver protesteres det derfor fortsatt på beriktigelsen av denne fakturaen og vil på vegne av tiltakshaver be om kreditnota også på 

dette beløpet. 

 

Vi ber om å bli holdt orientert fortløpende om sakens videre behandling. 

                                                                                    
   Med vennlig hilsen 

      TYRI HUS AS  

      (sign) 
    Otto Vaule Olsen 

         Daglig leder  

 
 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 



  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 20.09 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no; kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no; kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: SV: faktura 050009793 purring G001229669 
 
Ref. følgende uttalelse i dette vedtaket; 
« - velger administrasjonen å kreditere fakturaen. Det betyr at det (heller?) ikke er nødvendig å betale saksbehandlingsgebyr for denne fradelingen.» 
Dette bør/må kommuniseres internt, for å spare mange for ekstra arbeid og brydderi… 
 
Spørsmålet om gebyr, og klage på slikt ble ikke diskutert av HMA, - da dette heller ikke var inkludert i Rådmannens forslag eller alternative forslag, - som 
fortsatt hadde (ny!) befaring som alternativ 1, - og kun nevnte gebyr i «brødteksten». 
 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 17.38 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no; kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no; kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: faktura 050009793 purring G001229669 



 

                                                                                         
  
 

RINGERIKE KOMMUNE 

Kommunal innkreving 

Pb 123 

3501 Hønefoss 

                                                                                                                      Hønefoss, 17 /03 - 20 
Deres ref 18/5345 

Kopi:  Teknisk etat v/byggesak & Tiltakshaver 

 
KLAGE PÅ FAKTURA MED OPPRINNELIG FORFALL 20. JAN , -  VEDR.  AVSLAG PÅ DELE- & 
BYGGESØKNAD – GBNR 50/90, BJØRKEVEIEN 5.  
 

Vi viser til vår klage/brev til kommunen datert 06.01.20 vedr kommunens krav om gebyr på avslag på søknad, OG IKKE MINST nå til kommunens 

aksept av vår klage på avslaget den 9. mars, samt til sist kommunens «Betalingsoppfordring/varsel om at sak reises, jfr Tvisteloven § 5.2» datert 

13.mars.  

 

Det blir følgelig uansett helt feil at kommunen fortsatt mener seg berettiget et gebyr for en saksbehandling kommunen selv har underkjent og omgjort.  

 

Vi har ellers i vår klage redegjort for hvorfor kommunen uansett utfall i saken IKKE er berettiget noe gebyr, heller ikke for den nå lenge forventede 

godkjenningen. 

 



Kommunen kan ikke skylde på sendrektighet fra en annen offentlig instans så lenge kommunen i følge pbl § 21-5 har en samordningsplikt. 

Denne plikten beskrives slik; «Byggesaksmyndigheten i kommunen har samordningsplikt med annen myndighet når tiltaket ikke kan gjennomføres uten tillatelse eller 

samtykke fra annen myndighet, jfr. pbl § 21-5. Av saksbehandlingsforskriftens § 6-2 fremkommer det at denne samordningsplikten gjelder 14 ulike myndigheter.» 
Vegmyndigheten er i forskriften rubrisert som myndighet d. 

Videre i §21-5 står det; «Andre myndigheter må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi uttalelse.» 

 

Det kan ikke unnskyldes eller aksepteres at kommunen forsøker å fraskrive seg denne plikten. 

Følgelig må kommunen innse at de har begått en klar fristoverskridelse jfr Byggesaksforskriftens §7.6 og ikke er berettiget noe behandlingsgebyr 

overhode.  

 

På vegne av tiltakshaver protesteres det derfor fortsatt på beriktigelsen av denne fakturaen og vil på vegne av tiltakshaver be om kreditnota på hele 

beløpet. 

 

Vi ber om å bli holdt orientert fortløpende om sakens videre behandling. 

                                                                                    
   Med vennlig hilsen 

      TYRI HUS AS  

      (sign) 
    Otto Vaule Olsen 

         Daglig leder  

 
 
Sendt slik siden jeg pt er i hjemmekarantene… 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 



Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no>  
Sendt: søndag 15. mars 2020 20.53 
Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Emne:  
 
 
 
Sendt fra min iPhone 



 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss    postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no  

 
 
Tyri Hus AS          
Postboks 1166 
 
3503 HØNEFOSS 
 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/692-8 2828
8/20 

GNR 50/90  08.06.2020 

 

Foreløpig svar - Klage på gebyr  

Gnr/bnr 50/90 

 
 
Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 
Byggesaksavdelingen mottok klage på gebyr 28.05.2020.  
 
Byggesak har registrert to saker på eiendommen gnr/bnr 50/90, saksnummeret du viser til, 
18/5345 gjelder fradeling av eiendom. Vi har også registrert saksnummer 19/692 som gjelder 
riving av uthus og oppføring av ny enebolig med utleiedel.  
 
I klagen viser du til faktura for byggesøknad på gnr/bnr 50/90, og du viser til saksnummer 
18/5345. Du har også lagt ved betalingsoppfordring for fakturanr. 050009793 i sak som gjelder 
fradeling av eiendom i saksnummer 18/5345. Denne fakturaen er kreditert og beløpet for 
fakturaen tilbakebetalt. 
 
Dersom klagen gjelder gebyr for byggesaksbehandling i sak 19/692 om riving av uthus og 
oppføring av ny enebolig med utleiedel, ber vi om at dette presiseres. 
Det følger av forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav c, at klagen skal nevne det vedtak som 
det klages over, videre gi opplysninger som kan belyse klagerett og om klagefrist er overholdt. 
Det følger videre av bokstav d at klagen skal nevne den endringen som det ønskes i vedtaket 
det klages på.  
 

 
 

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 



 

 

 

2 

 
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: 
Ramin Kheirzadeh, Bjørkevein 5C, 3517 HØNEFOSS 
 
Vedlegg: 
 
 



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: Elisabeth Skaret Lund [Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Berit Leine [Berit.Leine@ringerike.kommune.no]; Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 28.05.2020 11:28:27 

Emne: VS: faktura 050009793 purring G001229669 

Vedlegg: image020.png; image001.emz; image003.emz; image015.emz; image022.emz; a oppFØLGEBREV 10 KLAGE PÅ FAKT RK.doc; 

image001.png; image003.png; image005.jpg; image006.jpg; image007.png; image008.png; image009.jpg; image010.jpg 
Hei, Elisabeth! 
 
Ser at du er saksbehandler for 19/692.  Kan du sørge for at dette blir sjekket opp / besvart!  Ser at Kristine har vært mottaker av noen av de første e-
postene, men det dreier seg kanskje om 18/5345 og delesak?   
 
Arne 
 

Fra: Kommunal Innkreving  
Sendt: torsdag 28. mai 2020 10:55 
Til: Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no> 
Kopi: o2@tyrihus.no; ramin2080@yahoo.no; Berit Leine <Berit.Leine@ringerike.kommune.no> 
Emne: VS: faktura 050009793 purring G001229669 

 

 
Hei 
 
Her må dere gi tilbakemelding.  Ser det har gått ut purring på faktura som gjelder saksnr. 19/692.   
Med vennlig hilsen 
 
Kommunal innkreving 
Ringerike kommune 
 
Tlf. sentralbord 32 11 74 00 
e-post: kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no 
 



 
Fra: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Sendt: 27. mai 2020 14:01 
Til: Kommunal Innkreving 
Kopi: Ramin Kheirzadeh 
Emne: VS: faktura 050009793 purring G001229669  
  
Hallo?! 
Vi viser til vedlagte klage på gebyr datert 03.04.20 sendt til både teknisk og innkreving, - og kommunens purring datert 15.05.20 med nytt forfall den 
29.05.20. 
  
Klagen er verken avvist, akseptert - eller besvart. 
Det synes følgelig underlig at kommunen derfor kun sender en purring på betaling. 
Purringen avvises! 
  
  
  
      Mvh 
      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 

Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  
  

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: fredag 3. april 2020 09.52 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no; kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: SV: faktura 050009793 purring G001229669 
  



                                                                                         

  

  

RINGERIKE KOMMUNE 

Teknisk tjeneste + Kommunal innkreving 

Pb 123 

3501 Hønefoss 

                                                                                                                      Hønefoss, 03/04 - 20 

Deres ref 18/5345 
Kopi:  Tiltakshaver 

  
KLAGE  PÅ  FAKTURA  PÅ  BYGGESØKNAD – GBNR 50/90, BJØRKEVEIEN 5.  
  

Vi viser til våre tidligere klager/brev til kommunen datert 06.01.20 og 17.03.20 vedr kommunens krav om gebyr på avslag på søknad; 

- i det begrunnelsen for klagen fortsatt er den samme, OG IKKE MINST etter en total vurdering av kommunens saksbehandling. 

  

Måten kommunen har opptrådd på er sterkt klanderverdig.  

Ikke nok med at kommunen på ingen måte har skjøttet sitt koordineringsansvar og samordningsplikt overfor vegvesenet, - noe som har gått utover en 

uskyldig tiltakshaver, men kommunen har i tillegg forsøkt å «true» tiltakshaver til taushet og aksept av et avslag, – ved å antyde helt urimelige høye gebyr 

dersom saken likevel ble ønsket fremmet for HMA.  

Protest ble sendt kommunen, - uten at kommunen syntes å ta denne alvorlig. 



Etter at avslag feilaktig ble foreslått og gitt fortsatte kommunen med å forlange gebyr, - rett nok vesentlig lavere enn først antydet og lavere enn det 

lavest mulige i «trusselen», - men – feilaktig også dette.  

Dette gebyret ble det også protestert på, - uten annen kommunal reaksjon enn at betalingsvarsel med purregebyr ble sendt. 

Gebyrene er etter nok en protest trukket. 

  

Som kjent er søknad nå innvilget på alle punkter, - etter ca ett års «saksbehandling» - i kommunen, og det er nettopp denne mangelfulle 

saksbehandlingen det klaget på hele tiden. 

  

Dette grunnlaget er fortsatt det samme, og klagen opprettholdes selvfølgelig også overfor dette gebyret.  

  

Vi har ellers i våre klager redegjort for hvorfor kommunen uansett utfall i saken IKKE var berettiget noe gebyr, heller ikke for den nå lenge forventede 

godkjenningen. 

  

Kommunen kan ikke skylde på sendrektighet fra en annen offentlig instans så lenge kommunen i følge pbl § 21-5 har en samordningsplikt. 
Denne plikten beskrives slik; «Byggesaksmyndigheten i kommunen har samordningsplikt med annen myndighet når tiltaket ikke kan gjennomføres uten tillatelse eller 

samtykke fra annen myndighet, jfr. pbl § 21-5. Av saksbehandlingsforskriftens § 6-2 fremkommer det at denne samordningsplikten gjelder 14 ulike myndigheter.» 

Vegmyndigheten er i forskriften rubrisert som myndighet d. 

Videre i §21-5 står det; «Andre myndigheter må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi uttalelse.» 

  

Det kan ikke unnskyldes eller aksepteres at kommunen forsøker å fraskrive seg denne plikten og ansvaret. 

Følgelig må kommunen innse at de har begått en klar fristoverskridelse jfr Byggesaksforskriftens §7.6 og ikke er berettiget noe behandlingsgebyr 

overhode.  

  

På vegne av tiltakshaver protesteres det derfor fortsatt på beriktigelsen av denne fakturaen og vil på vegne av tiltakshaver be om kreditnota også på 

dette beløpet. 

  



Vi ber om å bli holdt orientert fortløpende om sakens videre behandling. 

                                                                                    
   Med vennlig hilsen 

      TYRI HUS AS  

      (sign) 
    Otto Vaule Olsen 

         Daglig leder  

  
  
  
  
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 

Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  
  

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 20.09 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no; kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no; kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: SV: faktura 050009793 purring G001229669 
  
Ref. følgende uttalelse i dette vedtaket; 
« - velger administrasjonen å kreditere fakturaen. Det betyr at det (heller?) ikke er nødvendig å betale saksbehandlingsgebyr for denne fradelingen.» 
Dette bør/må kommuniseres internt, for å spare mange for ekstra arbeid og brydderi… 
  
Spørsmålet om gebyr, og klage på slikt ble ikke diskutert av HMA, - da dette heller ikke var inkludert i Rådmannens forslag eller alternative forslag, - som 
fortsatt hadde (ny!) befaring som alternativ 1, - og kun nevnte gebyr i «brødteksten». 
  



  
  
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 

Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  
  

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 17.38 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no; kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no; kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: faktura 050009793 purring G001229669 
  

                                                                                         

  

  

RINGERIKE KOMMUNE 

Kommunal innkreving 

Pb 123 

3501 Hønefoss 

                                                                                                                      Hønefoss, 17 /03 - 20 



Deres ref 18/5345 
Kopi:  Teknisk etat v/byggesak & Tiltakshaver 

  
KLAGE PÅ FAKTURA MED OPPRINNELIG FORFALL 20. JAN , -  VEDR.  AVSLAG PÅ DELE- & 
BYGGESØKNAD – GBNR 50/90, BJØRKEVEIEN 5.  
  

Vi viser til vår klage/brev til kommunen datert 06.01.20 vedr kommunens krav om gebyr på avslag på søknad, OG IKKE MINST nå til kommunens 

aksept av vår klage på avslaget den 9. mars, samt til sist kommunens «Betalingsoppfordring/varsel om at sak reises, jfr Tvisteloven § 5.2» datert 

13.mars.  

  

Det blir følgelig uansett helt feil at kommunen fortsatt mener seg berettiget et gebyr for en saksbehandling kommunen selv har underkjent og omgjort.  

  

Vi har ellers i vår klage redegjort for hvorfor kommunen uansett utfall i saken IKKE er berettiget noe gebyr, heller ikke for den nå lenge forventede 

godkjenningen. 

  

Kommunen kan ikke skylde på sendrektighet fra en annen offentlig instans så lenge kommunen i følge pbl § 21-5 har en samordningsplikt. 
Denne plikten beskrives slik; «Byggesaksmyndigheten i kommunen har samordningsplikt med annen myndighet når tiltaket ikke kan gjennomføres uten tillatelse eller 

samtykke fra annen myndighet, jfr. pbl § 21-5. Av saksbehandlingsforskriftens § 6-2 fremkommer det at denne samordningsplikten gjelder 14 ulike myndigheter.» 

Vegmyndigheten er i forskriften rubrisert som myndighet d. 

Videre i §21-5 står det; «Andre myndigheter må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi uttalelse.» 

  

Det kan ikke unnskyldes eller aksepteres at kommunen forsøker å fraskrive seg denne plikten. 

Følgelig må kommunen innse at de har begått en klar fristoverskridelse jfr Byggesaksforskriftens §7.6 og ikke er berettiget noe behandlingsgebyr 

overhode.  

  

På vegne av tiltakshaver protesteres det derfor fortsatt på beriktigelsen av denne fakturaen og vil på vegne av tiltakshaver be om kreditnota på hele 

beløpet. 



  

Vi ber om å bli holdt orientert fortløpende om sakens videre behandling. 

                                                                                    
   Med vennlig hilsen 

      TYRI HUS AS  

      (sign) 
    Otto Vaule Olsen 

         Daglig leder  

  
  
Sendt slik siden jeg pt er i hjemmekarantene… 
  
  
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  
  

Fra: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no>  
Sendt: søndag 15. mars 2020 20.53 
Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Emne:  
  
 
 
Sendt fra min iPhone 



 





 

                     
  

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Teknisk tjeneste + Kommunal innkreving 

Pb 123 

3501 Hønefoss 

        Hønefoss, 03/04 - 20 
Deres ref 18/5345 

Kopi:  Tiltakshaver 

 
KLAGE  PÅ  FAKTURA  PÅ  BYGGESØKNAD – GBNR 50/90, BJØRKEVEIEN 5.  
 

Vi viser til våre tidligere klager/brev til kommunen datert 06.01.20 og 17.03.20 vedr kommunens krav om gebyr på 

avslag på søknad; 

 - i det begrunnelsen for klagen fortsatt er den samme, OG IKKE MINST etter en total vurdering av 

kommunens saksbehandling. 

 

Måten kommunen har opptrådd på er sterkt klanderverdig.  

Ikke nok med at kommunen på ingen måte har skjøttet sitt koordineringsansvar og samordningsplikt overfor 

vegvesenet, - noe som har gått utover en uskyldig tiltakshaver, men kommunen har i tillegg forsøkt å «true» 

tiltakshaver til taushet og aksept av et avslag, – ved å antyde helt urimelige høye gebyr dersom saken likevel ble 

ønsket fremmet for HMA.  

Protest ble sendt kommunen, - uten at kommunen syntes å ta denne alvorlig. 

Etter at avslag feilaktig ble foreslått og gitt fortsatte kommunen med å forlange gebyr, - rett nok vesentlig lavere 

enn først antydet og lavere enn det lavest mulige i «trusselen», - men – feilaktig også dette.  

Dette gebyret ble det også protestert på, - uten annen kommunal reaksjon enn at betalingsvarsel med purregebyr 

ble sendt. 

Gebyrene er etter nok en protest trukket. 

 

Som kjent er søknad nå innvilget på alle punkter, - etter ca ett års «saksbehandling» - i kommunen, og det er 

nettopp denne mangelfulle saksbehandlingen det klaget på hele tiden. 

 

Dette grunnlaget er fortsatt det samme, og klagen opprettholdes selvfølgelig også overfor dette gebyret.   

 

Vi har ellers i våre klager redegjort for hvorfor kommunen uansett utfall i saken IKKE var berettiget noe gebyr, 

heller ikke for den nå lenge forventede godkjenningen. 

 

Kommunen kan ikke skylde på sendrektighet fra en annen offentlig instans så lenge kommunen i følge pbl § 21-5 

har en samordningsplikt. 

Denne plikten beskrives slik; «Byggesaksmyndigheten i kommunen har samordningsplikt med annen myndighet når 

tiltaket ikke kan gjennomføres uten tillatelse eller samtykke fra annen myndighet, jfr. pbl § 21-5. Av 

saksbehandlingsforskriftens § 6-2 fremkommer det at denne samordningsplikten gjelder 14 ulike myndigheter.» 
Vegmyndigheten er i forskriften rubrisert som myndighet d. 

Videre i §21-5 står det; «Andre myndigheter må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi 

uttalelse.» 
 

Det kan ikke unnskyldes eller aksepteres at kommunen forsøker å fraskrive seg denne plikten og ansvaret. 

TYRI  HUS  AS 
Orgnr 980403378 Giro 2280 05 17803 

pb 1166, 3503 Hønefoss/Osloveien 10 

9119 9556/90926931– o2@tyrihus.no 



Følgelig må kommunen innse at de har begått en klar fristoverskridelse jfr Byggesaksforskriftens §7.6 og ikke er 

berettiget noe behandlingsgebyr overhode.  

 

På vegne av tiltakshaver protesteres det derfor fortsatt på beriktigelsen av denne fakturaen og vil på vegne av 

tiltakshaver be om kreditnota også på dette beløpet. 

 

Vi ber om å bli holdt orientert fortløpende om sakens videre behandling. 

       

   Med vennlig hilsen 

      TYRI HUS AS  

      (sign) 

    Otto Vaule Olsen 

  Daglig leder  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Tyri Hus AS         
Postboks 1166 
 
3503 HØNEFOSS 
 

Delegasjonssak nr: 120/20 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/692-6 14124/20 GNR 50/90  25.03.2020 

 

Ettrinns (§ 20-1) – Oppføring av bolig, gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 
 

Vedtak: 
Søknaden om oppføring av bolig er godkjent, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4. 
 

Vilkår for tillatelsen: 
1. Det forutsettes at vilkår satt i vedtak 08.11.2019 fra Statens vegvesen følges. 

 
2. Det forutsettes at fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 50/90 blir gjennomført, og 

det vil ikke bli gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før eiendommen har 
fått eget gårds- og bruksnummer. 

 
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: 
 

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.  
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Beregning av gebyr 
Varekode Beskrivelse Pris Antall Beløp 

 Søknad med ansvarsrett, en ny boenhet 25 500,- 1 Kr 25 500,- 

 Søknad med ansvarsrett, tillegg per boenhet 
for nr. 2 

12 750,- 1 Kr 12 750,- 

  Totalt gebyr å betale   Kr 38 250,- 

 

Faktura (til tiltakshaver, Ramin Kheirzadeh) blir ettersendt.  

 
 

Opplysninger om byggesaken: 

 
Kommunikasjon: 
Vi mottok 13.02.2019 søknad om riving av uthus og oppføring av enebolig med 
bileilighet. Det ble sendt inn søknad om fradeling av eiendom samtidig, saksnr. 
18/5345.  
 
I foreløpig svar datert 26.02.2019, i fradelingsaken, ble det gitt informasjon om at 
søknad om oppføring av bolig ble lagt på vent inntil en eventuell fradeling var 
gjennomført. Saken kunne vært returnert, men byggesaksavdelingen mente det var 
enklere å sette saken på vent slik at søker ikke trengte å sende ny søknad etter 
eventuell fradeling var godkjent. Byggesaken kunne ikke bli behandlet før 
fradelingstillatelse var gitt. Det ble gitt tillatelse til fradeling 11.03.2020 etter politisk 
behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 
 
Det ble sendt foreløpig svar i byggesaken 20.03.2020. Søker ble da bedt om å 
dokumentere tillatelse til tilkobling til offentlige vann- og avløpsledninger, da det ikke 
kan gis tillatelse til oppføring av bygning før vann og avløp er sikret, jf. pbl. §§ 27-1 og 
27-2. Det ble sendt inn søknad om tilkobling 23.03.2020, og tillatelse til vann- og 
avløpsarbeid ble gitt 24.03.2020. Byggesaken var da komplett og kunne behandles. 

 

Tiltaket: 
Det er søkt om riving av uthus og oppføring enebolig med bileilighet og bod. Riving av 
uthus er ikke en del av vedtaket, da det ikke er søknadspliktig å rive uthuset på 15 
m2. 
 
Det ble gitt tillatelse til fradeling 11.03.2020 etter politisk behandling i hovedutvalget 
for miljø- og arealforvaltning, se vedlagte saksprotokoll og saksframlegg. 
 
Bygningsspesifikasjoner ifølge søknaden: 

 BYA (bebygd areal) 

 Ny bebyggelse 148,3 m2 

 Parkeringsareal 36 m2 

 Totalt 184,3 m² 
 

 BRA (bruksareal) 

 Bolig 124,8 m2 

 Uthus 10 m2 

 Totalt 134,8 m² 
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 Grad av utnytting: 11,89 % BYA 
 
Følgende tegninger er lagt til grunn for vedtaket: 
Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

- Situasjonsplan 1:500 22.11.2018 26.03.2019 

- Plan  1:50 19.11.2018  

- Fasader og snitt 1:100 19.11.2018  

 

Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel angitt som 
eksisterende boligområde. 

 

Nabovarsling: 
Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden, en fra hjemmelshaver til 
eiendom gnr/bnr 50/1 og en fra hjemmelshavere til eiendom gnr/bnr 50/96. 
Merknadene ble behandlet politisk i forbindelse med søknad om fradeling. Se 
vedlagte saksframlegg. 
 
Naboer med merknader er satt på kopi av dette vedtaket. 
 

Plassering: 
Tiltaket er plassert i tråd med byggegrenser fastsatt i plan- og bygningsloven § 29-4. 
 
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.  
 

Vann og avløp: 
Det er godkjent tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger 24.03.2020. Teknisk 
krever at det må sendes inn VA-dokumentasjon og digitale innmålinger før vann og 
avløp tas i bruk. 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 
13.02.2019.  
 
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. 
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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 
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: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 90 22 01 42 

 

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 
Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS  
Bjørg Lillian Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS  
Brynjar Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS  
Ida Bang Strand, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
 
Vedlegg: 
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Saksprotokoll - Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 
Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 
Avslag på søknad om fradeling av eiendom 
 
Henviser til: 
Ringerike kommunens delegeringsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 3. 
mars 2020. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Tyri Hus AS       

Postboks 1166 

 

3503 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/692-2 56985/19 GNR 50/90  16.12.2019 

 
Avslutning av saken - Riving av uthus og oppføring av ny enebolig med 

utleiedel, gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Viser til deres søknad om riving av uthus og oppføring av ny enebolig på eiendom 

gnr/bnr 50/90. 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ga i møte 09.12.2019 sak 90/19 avslag 

på søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 50/90. Deres søknad om 

oppføring av bolig knyttet seg til ny, fradelt tomt. Det er ikke tillatt med flere 

eneboliger på samme eiendom etter kommuneplanen. Ettersom det ikke blir 

gjennomført fradeling av ny tomt, anser vi byggesøknaden som avsluttet.  

 

 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 90 22 01 42 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»  

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/5345-35 11856/20 GNR 50/90  11.03.2020 

 

Melding om politisk vedtak - Fradeling av tomt 

Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 11.03.2020 sak 101/20. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Klagen tas til følge, jf. fvl. § 33 andre ledd. 

2. Søknaden om fradeling godkjennes, jf. pbl. §§ 21-4 og 26-1. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Dette til orientering. Se vedlagte saksdokumenter og orientering om klageadgang for 

nærmere informasjon. 

 

Gebyr: 

I vedtaket fattet av HMA, er det ikke tatt særlig stilling til klagen på gebyret. 

Spørsmålet om gebyr ble ikke diskutert av HMA. Da vedtakspunkt 1 ikke spesifiserer 

om det bare er klagen på avslaget, eller om det også er klagen på gebyret, som tas 

til følge, velger administrasjonen å kreditere fakturaen. Det betyr at det ikke er 

nødvendig å betale saksbehandlingsgebyr for denne fradelingen. 

 

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: 

Saksprotokoll - Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

Melding om politisk vedtak - Klage - Avslag på fradeling av tomt 

Saksprotokoll - Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

Supplerende brev til klage på avslag 

Situasjonsplaner 



 

 

2 

E-post vedrørende klage 

Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

Klage på e-faktura 

Klage på avslag 

Melding om politisk vedtak - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

Saksprotokoll - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

Oversiktskart 

20191114134543649.pdf 

Informasjon om behandling - Fradeling av tomt 

Kopi av brev - tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel for fradeling av tomt til bolig 

E-postkorrespondanse 

Orientering om saken 

Brev 

Orientering om saken - Fradeling av tomt 

Søknad om utvidet avkjøringstillatelse - Fradeling av tomt 

Brev 

Svarbrev 

Situasjonsplan 

Fradeling av tomt 

Tilbakemelding 

Svarbrev til søknad 

Søknader 

Tegning 

Bilde 

Fradeling av tomt 

Søknad om fradeling av eiendom 

Følgeskriv 

E-post merknad 

Orientering om klageadgang 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/5345-34  Arkiv: GNR 50/90  

 

Sak: 28/20 

 

Saksprotokoll - Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 50/90 - 

Bjørkeveien 5 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Klagen tas til følge, jf. fvl. § 33 andre ledd.  

2. Søknaden om fradeling godkjennes, jf. pbl. §§ 21-4 og 26-1.  

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

Eli Marie Hanserud (Frp) fremmet Rådmannens forslag Alternativ 2: 

1. «Klagen tas til følge, jf. fvl. § 33 andre ledd.  

2. Søknaden om fradeling godkjennes, jf. pbl. §§ 21-4 og 26-1.  

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen» 

 
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hanseruds (Frp) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Fra: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 28.01.2020 13:58:31 

Emne: SV: INFO OM KLAGESAK GBNR 50/90 

Vedlegg: 20200128132233515.pdf 

- OG HER UTEGLEMTE VEDLEGG… 
 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: tirsdag 28. januar 2020 13.52 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no 
Emne: INFO OM KLAGESAK GBNR 50/90 
 



RINGERIKE KOMMUNE 

v/ Teknisk tjeneste & Medlemmer av HMA  

postmottak@ringerike.kommune.no                                    Hønefoss, 28 /01-20 

                                                            

BREV  TIL HMA/KOMMUNEN   -  VEDR.  KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DELE- & BYGGESØKNAD ;  

14/20 2018/5345 Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

Om noen sak på sakslista fortjener ekstra oppmerksomhet fra deg, er det  denne! 

 

På vegne av tiltakshaver vil vi igjen forsøke ytterligere å peke på viktig informasjon i denne saken. Spesielt siden den eneste som tok 

til orde for Rådmannens forslag ved behandlingen før jul, mente at avslaget på søknaden var godt begrunnet. Dette til tross for at 

begrunnelsen ene og alene støtter seg på synsing om ett forhold som vi for snart et år siden sa enkelt kunne løses, - om det var et 

problem… Alt annet er fullt ut ihht kravene i kommuneplanen. 

Vi tror ikke dette bør være en sak å sende vår nye Fylkesmann for avgjørelse. 

 

VEDR. DELE- OG BYGGESAKEN: 

Ringerike kommune skreiv i brev datert 26.02.19:  

«Slik vi ser det, vil ny eiendom få en smal innkjøring fra Bjørkeveien og få et veldig 2 smalt område omtrent midt på eiendommen. 
Det er usikkert hva bredde på eiendommen er her, men det ser ut til at det kan være vanskelig å få kjørt gjennom der med bil. I 



tillegg ser det ut til at det kan bli vanskelig å få snudd på egen eiendom, og det er krav til at man ved innsendelse av søknad til 
fradeling, skal vise snuareal på situasjonskart, jf. kommuneplanen § 6.1.8.» 

Tyri Hus AS svarte den 15.03.19: 

«- smal innkjøring fra Bjørkeveien -» Innkjøringen blir på det smaleste 4,5 meter jevnt økende til over 9 meter foran garasje/parkering. 

Ved måling på vedlagte kart ser en at tilsvarende er innkjøring til naboer, hhv bnr 95 og bnr 21, er 4-4,5 meter og 4,5-5 meter. Disse 

innkjøringene er i tillegg 30 meter lange. Dette kan følgelig ikke være til hinder for en positiv innstilling.  

«- smalt område omtrent midt på -» At tomta på et punkt mellom biloppstilling og bolig er litt under 3 meter kan selvfølgelig justeres, 

- om kommunen finner dette påkrevd, men vi har funnet det tilstrekkelig, - også om en personbil skal passere. 

«- snuareal -» Vi mener det er vist tilstrekkelig snuareal/-plass på kart nr 1: 14 m x 7-10 m (119 m2) inkl biloppstilling. 

 

Til dette svarte Ringerike kommune den 21.03.19 kun følgende: 

«2. Uteoppholdsareal Dere har vist til at kravet til uteoppholdsareal blir oppfylt. Vi ber om at dere tegner inn hvor 
uteoppholdsarealet er, på både ny og eksisterende eiendom, og skriver på arealet på de ulike områdene. Vi viser igjen til kravene i 
kommuneplanen § 5.4 angående uteoppholdsareal.» 
- og altså nå intet om at tomta fortsatt syntes for smal, - noen steder. Følgelig så vi ingen grunn til å endre dette forholdet.  

Vi så derfor heller ingen grunn til å endre tomtedelingen i vårt tilsvar datert 26.03.19, men kun forholdt oss til kommunens ønske om 

ytterligere redegjørelse av uteoppholdsareal/grøntareal. Vi viste da ved nytt kart og detaljert utregning at også på dette området var 

Kommuneplanens krav tilfredsstilt. 

Opprinnelig gjenværende tomt er i søknaden 814,4 m2 og fradelt 736,1 m2. Vi ser rett nok at innsendt delingskart nr 2 datert 28.02.19 

aldri er vist HMA og vedlegges derfor her. Dette viser en «passasje» på ca 3 meter… Likevel; Siden fradelt tomts form likevel og 

fortsatt SYNES å være et større problem enn alle faktiske krav, sender vi her vedlagt til HMA /kommunen et nytt delingskart som 

tiltakshaver utmerket godt kan leve med, - og som vi om nødvendig aksepterer at HMA ber kommunens administrasjon godta 

istedenfor det opprinnelige.  

Vi håper med dette å ha løst selve dele- og byggesaken til alles beste. 

 

VEDR. GEBYR: 

Det strides ikke om at saksbehandlingen i dette tilfelle har vært utillatelig lang. Hvem som har ansvaret og årsaken til sendrektigheten 

er ankepunktet.  

I Byggesaksforskriftens veiledning til §6.2 står det tydelig: «Kommunen har et overordnet koordinerings- og samordningsansvar 

overfor berørte sektormyndigheter og skal innhente nødvendig tillatelse, samtykke eller uttalelse fra disse dersom dette ikke allerede 



foreligger.» Dette innebærer også et ansvar for å forvalte egne og andre etaters svarfrister. I dette tilfelle er ingen slike frister 

overholdt, ei heller har kommunen purret overordnet myndighet med mindre de selv er blitt purret.  

Vegvesenets «behandlingstid» oppgir de selv å være: «Søknad om avkjørsel etter vegloven skal normalt være behandlet innen én 
måned. Dersom søknaden ikke kan behandles innen én måned etter at den er mottatt, vil du få et foreløpig svar som angir når du 
kan forvente vedtak i saken.»  Mao ihht forvaltningsloven… 

Kommunen har på ingen måte fulgt opp saken, verken overfor overordnet myndighet  eller tiltakshaver noe vi altså mener dermed ikke 

gir kommunen rett til gebyr. 

 

                                                                        

   Med vennlig hilsen 

      TYRI HUS AS  

 

             sign 

    Otto Vaule Olsen 

        Daglig leder  
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Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye 

opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i politisk sak 90/19. 

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

 

 

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) avslo i møte 09.12.2019 søknad om 

fradeling av eiendom fra gnr/bnr 50/90. Søker klaget på avslaget 18.12.2019, og på gebyret 

07.01.2020. 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. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA har tidligere avslått søknaden om fradeling fra eiendom gnr/bnr 50/90. Det var 

merknader fra to naboer til søknaden. Disse merknadene er redegjort for i det opprinnelige 

saksframlegget. 

 

HMA fattet følgende vedtak i møte 09.12.2019: 

1. Søknad om fradeling av eiendom avslås da vilkårene for fradeling ikke er oppfylt, jf. 

plan- og bygningsloven (pbl.) § 26-1. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Søker har klaget på dette vedtaket. Klagen er i hovedsak begrunnet i følgende: 

- Kommunen ønsker fortetting i sentrum, og spesielt nær jernbanestasjonen. Omsøkt 

tomt er i gangavstand til stasjonen. 

- Både ny og avgivende eiendom oppfyller kravene til tomtestørrelse, uteoppholdsareal 

og utnyttingsgrad. 

- Tomtene er egnet for bebyggelse 

- Det er tilgang til vann, brannvann og avløp på eiendommen. 

- Tomten har godkjent adkomst 



- 

- Rådmannens alternative forslag viser at tomten er egnet for bebyggelse 

- Avslag er forskjellsbehandling sammenlignet med andre eiendommer i området 

 

Søker har også sendt inn en separat klage på gebyret. Han skriver her at han mener kommunen 

skulle ha behandlet søknaden om utvidet avkjøring selv, og at det ikke var Statens vegvesen 

som var rett myndighet for å behandle denne saken. På bakgrunn av ventetiden på 

avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen, mener han at kommunen ikke har rett til å kreve 

gebyr for saksbehandlingen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger ikke innenfor noen reguleringsplan. Den er avsatt til bolig i 

kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019 og sist revidert 13.09.2019. Innenfor områder avsatt til 

boligbebyggelse kan det tillates fradeling av en eiendom til ene- eller tomannsbolig uten at det 

foreligger reguleringsplan, jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1.2. 

 

Juridiske forhold  

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

forvaltningsloven § 28. Klager representerer tiltakshaver som søker, og tiltakshaver er part i 

saken. 

 

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

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Den opprinnelige klagen gjaldt avslaget på søknaden, og denne er sendt innenfor klagefristen. 

06.01.2020 sendte søker inn en ny klage. Denne gjaldt gebyret. Klagen på gebyret er sendt 3 

uker og 4 dager etter at tiltakshaver mottok vedtaket. Denne klagen er sendt utenfor 

klagefristen. Siden saken uansett skal klagebehandles, og den nye klagen dermed også kan 

sees som en utvidelse/utdyping av den opprinnelige klagen, finner rådmannen at det er særlige 

grunner som tilsier at klagen over at det er tatt gebyr, også skal behandles, jf. § 31 første ledd 

bokstav b. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part, skal parten få tilkjent dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 

36 første ledd. 

 

Det tas ikke eget saksbehandlingsgebyr for behandling av denne klagen. For øvrig kan ikke 

rådmannen se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.   

 
Behov for informasjon og høringer 

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

uttalelser for behandlingen av denne klagen.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Klagen tas til følge, jf. fvl. § 33 andre ledd.  



- 

2. Søknaden om fradeling godkjennes, jf. pbl. §§ 21-4 og 26-1. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Konsekevens: 

Dersom klagen tas til følge, vil det bli klageadgang på vedtaket hvor fradelingen godkjennes. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få presedensvirkning for andre saker som gjelder fradeling 

av eiendom med uvanlig størrelse og/eller form. Det vil bli kunne vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

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

følge, og anbefaler HMA å opprettholde avslaget og sende saken over til Fylkesmannen i Oslo 

og Viken for endelig avgjørelse. Rådmannen viser til sitt opprinnelige saksframlegg, hvor 

tomtens egnethet etter pbl. § 26-1 ble vurdert. Her la rådmannen særlig vekt på at 

eiendommen vil få et veldig smalt område på 2,5 meter omtrent midt på eiendommen. Dette 

gjør at eiendommen vil bestå av en tilnærmet rektangulær del på ca. 460 m2 i sør, mens arealet 

i nord vil ha varierende bredde fra 4,5 meter til ca. 10 meter. Pbl. § 26-1 er ment å sikre at nye 

tomter som opprettes får gode løsninger. Rådmannen mente omsøkte løsning ikke ga noen 

helhetlig utnyttelse av tomta, og at tomta samlet sett ikke ville være egnet til bebyggelse, jf. 

pbl. § 26-1. 

 

Nedenfor vil de enkelte punktene i klagen kommenteres nærmere. 

 

Ønske om fortetting 

Klager skriver at kommunen har et ønske om fortetting, og spesielt nær jernbanestasjonen. 

Rådmannen er enig i at kommunen ønsker å fortette i sentrale strøk, men viser til at målet med 

fortettingen er å sikre gode og helhetlig gjennomførte boforhold. Det er ikke noe mål for 

kommunen å fortette på tomter der fortettingen fører til dårlige tomteløsninger. 

 

Kravene i kommuneplanen og tomtens egnethet 

Klager har vist til at søknaden oppfyller kravene etter kommuneplanen til minste 

tomtestørrelse, minste uteoppholdsareal og maksimal utnyttingsgrad. Rådmannen viser til at 

begrunnelsen som lå til grunn for avslaget HMA ga i sak 90/19 var at tomten var uegnet til 

bebyggelse, jf. pbl. § 26-1. Dette er en skjønnsmessig vurdering kommunen har ansvar for 

som bygningsmyndighet, og om tomten er egnet til bebyggelse etter § 26-1 må vurderes selv 

om minstekravene i kommuneplanen er oppfylt. Bestemmelsen sikrer at kommunen gjør en 

konkret vurdering av utformingen av tomten i hver enkelt fradelingssøknad, slik at det ikke 

opprettes tomter som etter kommunens skjønn er uegnet til bebyggelse. Det var dette som var 

grunnlag for HMA sitt avslag. Rådmannen kan ikke se at klagen har tilført opplysninger som 

tilsier at HMA sin opprinnelige vurdering var feil. 

 

Tilgang til vann, brannvann og avløp 

Klager skriver at det er et krav for fradeling at det er tilgang til vann, brannvann og avløp, og 

at det er tilgang til dette fra eiendommen. Rådmannen viser til at dette er vilkår som må være 

oppfylt for å kunne fradele, men at man ikke har noe krav på fradeling fordi det er tilgjengelig 

vann, brannvann og avløp på eiendommen. Rådmannen viser også til at opplysningene om 



- 

dette var kjent for HMA da den opprinnelige søknaden ble behandlet, og ikke er nye 

opplysninger i klagesaken. 

 

Atkomst 

Klager skriver at tomten har godkjent atkomst. Han skriver også at kommunens krav om at 

Statens vegvesen skulle behandle søknad om utvidet avkjøringstillatelse fra fylkesveg var feil, 

og at dette førte til lang saksbehandlingstid. Det er vist til et utklipp fra Statens vegvesen sine 

nettsider, som kan forstås som at kommunen behandler søknader om utvidet avkjøring fra 

fylkesveg. 

 

Rådmannen mener det er beklagelig at Statens vegvesen sine hjemmesider har vært utydelige 

på dette punktet, men reglene for behandling av utvidet avkjøring følger av veglova, ikke av 

informasjonsskriv på Statens vegvesen sine hjemmesider. Av veglova § 40 første og andre 

ledd fremgår det klart at dersom kommuneplanen ikke omfatter avkjørsler, krever bruk av 

avkjørsler tillatelse fra vegstyremakten. Kommuneplanen i Ringerike kommune omfatter ikke 

avkjørsler fra offentlig veg, og Statens vegvesen var i 2019 vegmyndighet for fylkesveger. Det 

er derfor riktig at kommunen ikke kunne behandle søknaden før Statens vegvesen hadde gitt 

avkjøringstillatelse, jf. pbl. § 27-4, hvor det fremgår at kommunen ikke kan gi tillatelse til 

fradeling før tomten er sikret atkomst. Rådmannen er enig med søker i at det er beklagelig at 

Statens vegvesen brukte svært lang tid på å behandle søknaden, men viser til at kommunen 

ikke kan ta ansvar for lang saksbehandlingstid hos Statens vegvesen. Kommunen kan heller 

ikke behandle en søknad uten at atkomst er sikret. Dette ville vært en saksbehandlingsfeil som 

kan føre til et ugyldig vedtak.  

 

For øvrig viser rådmannen til at saksbehandler kontaktet Statens vegvesen for å forsikre seg 

om at de var rett instans for å behandle søknaden om utvidet avkjøringstillatelse fra 

fylkesvegen, noe Statens vegvesen bekreftet over telefon. Statens vegvesen ga 08.11.2019 

utvidet avkjøringstillatelse, noe som bekrefter at de var rett myndighet til å gi 

avkjøringstillatelsen. Per 02.01.2020 er Statens vegvesen sine hjemmesider også oppdatert, 

slik at de gir riktig informasjon om hvem som er rett myndighet til å behandle søknader om 

utvidet avkjøringstillatelse. 

 

Rådmannens alternative begrunnelse 

Klager mener at rådmannens forslag til begrunnelse for alternativt vedtak i opprinnelig 

saksframlegg viser at tomten er egnet til bebyggelse. De alternative begrunnelsene er 

rådmannens forsøk på å si noe om hvilke momenter det kan tenkes at HMA vil legge vekt på. 

Det er imidlertid ikke rådmannens faglige vurdering, og vil ikke være en begrunnelse som er 

faglig gjennomarbeidet i samme grad som rådmannens vurdering. Slike alternative 

begrunnelser er med i alle vedtak, for at utvalget ikke skal måtte skrive begrunnelser for sine 

vedtak direkte i møtet dersom de ikke vedtar rådmannens forslag. Dette gjøres for å oppfylle 

forvaltningsloven § 24, som krever at enkeltvedtak skal begrunnes, men betyr ikke at 

rådmannen mener at tomten er egnet til bebyggelse. HMA vedtok heller ikke dette alternative 

forslaget, noe som viser at utvalget mener at tomten er uegnet til bebyggelse, og ikke bør 

fradeles. 

 

Forskjellsbehandling 

Klager har vist til en rekke eiendommer som etter klagers vurdering har tilsvarende 

adkomstforhold som omsøkte eiendom. Rådmannen viser til at disse eiendommene har blitt 

fradelt på ulike tidspunkt mellom 1898 og 2004. Felles for alle eiendommene er at de er 



- 

fradelt før nåværende kommuneplan (2019) og nåværende plan- og bygningslov (2008), hvor 

det stilles strengere krav til opprettelsen av nye eiendommer enn tidligere. Rådmannen viser 

til at alle søknadene er vurdert etter annet lovverk, og at det at de er fradelt etter tidligere 

lovverk, ikke betyr at de ville blitt tillatt fradelt etter dagens lovverk. Rådmannen kan ikke se 

at fradelingene klager viser til, medfører noen usaklig forskjellsbehandling i dette tilfellet. 

Klager viser også til at eiendom med gnr/bnr 50/326 er mindre enn omsøkte eiendom. 

Rådmannen viser til at denne ble fradelt i 2004, hvor både lovverk og kommuneplanen stilte 

helt andre rammer for kommunen. Rådmannen kan ikke se at noen av sakene klager har vist 

til, innebærer noen form for usaklig forskjellsbehandling av klager. 

 

Gebyr 

Det er sendt inn en egen klage hvor det klages på at kommunen har tatt gebyr for 

saksbehandlingen. Klagen er begrunnet i at saken har tatt lang tid på grunn av Statens 

vegvesen sin saksbehandlingstid, og at klager mener at det ikke var nødvendig med tillatelse 

fra Statens vegvesen. Rådmannen viser til sine kommentarer til dette ovenfor. Det var 

nødvendig med tillatelse fra Statens vegvesen, og saken er ikke komplett for behandling før 

tillatelse foreligger, jf. pbl. § 27-4. Tillatelse fra Statens vegvesen ble gitt 08.11.2019, og 

HMA fattet vedtak i saken 09.12.2019. Saksbehandlingsfristen i dispensasjonssaker er 12 

uker, og saken ble behandlet 4 uker og 3 dager etter at den var komplett. Saken ble derfor 

behandlet innenfor saksbehandlingsfristen. Kommunen skal ikke la være å ta gebyr for sin 

behandling på grunn av treg saksbehandling hos Statens vegvesen. Rådmannen kan ikke se at 

gebyret bør nedsettes eller bortfalle. 

 

Konklusjon 

Rådmannen viser til sitt opprinnelige saksframlegg, hvor han har vurdert at tomten ikke er 

egnet til bebyggelse etter pbl. § 26-1, og at HMA avslo søknaden om fradeling på dette 

grunnlaget. Rådmannen kan ikke se at det har kommet noen opplysninger i klagen som endrer 

denne vurderingen, og anbefaler hovedutvalget at klagen ikke tas til følge, men oversendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Rådmannen kan heller ikke se at det er 

grunnlag for å nedsette saksbehandlingsgebyret i denne saken. 

 

Utskrift sendes 

Tyri Hus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 

Bjørg Lillian Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Brynjar Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Ida Bang Strand, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 MOSS 
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 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

 
 



Fra: Berit Leine [] 

Til: Elisabeth Skaret Lund [Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 07.01.2020 10:17:08 

Emne: VS: Message from "RNP00267367512E" 

Vedlegg: 20200106160509154.pdf 

Ser dere på dette og si fra om jeg skal gjøre noe med fakturaen...? 
 

Med hilsen 

 

Berit Leine 

------------------------- 

Saksbehandler, byggesaksavdelingen 

Ringerike kommune 

Mobil (+47) 40900136 

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. 

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: postmottak <postmottak@ringerike.kommune.no> 

Sendt: tirsdag 7. januar 2020 08:34 

Til: Berit Leine <Berit.Leine@ringerike.kommune.no> 

Emne: VS: Message from "RNP00267367512E" 

 

 
 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: Otto Vaule Olsen [mailto:o2@tyrihus.no] 

Sendt: mandag 6. januar 2020 16:37 

Til: postmottak <postmottak@ringerike.kommune.no> 

Kopi: 'ramin2080@yahoo.no' <ramin2080@yahoo.no> 

Emne: VS: Message from "RNP00267367512E" 

 

 

 

 
 

      Mvh 

      ??2 

Otto Vaule Olsen 

  9119 9556 

Daglig leder 

TYRI HUS AS 
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Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 

Emne: Message from "RNP00267367512E" 

 

This E-mail was sent from "RNP00267367512E" (MP C3003). 

 



Scan Date: 01.06.2020 16:05:08 (+0100) 

Queries to: scanner@tyrihus.no 

 







 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/5345-18   Arkiv: GNR 50/90  

 
 

Søknad om fradeling av eiendom, gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 
 

Forslag til vedtak: 
 

Søknad om fradeling av eiendom avslås da vilkårene for fradeling ikke er oppfylt, jf. 
plan- og bygningsloven (pbl.) § 26-1. 

1. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 
 
 
 

Sammendrag 
Saken gjelder søknad om fradeling av boligtomt på ca. 736,1 m² fra eiendom gnr/bnr 
50/90. Avgivende eiendom vil få et areal på ca. 814,4 m². Deler av ny eiendom vil få 
en lang og smal form, med en smal innkjøring til eiendommen og et veldig smalt 
område omtrent midt på eiendommen. Bygningsmyndigheten skal ved opprettelse av 
ny eiendom sørge for at det ikke dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på 
grunn av sin størrelse, form eller plassering, jf. pbl. § 26-1. 
 
Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden, en fra hjemmelshaver til 
eiendom gnr/bnr 50/1 og en fra hjemmelshavere til eiendom gnr/bnr 50/96. 
 
Rådmannen anbefaler at søknad om fradeling av eiendom avslås da eiendommen 
ikke er egnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse og form, og vilkårene for 
fradeling etter pbl. § 26-1 ikke er oppfylt. 
 

Beskrivelse av saken 
Kommunen mottok, 13.02.2019, søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 50/90. 
Det ble sendt foreløpig svar fra byggesaksavdelingen 26.02.2019, hvor det ble stilt 
spørsmål ved størrelse og form på ny eiendom. Bygningsmyndigheten ba søker 
redegjøre for om det var behov for dispensasjoner i forbindelse med søknaden. 
Søker ble også informert om at bygningsmyndighetens foreløpige vurderingen av 
søknaden var at ny eiendom ville få en lang og smal form, med smal innkjøring fra 
Bjørkeveien og få et veldig smalt område omtrent midt på eiendommen. I tillegg viste 
bygningsmyndigheten til at eiendommen har usikre grenser mot eiendom gnr/bnr 
50/1 mot nord og øst, og at arealet på eiendommen da vil kunne bli noe annerledes 
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ved en oppmåling, både med tanke på beregning av størrelsen på tomtene og 
minste uteoppholdsareal på eiendommene. 
 
Det er mottatt tilleggsdokumentasjon i saken 15.03.2019 og 27.03.2019, og søker 
har her redegjort for at søknaden ikke er avhengig av dispensasjoner fra 
uteoppholdsareal eller maksimalt tillatt utnyttelsesgrad. I tillegg har søker redegjort 
for at innkjøring til eiendommen blir 4,5 m på det smaleste og at det smale området 
midt på tomta er tilstrekkelig for at en personbil skal passere. Søker skriver også at 
omtrent alle tomtene har usikre grenser mellom hverandre og inn mot Bjørkeveien, 
og at det ikke bare er én hjemmelshaver som skal rydde opp i dette. 
 
Byggesaksavdelingen søkte 03.04.2019 på vegne av hjemmelshaver om tillatelse til 
utvidet avkjøring fra Bjørkeveien til Hofsfossveien (fylkesvei) hos Statens Vegvesen. 
Dette ble gjort etter å ha undersøkt med Statens vegvesen, som bekreftet at det var 
krav om utvidet avkjøringstillatelse fra vegvesenet i denne saken. Søker sendte en 
henvendelse til byggesaksavdelingen 09.08.2019 og etterspurte behandlingen av 
saken. Byggesaksavdelingen purret da på vegvesenet. 05.11.2019 henvendte søker 
seg igjen til byggesaksavdelingen og etterspurte behandlingen av saken. Etter at 
byggesaksavdelingen purret på vegvesenet igjen, ble det gitt tillatelse til utvidet 
avkjøring fra Bjørkeveien til Hofsfossveien 08.11.2019 fra Statens vegvesen. 
 
14.11.2019 ble søker og tiltakshaver informert om at saken ville bli lagt fram til 
politisk behandling 09.12.2019. Samme dag mottok byggesaksavdelingen brev fra 
søker hvor han klager over lang saksbehandlingstid hos byggesaksavdelingen og 
nevner andre eiendommer hvor fradeling har blitt tillatt. Rådmannen informerer om at 
søknaden ikke kan behandles før den er komplett, jf. pbl. § 21-4. Saken var komplett 
08.11.2019 da det forelå avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen, jf. pbl. § 27-4. 
Kommunen kan ikke ta ansvar for lang saksbehandlingstid hos Statens vegvesen. 
 
Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden.  
 
Den ene er fra Anne Bang Lyngdal og Ida Bang Strand, tidligere og nåværende 
hjemmelshavere til gnr/bnr 50/1, og omhandler en privatrettslig begrensning 
(servitutt) på omsøkte eiendom. Hjemmelshavere viser til at det er tinglyst et forbud 
mot å bygge mer enn en bolig på tomta. 
 
Søker viser til at de har forsøkt å komme til enighet med hjemmelshaver angående 
den privatrettslige begrensningen ved kompensasjon. 
 
Den andre merknaden er fra Bjørg og Brynjar Lilleeng, hjemmelshavere til gnr/bnr 
50/96. Naboene mener at forslag til bolig i praksis er en tomannsbolig, at tomta er for 
liten, at fradelingen er merkelig, tilkomst til eiendommen ikke er vist, at krav til 
parkeringsplasser ikke er ivaretatt, og at omsøkte fradeling vil bryte med 
områdestrukturen og endre strøkets karakter. 
 
Søker skriver at nabo på gnr/bnr 50/96 selv delte fra en tomt for noen år siden, og at 
naboene ikke peker på noen reelle forhold, men kun synser om forholdene. Søker 
mener også at det mest konkrete i merknaden gjelder adkomst til tomta og 
parkeringsplasser, noe han skriver er vist og inntegnet i tråd med kommunens 
parkeringsforskrift. Videre skriver søker at merknaden ikke er fulgt opp.  
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I tillegg skriver søker at det er fradelt tomter fra andre eiendommer i området, og 
viser til ny eiendom på gnr/bnr 50/273, fradeling fra gnr/bnr 50/96 til gnr/bnr 50/135 i 
1952 som i 2013 ble slått sammen med gnr/bnr 50/22, og 50/326 som ble fradelt fra 
50/95 i 2005. Videre mener søker at flere av disse har høyere utnyttelsesgrad enn 25 
% som er maksimalt tillatt etter kommuneplanen.  
 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger ikke innenfor noen reguleringsplan. Den er avsatt til bolig i 
kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019 og sist revidert 13.09.2019. Innenfor områder 
avsatt til boligbebyggelse kan det tillates fradeling av en eiendom til ene- eller 
tomannsbolig uten at det foreligger reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 2.1.2. 
 

Juridiske forhold  
Opprettelse av ny grunneiendom må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot plan- og bygningsloven, forskrift eller plan, jf. pbl. § 26-1. 
Opprettelse må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til 
bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i plan- og 
bygningsloven. 
 
Ved behandling av søknad om fradeling må det foretas en konkret vurdering av om 
de eiendommer som opprettes eller endres, er egnet til bebyggelse på grunn av 
størrelse eller form, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 337. Vurderingen må i første 
rekke knyttes til vilkårene i § 28-7 første og andre ledd, som stiller bestemte krav til 
utearealets størrelse ved bygging på tomta. Kommunen må på fradelingstidspunktet 
sørge for at eiendommen er tilstrekkelig stor og med en slik form at kravene i § 28-7 
kan oppfylles innenfor de fastlagte tomtegrenser. Bygningsmyndighetene må derfor 
ved vurderingen av fradelingssøknaden ha en oppfatning om framtidig husplassering 
på tomta og størrelsen på framtidig bebyggelse. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

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 
Statens vegvesen har gitt tillatelse 08.11.2019 til utvidet bruk av avkjørsel fra 
Hofsfossveien til Bjørkeveien. 
 
Rådmannen vurderer at det ikke er behov for å innhente uttalelser. 
 

Alternative løsninger 
Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 
 
Alternativ 2 
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1. Søknad om fradeling av eiendom godkjennes, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) 
§ 26-1. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 
Begrunnelse alternativ 2: 
Hovedutvalget vurderer at vilkårene for fradeling etter pbl. § 26-1 er oppfylt. 
Hovedutvalget legger vekt på at både ny og avgivende eiendommer oppfyller krav til 
tomtestørrelse, uteoppholdsareal og maksimalt tillatt utnyttelse etter 
kommuneplanen, og vurderer at ny eiendom vil få en størrelse, form og plassering 
som gir mulighet for boligbebyggelse på eiendommen. 
 

Prinsipielle avklaringer 
Rådmannne vurderer at saken kan få presedensvirkning for andre saker som gjelder 
fradeling av eiendom med uvanlig størrelse og/eller form. Det vil bli kunne vist til 
denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 
 

Rådmannens vurdering 
Vurdering av tomtens egnethet 
Rådmannen viser til at ny eiendom vil få et veldig smalt område på 2,5 meter omtrent 
midt på eiendommen noe som gjør at eiendommen vil bestå av en tilnærmet 
rektangulær del på ca. 460 m² i sør, mens arealet i nord vil ha varierende bredde fra 
4,5 m til ca. 10 m.  
 
På den nordlige delen av eiendommen er det plassert forslag til parkeringsareal og 
snuareal for ny eiendom. Hovedsakelig vil dette arealet bli benyttet til kjøreveg og 
parkering. Det vil mest sannsynlig ikke være mulighet til å plassere noen annen 
bebyggelse enn en eventuell garasje, ut i fra utforming på arealet og bruken. Det er 
vanlig at bebyggelse samles mer på tomta enn det som er tilfellet for ny eiendom. I 
realiteten vil omsøkte fradeling føre til at garasje/parkering og bolig plasseres på to 
separate og uavhengige deler av tomta. Dette gir ikke noen helhetlig utnyttelse av 
eiendommen. 
 
På situasjonsplan er uteoppholdsareal og forslag til bolig inntegnet sør på 
eiendommen. Forslag til bolig viser at det mot nord, øst og vest er 4 meter fra bolig 
og til nabogrensene. Det er krav om 4 meter avstand fra bolig til nabogrense etter 
plan- og bygningsloven, og omsøkte forslag viser at det kun er minstekrav til avstand 
fra nabogrense som er oppfylt. Det vil dermed bli tett mellom plassering av bolig på 
ny eiendom og nabogrensene mot tre av fire sider. I utgangspunktet er krav til 
uteoppholdsareal etter kommuneplanen §§ 5.4 og 6.1.5 oppfylt. Rådmannen anser 
det slik at uteoppholdsarealet vil få en uhensiktsmessig form da det vil bli liggende 
som en u-form rundt boligen og er av begrenset størrelse og bredde. Dette er et 
moment som viser at tomten ikke er egnet til fradeling. Videre må man gjennom det 
smale området omtrent midt på ny eiendom for å komme seg fra parkeringsareal 
nord på eiendommen og til boligen sør på eiendommen. 
 
Ny eiendom vil bli en lang og smal tomt, og det smale området midt på eiendommen 
vil kunne ha potensiale til å skape konflikter mot nabo i øst og vest med tanke på den 
korte avstanden mellom eiendomsgrensene. I tillegg vil det kunne skape problemer 
ved måking/brøyting av snø da området kun er 2,5 m bredt, og det er dermed knapt 
med plass til snøopplag og lignende. Intern vei på tomt skal i utgangspunktet være 
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minimum 1 meter fra nabogrensa, jf. byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav e 
nr. 10. Det kan dermed bli utfordringer ved å etablere vei på det smale området på 
ny eiendom. 
 
Ny eiendom har usikre grenser mot eiendom gnr/bnr 50/1 mot nord og øst, og 
arealet på eiendommen vil da kunne bli noe annerledes ved en oppmåling. Dette vil 
kunne ha betydning ved beregning av størrelsen på tomtene og minste 
uteoppholdsareal på eiendommene. 
 
Rådmannen vurderer det slik at omsøkte fradeling vil medføre at det dannes en tomt 
som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse og form. 
 
Nabomerknader 
Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden.  
 

- Merknad fra hjemmelshavere til gnr/bnr 50/1 
Rådmannen viser til at merknaden knytter seg til en servitutt på eiendommen det 
ønskes å få fradelt en eiendom fra. Bygningsmyndighetene skal ikke ta stilling til 
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader, med mindre det følger 
annet av plan- og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-6. Dersom det 
fremstår som åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden 
forutsetter, skal søknaden avvises, jf. pbl. § 21-6. Det er høy terskel for at 
bygningsmyndigheten kan avvise en byggesøknad, og det er ikke meningen at 
bygningsmyndigheten skal bruke ressurser på å avklare kompliserte privatrettslige 
spørsmål. Rådmannen vurderer at det ikke kan anses som åpenbart at tiltakshaver 
mangler de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. Dette da det er opplyst at 
servitutten ble stiftet i 1940, og det ikke foreligger ytterligere opplysninger om hva 
som har/kan ha skjedd i ettertid. I tillegg vil det å tolke servitutten innebære en 
komplisert juridisk vurdering. Rådmannen viser derfor til at saken kan bli tatt opp til 
realitetsbehandling, og at bygningsmyndigheten ikke skal ta stilling til innholdet i 
merknaden da den omhandler privatrettslige forhold. 
 
Rådmannen påpeker at en eventuell tillatelse etter plan- og bygningsloven ikke 
innebærer noen avgjørelse av privatrettslige forhold, jf. pbl. § 21-6. Det betyr at det 
fortsatt kan foreligge privatrettslige hindringer som gjør at eiendommen ikke kan 
bebygges. Dette må løses mellom partene. 
 

- Merknad fra hjemmelshavere til gnr/bnr 50/96 
Rådmannen viser til at flere av forholdene naboene tar opp, er forhold som 
rådmannen også har bemerket i sin vurdering av om omsøkte eiendom er egnet til 
fradeling.  
 
Øvrige fradelinger i området 
Rådmannen viser til søkers redegjørelse om at det har blitt gjennomført fradelinger 
fra andre eiendommer i området, og søkers mening om at flere av disse 
eiendommene har høyere utnyttelsesgrad enn 25 % BYA (bebygd areal) som er 
maksimalt tillatt etter kommuneplanen § 6.1.4.  
 
Eiendom gnr/bnr 50/17 og gnr/bnr 50/18 ble fradelt i 1898, gnr/bnr 50/22 ble fradelt i 
1899, gnr/bnr ble fradelt i 1907, gnr/bnr 50/100 ble fradelt i 1944, gnr/bnr 50/115 ble 
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fradelt i 1950, gnr/bnr 50/273 ble fradelt i 1984, gnr/bnr 50/317 ble fradelt i 2001, 
gnr/bnr 50/319 ble fradelt i 2002, og gnr/bnr 50/326 i 2004. Eiendom gnr/bnr 50/135 
ble opprettet i 1952 og så slått sammen igjen med avgivereiendommen (gnr/bnr 
50/96) i 2013. I 2013 ble det gjennomført en arealoverføring fra gnr/bnr 50/96 til 
gnr/bnr 50/22. 
 
Felles for disse eiendommene er at de ble fradelt for lenge siden. Det var før 
gjeldende plan- og bygningslov (2008) og kommuneplan (2019), hvor det stilles 
strengere krav til opprettelse av eiendom enn hva som ble gjort tidligere. Utforming 
av tomtene er også annerledes enn omsøkte fradeling. Arealoverføringen i 2013 
(gnr/bnr 50/96 til gnr/bnr 50/22) medførte ikke en opprettelse av ny eiendom, men en 
overføring av areal mellom to eiendommer. 
 
Rådmannen viser til at disse eiendommene ble fradelt for lenge siden, etter annet 
lovverk og annen kommuneplan. Rådmannen vurderer at disse sakene skiller seg 
klart fra omsøkte fradeling, og at det dermed ikke vil stride mot likhetsprinsippet å 
avslå søknad om fradeling fra gnr/bnr 50/90. I tillegg bemerker rådmannen at det i 
denne saken er størrelse og form på ny eiendom er ikke er i tråd med vilkårene etter 
pbl. § 26-1, og ikke utnyttelsesgraden på ny eiendom som er problematisk. 
Rådmannen anser det derfor ikke relevant i denne omgang å redegjøre for 
utnyttelsesgrad på eiendommene som nevnt av søker. 
 
Oppsummering 
Nabomerknaden fra gnr/bnr 50/1 gjelder privatrettslige forhold, og er ikke relevante 
for behandlingen av byggesaken. Rådmannen viser til at deler av forholdene som 
naboer, hjemmelshavere til gnr/bnr 50/96, bemerker, er forhold som også 
rådmannen legger til grunn for sin vurdering. Rådmannen vurderer at vilkårene for å 
innvilge søknad om fradeling av eiendom etter plan- og bygningsloven § 26-1 ikke er 
oppfylt da eiendommen ikke er egnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse og 
form.  
 
Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknaden om fradeling av eiendom. 
 

Utskrift sendes 
Tyri Hus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 
Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
Bjørg Lillian Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Brynjar Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Ida Bang Strand, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
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Søknad om fradeling av tomt vedrørende Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 
 

Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 

Vi bekrefter at vi 13.02.2019 har registrert søknaden din om fradeling av eiendom til ny 
boligtomt. 
 
Vi bekrefter også at vi 13.02.2019 har registrert søknaden din om riving av uthus og oppføring av 
ny enebolig med utleiedel. Denne søknaden har fått saksnr. 19/69. Denne søknaden vil bli 
liggende på vent inntil en eventuell fradeling er gjennomført. 
 
Til orientering er naboer med merknad satt på kopi av dette brevet. 
 

Privatrettslige forhold 
Det har kommet inn to merknader i saken. Den ene av merknadene knytter seg til en servitutt på 
eiendommen det ønskes å få fradelt en eiendom fra. Bygningsmyndighetene skal ikke ta stilling 
til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader, med mindre det følger annet av plan- 
og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-6. Dersom det fremstår som åpenbart at 
tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises, jf. 
pbl. § 21-6. Det er høy terskel for at bygningsmyndigheten kan avvise en byggesøknad, og det 
er ikke meningen at bygningsmyndigheten skal bruke ressurser på å avklare kompliserte 
privatrettslige spørsmål. Bygningsmyndigheten har tatt en foreløpig vurdering på at det ikke kan 
anses som åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. 
Dette da det er opplyst at servitutten ble stiftet i 1940, og vi ikke har ytterligere opplysninger om 
hva som har/kan ha skjedd i ettertid. I tillegg vil det å tolke servitutten innebære en komplisert 
juridisk vurdering. Saken ligger derfor an til å bli tatt opp til realitetsbehandling av 
bygningsmyndigheten. 
 
Det påpekes at en eventuell tillatelse etter plan- og bygningsloven ikke innebærer noen 
avgjørelse av privatrettslige forhold, jf. pbl. § 21-6. Det betyr at det fortsatt kan foreligge 
privatrettslige hindringer som gjør at eiendommen ikke kan bebygges. Dette må løses mellom 
partene. 
 

Foreløpig vurdering av søknaden 
Det er sendt inn et kartgrunnlag, datert 22.11.2018, til søknaden, som viser at ny eiendom vil få 
en lang og smal form. Bygningsmyndigheten skal ved opprettelse av ny eiendom sørge for at det 
ikke dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering, 
jf. pbl. § 26-1. Slik vi ser det, vil ny eiendom få en smal innkjøring fra Bjørkeveien og få et veldig 
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smalt område omtrent midt på eiendommen. Det er usikkert hva bredde på eiendommen er her, 
men det ser ut til at det kan være vanskelig å få kjørt gjennom der med bil. I tillegg ser det ut til 
at det kan bli vanskelig å få snudd på egen eiendom, og det er krav til at man ved innsendelse 
av søknad til fradeling, skal vise snuareal på situasjonskart, jf. kommuneplanen § 6.1.8. 
 
Ettersom den nordlige delen av eiendommen er lang og smal, vil mye av dette arealet bli 
benyttet til veiarealer. Det vil da være lite av eiendommen igjen til uteoppholdsarealer, og det er 
krav om 250 m² uteoppholdsareal på den nye eiendommen, jf. kommuneplanen § 6.1.5. Areal 
avsatt til kjøring, parkering og lignende skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet, jf. 
kommuneplanen § 5.4. Øvrige kriterier til uteoppholdsarealer fremgår av kommuneplanen § 5.4. 
Disse kravene må også være oppfylt for avgivende eiendom. Vi har vanskeligheter med å se at 
dere klarer å oppfylle kravet til minste uteoppholdsareal for ny og avgivende eiendom. Dere har 
anledning til å søke om dispensasjon fra dette, men det ble vedtatt ny kommuneplan 
31.01.2019, og det skal i utgangspunktet mye til for å få dispensasjon fra en så ny plan. 
 
Dokumentasjon innsendt ved byggesøknaden av boligen, viser en utregning av utnyttelsesgrad 
med utgangspunkt i totalarealet for hele eiendommen, både avgivende og ny eiendom. Det er 
arealet på ny eiendom som danner grunnlag for utregning av utnyttelsesgrad på eiendommen. 
Ut i fra våre overslagsberegninger virker det som at dere overskrider maksimalt tillatt 
utnyttelsesgrad på 25 % på ny eiendom. Dersom dette er korrekt, er dere avhengig av 
dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % etter kommuneplanen § 6.1.4. 
 
I tillegg har eiendommen usikre grenser mot eiendom gnr/bnr 50/1 mot nord og øst, og arealet 
på eiendommen vil da kunne bli noe annerledes ved en oppmåling av det. Dette vil kunne være 
av betydning ved beregning av størrelsen på tomtene og minste uteoppholdsareal på 
eiendommene. 
 
Slik vi vurderer saken på nåværende tidspunkt, vil omsøkte fradeling medføre at det dannes en 
tomt som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin form. I tillegg kan det virke som at søknaden 
er avhengig av dispensasjon fra minste uteoppholdsareal etter kommuneplanen § 6.1.5, og 
maksimalt tillatt utnyttelse etter kommuneplanen § 6.1.4. 
 
Ut i fra dette, i tillegg til de to nabomerknadene i saken, vil saken mest sannsynlig bli lagt fram til 
politisk behandling. Vi har ikke drøftet saken med rådmannen, men det kan ligge an til at 
administrasjonen vil anbefale rådmannen å framlegge en negativ innstilling for politikerne. 
 
Til orientering tas det gebyr for avslag på minst 75 % av normalt gebyr. Minstepris for avslag på 
søknad om fradeling 12 000 kr. 
 
 

Tilleggsdokumentasjon 
Dersom dere likevel, på tross av våre negative signaler, ønsker å få søknaden behandlet, har vi 
funnet ut at vi trenger mer opplysninger for å kunne behandle saken. Følgende må ettersendes 
før søknaden kan behandles: 
 

1. Situasjonskart hvor alle sider av ny eiendom er målsatt, og bredde på det smaleste 
punktet på ny eiendom. I tillegg må bredde på innkjøring til eiendommen målsettes, og 
snuareal vises. 
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2. På kartgrunnlaget vedlagt søknad om fradeling er ikke plassering av bolig og parkering 
vist. Dere må tegne inn dette på situasjonsplanen, og angi arealet på både bolig og 
parkering. 
 

3. Gjennomføre nabovarsling av Alexander Fornæss Brenna, gnr/bnr 50/22, og Charlotte 
Dahlslett, gnr/bnr 50/99. 
 

4. Opplysninger om hvilke vedlegg som er vedlagt nabovarsel, da dette ikke fremgår av 
skjemaet «Opplysninger gitt i nabovarsel». 

 
5. Ved beregning av utnyttelsesgrad i søknadsskjemaet til bolig er det benyttet feil tall for 

tomtestørrelse. Dere har i søknaden oppgitt at tomtestørrelsen på ny eiendom blir 726,1 
m². Det er dette tallet som skal benyttes til å beregne utnyttelsesgrad. Arealer som går 
med til bolig og parkering skal medregnes i beregningen. Ber om at dere foretar en ny 
beregning av utnyttelsesgrad og sender inn dokumentasjon på dette for både avgivende 
og ny eiendom. Maksimalt tillatt utnyttelse er 25 %, jf. kommuneplanen § 6.1.4. 
 

6. I kommuneplanen er det angitt krav til minste uteoppholdsareal, jf. kommuneplanen § 
6.1.5. Det er krav om 250 m² uteoppholdsareal på ny eiendom. Uteoppholdsareal skal 
utformes etter kriterier satt i kommuneplanen § 5.4. Her fremgår det blant annet at areal 
avsatt til kjøring, parkering og lignende ikke skal medregnes i uteoppholdsarealet. Dere 
må sende inn dokumentasjon som viser at dere klarer å oppfylle kravet til minste 
uteoppholdsareal etter kommuneplanen for ny eiendom. 
 
Kravet til minste uteoppholdsareal må oppfylles for avgivende eiendom også. Arealkravet 
fremgår av kommuneplanen § 6.1.5. Dere må sende inn dokumentasjon som viser at 
dere klarer å oppfylle kravet til minste uteoppholdsareal etter kommuneplanen for 
avgivende eiendom. 
 

7. Avkjøringstillatelse fra Statens Vegvesen for utvidet bruk av avkjøring fra Hofsfossveien 
(Fv. 172). 

 
8. Bjørkeveien er i vårt kartgrunnlag angitt som privat vei. Før vi kan opprette eiendom til 

bebyggelse, må vi sørge for at eiendommen har sikret veirett. Dere må sende inn 
dokumentasjon på veirett over Bjørkeveien gnr/bnr 50/1. 
 

9. Dere har krysset av for at dere skal koble dere til offentlige vann- og avløpsledninger. Vi 
har sendt forespørsel om uttalelse angående dette til VAR-forvaltning i kommunen. 
Dersom det er noe som må gjøres i forbindelse med dette, vil dere få en tilbakemelding 
så snart vi har fått svar på forespørselen.  
 

10. Vi anbefaler dere å måle opp grensene mot eiendom gnr/bnr 50/1 mot nord og øst, da 
arealendringene kan ha betydning for størrelsen og uteoppholdsareal på eiendommene. 

 
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. 
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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: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 
Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Bjørg Lillian Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Brynjar Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Ida Bang Strand, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3202-2   Arkiv: M50 &02  

 

 

Klage på avslag på søknad om fritak fra renovasjonsavgiften  
Gnr/bnr 27/4 - Løkkeneveien 5 
 

Forslag til vedtak: 

1. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken som tilsier at det 

opprinnelige vedtaket bør endres. Klagen tas ikke til følge. 

2. Ringerike kommune opprettholder HRA sitt avslag 18.06.2020 på søknad om fritak fra 

renovasjonsavgiften. 

3. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28 3. ledd, første punktum  

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har fått oversendt en klage fra HRA. Klagen gjelder avslag på søknad om 

fritak fra renovasjonsordningen. Abonnenten ønsker fritak fra renovasjonsforskriften, siden han 

ikke kan eller vil legge til rette for vei og snuplass slik HRA krever, og heller ikke ønsker å 

flytte dunkene nærmere hovedvei. 

 

Kommunens særskilte klagenemnd er ikke delegert myndighet til å avgjøre klagen, derfor går 

saken til formannskapet, som er kommunens ordinære klageorgan.  

 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen fremkommer vesentlige nye opplysninger, og anbefaler 

at det opprinnelige vedtaket opprettholdes.  

 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune er tilsluttet Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA), som sørger for 

innsamling av husholdningsavfall for alle kommunens husholdninger og hytter.   

 

Saken gjelder avslag på søknad om fritak fra renovasjonsavgiften. I 2018 tok HRA opp forhold 

knyttet til vei og snuplass og bad abonnent om å utbedre forholdene slik at veien tilfredsstiller 

HRA sine krav. I dokumentasjonen som er som er oversendt Ringerike kommune så ser vi at 

har vært en rekke eposter mellom HRA og abonnent. Det er også blitt gjennomført befaringer. 

Det er en uenighet mellom HRA og abonnent når det gjelder utbedringer som er foretatt, og 



- 

hvorvidt renovasjonsforskriftens krav til vei og snuplass er oppfylt. 

 

Det er snakk om tømming av 6 dunker på stedet. Abonnenten sier at han har levert søppel til 

gjenvinningsstasjon i Hole (Svingerud), siden oktober 2019. Når HRA ikke henter søppel 

hjemme hos han så vil han heller ikke betale renovasjonsavgiften, og han har derfor søkt om 

fritak fra renovasjonsavgiften.  

 

HRA har avslått søknaden om fritak. Avslaget er påklaget, og kommer derfor til kommunen 

for behandling.  

 

 

Søknad om fritak og HRA sitt vedtak om avslag 

 

Abonnenten (John Yngvar Larsson, eier av gnr./bnr. 27/4) søker om fritak fra 

renovasjonsavgiften i epost 16.04.2020, og begrunner dispensasjonssøknaden slik: 

- han kan ikke flytte de seks dunkene ned til veien (en strekning på 300 meter) pga. alder 

og et ødelagt kne (siden det betyr en samlet gangavstand på nesten 2 kilometer) 

- siden han allikevel må laste opp dunkene på tilhenger, så kan han like godt kjøre til 

Svingerud og levere avfallet der 

- det kun er et parti på 10 meter hvor veien er 50 cm for smal, og at HRA burde følge 

sitt mål om å gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne 

- veien ble betydelig utbedra høsten 2019 og at den er fullt kjørbar for renovasjonsbiler, 

og at andre biler har vært innover veien og snudd uten problemer 

- selv om det er praktisk for HRA å plukke opp dunkene ved hovedveien så vil det bli en 

svært vanskelig situasjon for han 

- hvis dunkene skal tømmes ved hovedveien så vil renovasjonsbilene måtte stå i veien, og 

laste opp på et svingete og uoversiktlig parti av hovedveien, og fort skape trafikkfarlige 

situasjoner. 

 

HRA har behandlet søknaden om fritak fra renovasjonsavgiften, og i brev av 18.06.2020 avslår 

de søknaden, siden eiendommen er bebodd, og at krav til vei og snuplass, ikke er relevant som 

fritaksgrunn etter § 4.3 i renovasjonsforskriften. 

 

HRA skriver at eiere av eiendom i Ringerike kommune er gjennom forskrift pålagt å være med 

på renovasjonsordningen. Når vei og snuplass ikke er i henhold til kravene i 

renovasjonsordningen og vegvesenets norm for snuplass for store biler, så tar HRA en 

vurdering på om avfallsbeholderne må flyttes nærmere veien eller til annet egnet sted. Dersom 

utbedringene blir utført, og de blir godkjent av HRA, så vil de gjenoppta vanlig kjørerute. HRA 

viser til at utbedringene som er gjort er mangelfulle og ikke tilfredsstiller HRA sine krav, og at 

de etter renovasjonsforskriftens § 11.7 samt arbeidsmiljøloven § 2-3 (2) boktav c, også kan la 

være å kjøre dersom renovatøren finner det uforsvarlig.  

 

HRA skriver videre at de har tilbudt abonnenten å sette avfallsbeholderne ved Åsaveien slik at 

de kan fortsette å hente avfall som normalt, enten om disse trilles ned på hentedag eller de står 

der permanent.  

 

Klage på avslag 

Det er eier av gnr./bnr. 27/4, John Yngvar Larsson, som klager på avslag på søknad om fritak 

fra renovasjonsforskriften.  



- 

 

I klagen av 19.06.2020 fremgår det at: 

- han har en sterk følelse at dette har blitt en prinsippsak for HRA 

- viser til at renovasjonsbilen bruker en snarvei et annet sted (mellom Østby og 

Fleskerud), en vei som er å betrakte som en traktorvei og adskillig smalere enn veien til 

Larsson, og at han stiller spørsmålstegn ved dette 

- Larsson har bilder som viser en lastebil på veien og ved snuplass 

- Larsson ønsker seg en ny befaring, men ønsker at representanter fra Ringerike 

kommune også skal delta 

 

HRA sendte over klagen til Ringerike kommune i epost 01.07.2020. 

 

 

Juridiske forhold  

Renovasjonsordningen reguleres av forskrift om renovasjon for innsamling mv. av 

husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS. 

Alle boligeiendommer og bebygde fritidseiendommer omfattes av den kommunale 

renovasjonsordningen. HRA har brukt de generelle bestemmelsene for kommunene som er 

tilsluttet HRA, og har andre nummerhenvisninger enn de lokale forskriftene til Ringerike 

kommune.  

 

I HRA § 4.3 kan det gis fritak dersom helårsbolig er ubebodd (i mer enn 6 måneder) eller det 

foreligger andre særlige grunner. Dette tilsvarer § 6 i den lokale forskriften til Ringerike 

kommune. 

 

I forskriftens kapittel om kjørbare veger står det hvilke krav som gjelder veier, og det fremgår 

at abonnenten må sikre tilstrekkelig kjørebredde på vei, fjerne vegetasjon, sikre tilstrekkelig 

bæreevne på vei, snuplass, at veien brøytes vinterstid og sikkerhet for sjåføren.  

 

 

 

Økonomiske forhold 

Det er kommunestyret som fastsetter årlig gebyr for renovasjon, etter forslag fra HRA. 

Renovasjon er et eget selvkostområde, hvor gebyrene skal dekke de direkte og indirekte 

kostnadene ved å drifte tjenestene for kommunene som er tilsluttet HRA. 

 
 

Alternative løsninger 

 

Hvis formannskapet ønsker å komme klagen delvis til følge, siden abonennten har levert avfall 

på en gjenvinningsstasjon i perioden (og betalt gebyr for det som er levert på 

gjenvinningsstasjon), så kan forslag til vedtak se slik ut: 

1. Vi kan ikke se at det i klagen fremkommer nye forhold som tilsier at det opprinnelige 

vedtaket bør endres, og opprettholder HRA sitt avslag 18.06.2020 på søknad om fritak 

fra renovasjonsavgiften. 

2. Renovasjonsgebyr for perioden 01.01.2020 til 30.06.2020 ettergis, siden abonnenten 

også har betalt for avfall som er levert på gjenvinningsstasjon. Abonnenten må betale 

vanlig gebyr fom 01.07.2020 og utover.   

 



- 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Denne saken bygger opp under mål 11 bærekraftige byer og samfunn og 13 stoppe 

klimaendringer. God avfallshåndtering er en kritisk faktor for å sikre bærekraftige byer og 

samfunn (mål 11), hvor HRA sine renovasjonsordninger bidrar til løsninger og effektiv 

logistikk for å sikre forsvarlig avfallshåndtering. Renovasjonsordningene som kommunen har 

gjennom HRA bidrar også til bærekraftsmål om å stoppe klimaendring (mål 13). Dette ved å 

samle inn og gjenvinne ressuser i husholdningsavfallet, og løfte ressursene oppover i 

avfallspyramiden (gjennvinning av energi, materialer og næringsstoffer), og ved å bidra til 

bærekraftige holdninger og adferd gjennom tjenestetilbudet til innbyggerne.  

 

Rådmannens vurdering 

Slik rådmannen leser korrespondansen mellom HRA og abonnenten så er det uenighet hvorvidt 

veien tilfredsstiller HRAs krav til kjørbare veier og snuplass. Og at dette er den 

bakenforliggende årsaken til at det er søkt om fritak fra renovasjonsavgiften. Når Ringerike 

kommune skal ta stilling til klagen skal vi ikke vurdere veiens beskaffenhet, og hvorvidt veien 

tilfredsstiller kravene i forskriften.  

 

Det Ringerike kommune skal ta stilling til, er hvorvidt det i klagen fremkommer opplysninger 

som tilsier at det opprinnelige vedtaket bør endres eller ei. Det er søkt om fritak fra 

renvasjonsavgiften. Det kommer ikke helt frem av dokumentasjonen for hvilket tidsrom det er 

søkt om fritak. Rådmannen legger til grunn at det er snakk om fritak fra renovasjon for den 

perioden som abonnenten ikke har fått avfall hentet inne på sin eiendom.  

 

I den lokale forskriften til Ringerike kommune (fra 2006) § 6 om grunner til fritak så fremgår 

det: 

 

Etter søknad om dispensasjon kan fritak innvilges i følgende tilfeller: 

a) Helårsbolig som er ubebodd i mer enn 6 påfølgende måneder. Helårsbolig brukt som 

fritidsbolig, vil bli ilagt avgift som for fritidsbolig. 

b) Andre tilfeller når særlige grunner foreligger.  

 

 

I dokumentasjonen som ligger i saken er det ingenting som tyder på at eiendommen er 

ubebodd, eller at abonnenten planlegger reise eller annet som gjør at eiendommen blir stående 

ubebodd i mer enn 6 påfølgende måneder. Rådmannen legger derfor til grunn at eiendommen 

er bebodd og i bruk som helårsbolig. Følgelig vil ikke § 6 punkt a) være relevant i den videre 

vurderinga.  

 

Etter bestemmelsens punkt b) kan det etter søknad gis fritak i «andre tilfeller når særlig 

grunner foreligger». I forskriften utdypes det ikke hva som regnes som særlig grunn, og det 

blir derfor opp til HRA og kommunen og vurdere hvilke hensyn som faller inn under begrepet 

særlig. Med særlig menes noe som er spesielt, som ikke er alminnelig, som inntrer unntaksvis 

og er noe utenom det vanlige.   

 



- 

Er det en særlig grunn ikke kan eller vil tilfredsstille krav til vei og snuplass? Abonnenten kan 

vise til at andre lastebiler kan kjøre på veien slik den fremstår nå, etter at det er gjort tiltak og 

utbedringer, og det er også lagt ved bilder i klagen. Abonnenten viser også til at HRA må 

kunne gjøre unntak for deler av strekningen, da det etter abonnentens påstand er kun er et parti 

på 10 meter hvor veien er 50 cm for smal. Han viser også til at renovasjonsbilen kjører på en 

annen vei som er å regne som traktorvei. Rådmannen kan ikke uttale seg om andre veier i 

distriktet, kjøreruter eller snarveier som HRA måtte bruke.  

 

Slik rådmannen ser det så er det i forskrift stilt tekniske krav til veien. Dette er for å sikre at 

renovasjonsbilene kan kjøre på veien, uten fare for skade på personell eller utstyr. Det er i 

forskriften også åpnet opp for at sjåføren kan la være å kjøre på de dager hvor det er særlig 

krevende kjøreforhold (snø/glatt). Tømmefrekvensen ligger på ca. annenhver uke hele året 

igjennom. Det er for renovasjonsbilen snakk om mange turer i løpet av et år. Det vil stille seg 

annerledes enn for andre store kjøretøyer, som kanskje har en tur i ny og ne. Etter dagens 

standarder og kjøretøyer så stilles det strengere krav, og også for HRA når det gjelder 

arbeidsmiljø og sikkerhet for sine ansatte. Rådmannen mener det er viktig at HRA følger opp 

sitt arbeidsgiveransvar, og at det også følger opp forhold som påvirker utførelsen av tjenesten.   

 

Rådmannen registrerer at det har vært en utvikling fra HRA påpekte forholdene i 2018 og frem 

til i dag. Abbonenten har gjort tiltak på veien. Etter det rådmannen leser i saken så mener HRA 

at det fortsatt gjenstår noen tiltak for at veien skal godkjennes fullt ut. Utifra dokumentasjonen 

som rådmannen har i saken kan det synes som om at det er et tre som står nær veibanen (skal 

visstnok være smal og ha en bredde på 2,5 meter på det aktuelle stedet), og at det på motsatt 

side er skråning. I oversendelsesbrevet fra HRA kan det virke som om dette partiet skal 

utbedres i løpet av sommeren 2020, uten at rådmannen kjenner til om dette har blitt utført. 

Dette er noe som må følges opp mellom partene, uavhengig av denne klagesaken. Rådmannen 

kan ikke se at det at en abonnent ikke tilfredsstiller krav til kjørbar vei/snuplass skal være en 

særlig grunn for å få fritak fra renovasjonsavgiften. Å ha en tilfredsstillende kjørbar vei og 

snuplass er et krav som gjelder for alle abonnenter, og er ikke noe som er spesielt for denne 

saken. Og abonnenten har hatt mulighet til å trille dunkene sine ned til hovedveien og fått søpla 

si hentet der. At abonnenten står leverer avfall på en av gjennvinningsstasjonene, vil ikke frita 

abonnenten fra plikten til å delta på renovasjonsordningen og betale renovasjonsavgiften.  

 

Abonnenten har opplyst at han av helsemessige årsaker ikke har anlending til å trille dunkene 

ned til hovedvei på hentedag (en strekning på ca. 300 meter), siden det blir snakk om flere 

turer og nesten 2 km frem å tilbake. Videre vises det til at det kan oppstå trafikkfarlige 

situasjoner når renovasjonsbilen tømmer dunkene, siden bilen blir stående i veien. Slik 

rådmannen vurderer det kan jo dunkene stå nede ved hovedveien permanent, og at søpla ble 

tatt med og lagt i dunkene i forbindelser med turer (enten til fots eller ved bruk av bil). For 

andre abonnenter som ikke har mulighet eller som ikke ønsker renovasjonsbilen helt frem til sin 

bolig, tar de med søpla når de alikevel skal ut av huset og passerer dunkene. Det må være 

mulig også her. Utfordringer med dårlig helse og/eller at man er dårlig til beins er ingen særlig 

grunn for fritak for renovasjonsavgiften. Rådmannen er helt enig i stans i vegbanen av et større 

kjøretøy, i dette partiet på Åsaveien, ikke er gunstig med tanke på at det er uoversiktlig på 

stedet. Det er flere steder i kommunen, med stor trafikkmengde og uoversiktlige forhold, hvor 

renovasjonsbilene må stanse i veien/gata, og noen ganger også rygge. Da er vi prisgitt årvåkne 

medtrafikanter som viser hensyn til gul arbeidsvarsling/renovasjonsbiler og trafikkavviklingen.    

 

Renovasjonsordningen er ikke behovsprøvd. Det er ikke slik at man slipper å betale 



- 

renovasjonsavgift hvis man ikke har så mye søppel, og knapt nok fyller opp dunken. Selv om 

man er lite på hytta, får man heller ikke noe unntak. Alle eiendommer (helårsboliger og 

fritidsboliger) er pålagt å delta på den kommunale ordningen, og følge opp de krav og plikter 

som det medfører. Det betyr at, dersom du eier helårsbolig og/eller fritidsbolig i Ringerike 

kommune så må du betale årlig renvasjonsgebyr.   

 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen fremkommer nye opplysninger som tilsier at det 

opprinnelige vedtaket bør endres. Det anbefales at det opprinnelige vedtaket, om avslag på 

søknad om fritak fra renovasjonsavgift, opprettholdes. 
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ANKE – RENOVASJON – gnr. 27 bnr. 4 i knr. 3007 Ringerike, John Y. Larsson. 
 

Vedlagt følger anke på renovasjonsforskriften pkt. 4.3 b) om fritak fra renovasjonsordningen når 
andre særlige grunner foreligger.  
 
Saken gjelder: 
Kunden ønsker fritak fra renovasjonsordningen iht. pkt. 4.3 b) i renovasjonsforskriften da HRA ikke 
kjører inn til eiendommen for henting av avfall grunnet krav til vei og snuplass.   
 
Historikk:  
 
Kort sammenfatning av historikken: 
HRA mener at snuplassen og veiens standard ikke tilfredsstiller kravene i renovasjonsforskriften. 
Kunden har fått tydelig beskjed om hva som må utbedres for at HRA fortsatt skal kjøre på veien. Over 
en lang periode har ikke dette blitt gjort, dog noen små utbedringer, men ikke nok til at veien 
tilfredsstiller kravene. Kunden godtar ikke dette og vil heller ikke flytte dunkene sine til veien for 
videre tømming. Fakturaen blir ubetalt. Gjentatte befaringer blir gjennomført, uten at veien blir 
godkjent. Søknad om fritak blir sendt til HRA og avslag blir gitt. Avslaget ankes.  
 
Utfyllende historikk: 
 
Den 26.10.18 sender HRA brev til kunden vedrørende mangel på utbedring av vei, se vedlegg 
131/2018. Det ble vist til at veien ikke oppfyller kravene iht. renovasjonsforskriften. Det ble blant 
annet opplyst om flytting av dunker og når evt. siste tømmedag blir dersom dunkene ikke er flyttet.   
Kunden svarte at flytting av dunker ikke er aktuelt, se vedlegg «epost av 01.11.18». Videre i eposten 
er vårt svar av 14.11.18, samt kundens motsvar til dette samme dag. Flytting av dunker er fortsatt 
ikke aktuelt og kunden viser til at utbedringer kan gjøres. Det blir også sagt at dersom ikke HRA er 
villige til å finne løsninger på dette, vil kunden søke om fritak fra renovasjonsordningen og kjøre 
avfallet selv til Svingerud gjenvinningsstasjon. Bildene som var vedlagt i eposten er vedlegg «bilder 
tilhørende epost 01.11.18, 1-5, totalt 6 bilder. 
Det har tidligere vært mye kommunikasjon på denne saken som strekker seg flere år tilbake i tid. Da 



 

HRA Transport AS tok over etter RenoNorden ble saken tatt opp igjen. Dette på grunn av enda 
sterkere fokus på helse, miljø og sikkerhet, jf. arbeidsmiljøloven.  
 
HRA har kjørt inn til eiendommen hele tiden til ny tilbakemelding fra renovatør kom den 27.09.19 på 
fortsatt vanskelige kjøreforhold. HRA Transport AS ønsker å avvikle veien, og på grunn av sikkerhet 
stopper de å kjøre den 10.10.19. Se vedlegg «epost av 27.09.19». Som en følge av dette ble det sendt 
en ny epost til kunden 09.10.19 der det ble informert at HRA ikke lenger vil kjøre inn til eiendommen. 
Kunden svarer på dette 10.10.19, videre epostkorrespondanse ser dere i vedlegg «epost av 
09.10.19». HRA skriver i epost av 11.10.20 at vi anser saken for avsluttet, og at dersom han vil anke 
må han sende inn en formell henvendelse. Motsvar kom samme dag.  
 
Ny befaring av HRA ble gjennomført 21.11.19 av både representanter fra HRA AS og HRA Transport 
AS. Det ble utarbeidet et skjema til kunden med bilder og forklaring på akkurat hva som må utbedres 
for at HRA skal kjøre inn til eiendommen. Se vedlegg «epost av 22.11.19». Ingen motsvar er 
registrert.  
 
Ny epost blir sendt fra kunden til HRA den 07.01.20. Kunden påpeker at renovasjonsbilen ikke har 
vært der siden midten av oktober og ønsker at saken kan tas opp igjen. Han sier at han har gjort 
utbedringene som ble gitt, men at ingen renovasjonsbil har kommet. Avfallet har han selv kjørt til 
Svingerud gjenvinningsstasjon og på bakgrunn av dette krever han refusjon av renovasjonsavgiften. 
HRA kan ikke se å ha fått tilbakemelding på at utbedringene er gjort som da er bakgrunnen for at ny 
befaring ikke er gjennomført. Se vedlegg «epost av 07.01.20». I vedlegget ser dere også vårt svar på 
dette av 10.01.20.  
 
HRA ønsker å gjøre en ny befaring for å sjekke om utbedringene som kunden sier han har gjort, 
faktisk er gjort. Kunden er ikke interessert i å være med på befaringen. Vi opplyser kunden om at vi 
kommer på ny befaring 15.01.20 med representanter fra HRA AS og HRA Transport AS. I 
mellomtiden, den 09.01.20, har to representanter fra HRA Transport vært ute på befaring for å se om 
utbedringene er gjort. Tilbakemeldingen var at de kunne ikke se at avtalte utbedringer var forbedret. 
Veien er dog blitt bedre i form av utfyllelse grunnet gravearbeid der. Se vedlegg «epost av 13 og 14 
jan. 20».  
 
Kunden møtte ikke opp på befaringen 15.01.20. HRA gikk igjennom tidligere mangler som nevnt for å 
se hvilke mangler som var utbedret. Eget skjema med bilder og tekst ble utarbeidet i etterkant, se 
vedlegg «ny befaring utbedringer ikke utført 15.01.20». Nytt svar til kunden ble sendt 16.01.20, se 
vedlegg «epost av 16.01.20». HRA opprettholder vedtaket om ikke å kjøre inn til eiendommen før 
nevnte utbedringer er gjort, henvist til renovasjonsforskriften. Vi ber kunden gi oss beskjed når 
utbedringen er gjort.  
 
Den 24.01.20 får HRA igjen en ny epost fra kunden. Han sier blant annet at plassen er ryddet for 
tømmer, kratt er fjerna og hengeren er flyttet. Kunden ønsker at HRA skal komme med en 
renovasjonsbil for å se på utbedringene som er gjort. Hvis ikke, vil han fortsette å kjøre avfallet sitt til 
Svingerud gjenvinningsstasjon. Ingen bilder vedlagt. HRA svarte på dette 27.01.20 med at vi mener vi 
har tilstrekkelig grunnlag for å si at veien ikke er kjørbar iht. renovasjonsforskriften. Se vedlegg 
«epost av 24.01.20».  
 



 

Neste epost fra kunden kommer 02.04.20 der han sier han ikke kommer til å betale fakturaene. Han 
betaler ikke for en tjeneste han ikke har fått. Vi svarte samme dag med at renovasjon er en lovpålagt 
tjeneste og at HRA hele tiden har opprettholdt tilbudet om henting ved at han kunne dra eller sette 
dunkene sine nede ved veien. Kravet blir stående. Se vedlegg «epost av 02.04.20». Lignende 
henvendelse kommer igjen 16.06.20. Kunden har igjen fått regning fra oss, men vil fortsatt ikke 
betale for en tjeneste han ikke får. Han viser til en søknad som ble sendt 16.04.20. Se vedlegg «epost 
av 16.06.20».  
 
Søknaden om fritak fra renovasjonsordningen ble sendt til oss 16.04.20, se vedlegg «epost av 
16.04.20». Han søker om fritak iht. renovasjonsforskriften pkt. 4.3 b). Avslaget på søknaden ble sendt 
kunden 19.06.20. Ankefristen ble opplyst. Se vedlegg 0942020. Vedtaket ble anket samme dag, se 
vedlegg «epost av 19.06.20». Etter at anken ble mottatt tok HRA en ny gjennomgang av saken. 
Kunden ble kontaktet for ny befaring samme dag. En saksbehandler fra HRA AS utførte en befaring 
samme dag, (19.06.20), etter avtale med kunden. Kunden var med på befaringen.  
På befaringen var det fortsatt flere mangler som ikke var utbedret. Veien var dog i mye bedre stand, 
og blitt bredere på enkelte partier. For at HRA skulle kjøre på veien, måtte den godkjennes av HRA 
Transport AS. Dette ble opplyst om på befaringen. Ny befaring ble utført 23.06.20 med representant 
fra HRA AS og HRA Transport AS. Kunden ble med på befaringen etter ønske om at HRA skal kjøre på 
veien gjennom sommeren inntil manglene er utbedret. Det ble konkludert med at veien og 
snuplassen er ok, men at på det mest vesentlige punktet var veien fortsatt like smal og treet ikke 
fjernet. Se vedlegg Bilde 1. Kunden er klar over mangelen, og sier seg enig i at dette skal utbedres i 
løpet av sommeren – veien skal utbedres og bli bredere.  
 
Siste epost blir sendt til kunden 24.06.20 der vi opprettholder vedtaket om ikke å kjøre inn 
eiendommen før nevnte plassering er utbedret. Anken ønskes opprettholdt. Se vedlegg «epost av 
24.06.20». Kunden svarte at han vil da fortsette å kjøre avfallet sitt til Svingerud gjenvinningsstasjon 
og kaste regningene i papiravfallet inntil saken er avgjort i klagenemda. 
 

HRA’s vurdering: 
 
Gebyrsetting 
 
Alle private husstander i Norge er lovpålagt å være med på renovasjonsordningen og å betale for 
dette. Gebyrkostnadene skal dekke alle utgifter til hva det koster å håndtere avfallet, fra bemanning 
til renovasjonsbiler. Dette følger av renovasjonsforskriften 1.1, i medhold av § 30 i 
forurensningsloven, samt renovasjonsforskriften 5.1 om årlig gebyr fastsatt av kommunene. 
 
Styret i HRA vedtar budsjettet for HRA. Gebyrforslaget sendes til kommunene, som vedtar 
renovasjonsgebyret formelt i kommunestyret. Gebyret har en minstepris. Det dekker alle kostnader 
knyttet til håndtering av avfallet, samt et standardsett avfallsbeholdere på 140 liter og utstyr som 
poser, sekker og stativer.  

 
Krav til vei og snuplass 
 
For at HRA skal hente avfall inne ved eiendommen stilles det krav til vei og snuplass. Veien må 



 

tilfredsstille kravene i renovasjonsforskriften kap. 11 og snuplassen må være stor nok hele året for 
9,5 m lange biler, pkt. 11.4. Den skal også oppfylle kravene iht. vegvesenets norm for snuplass for 
store lastebiler. Det har hele tiden blitt påpekt at veien og snuplassen ikke tilfredsstiller disse 
kravene. HRA har kommet med konkrete tilbakemeldinger på hva som må utbedres. Noe har blitt 
utbedret, men de mest kritiske manglene er fortsatt ikke utbedret. Kunden har stadig sagt at 
utbedringene er gjort, og når HRA kommer på befaring, er det fortsatt mangler som ikke er gjort noe 
med, dette til tross for et tydelig skjema med bilder og forklaring på akkurat hva som skal gjøres.  
 
Veien har blitt utbedret som følge av tidligere anleggsarbeid i nærheten, se bilder «vei, vei 1 og vei 
2». Veiskulder er fylt opp, se bilde «snuplass, veiskulder fylt opp», og snuplassen har HRA sagt er ok, 
forbeholdt godt vedlikeholdt og fri for hindringer.  
 
På det mest kritiske punktet er veien målt til ca. 2.5 m bred, samtidig med at det står et stort tre helt 
inntil veien, bilde 1. Her er det for smalt og renovasjonsbilen har flere ganger mistet speilet på bilen i 
forsøk på å komme forbi. Iht. renovasjonsforskriften skal veien være minst 3 m bred, pkt. 11.1. Dette 
har kunden fått tilbakemelding på flere ganger, utbedringen er fortsatt ikke gjort. Flere renovatører 
har gitt tilbakemelding på at de ikke vil kjøre der grunnet sikkerheten og fare for skade.  
 
HRA mener at dersom kunden hadde gjort de tiltakene han fikk beskjed om med en gang, hadde 
saken vært løst for lenge siden. HRA kan ikke kjøre på en vei som er for smal og utsatt for skader på 
både kjøretøy og ansatte, jf. renovasjonsforskriften og arbeidsmiljøloven. Renovatør kan også, om 
han finner det uforsvarlig å kjøre på veien, la være å kjøre, jf. renovasjonsforskriften 11.7, samt 
arbeidsmiljøloven § 2-3 (2) bokstav c. Sikkerhet står høyt i fokus hos HRA.  

 
Dunkeplassering 
 
Dunkene har hele tiden stått inne ved eiendommen. Når HRA ikke kan kjøre inn til eiendommen 
grunnet mangler på vei og snuplass, har kunden hele tiden fått tilbud om å flytte dunkene ned til 
veien, enten på hentedag eller sette de der permanent. Dette har ikke vært ønskelig fra kunden. 
Tilbudet om henting av avfall har hele tiden vært opprettholdt fra HRA sin side. Kunden har derimot 
valgt å kjøre dunkene sine til Svingerud gjenvinningsstasjon.  
 
HRA har mange slike tilsvarende saker der veien ikke tilfredsstiller kravene. Mange veier har også 
ikke snuplass. Utfallet av slike saker blir å flytte dunkene til egnet plassering, da 10 m fra godkjent 
vei, eller annen plassering som er godkjent av HRA. Grunnet ofte lange avstander blir utfallet stort 
sett et felles hentested på godkjent plassering. Har kundene valgt å utbedre veien, og/eller lage en 
snuplass, og dette blir godkjent av HRA, fortsetter vi å kjøre som vanlig.  
 
Viser til følgende utdrag vedrørende krav til vei og snuplass, i gjeldende renovasjonsforskrift for 
Ringerike kommune kap. 11:  
 
«I henhold til renovasjonsforskriften og vegvesenet norm for snuplass for store lastebiler stilles det 
ulike krav til vei og snuplass. Veien skal være minimum 3 m bred + veiskulder. Veiskulder er kjørbart 
felt som ligger inntil kjørebanen. Veien generelt skal være dimensjonert for store lastebiler og tåle en 
aksellast på 9 tonn. Det er abonnenten selv som er ansvarlig for at bæreevnen på veien tilfredsstiller 



 

dette kravet. Hvis ikke må abonnenten flytte dunkene frem til en veg som tilfredsstiller kravet, jf. 
Renovasjonsforskriften pkt. 11.3. Det samme kravet stilles til veiskulder. Dunkene skal iht. 
renovasjonsforskriften pkt. 6.5 stå 10 meter fra godkjent vei.» 
 

Gangtillegg 
 
HRA har i dag ikke praksis for å innvilge gangtillegg. HRA har ingen forutsetning for å kunne vurdere 
bosted, kommune, sykdom eller alderdom osv. ved avslag på gangtillegg. Vi har derfor som praksis å 
ikke innvilge gangtillegg, og vektlegger tungt at vi skal praktisere likhetsprinsippet for alle våre 
kunder.  
 
Gangtillegg har ikke vært tema i denne saken og vil ikke bli nærmere gått inn på.   
 

Søknad om fritak fra renovasjonsordningen pkt. 4.3 b)  
 
En kunde kan søke om fritak fra renovasjonsordningen når eiendommen er ubebodd i mer enn 12 
mnd, 6 mnd i Ringerike kommune, jf. pkt. 4.3 a). Det kan også søkes når andre særlige grunner 
foreligger, pkt. 4.3 b).  
 
På bakgrunn av at HRA ikke har kjørt inn til eiendommen for henting av avfall, har kunden søkt om 
fritak fra renovasjonsordningen iht. pkt. 4.3 b). Årsaken til hvorfor HRA ikke har kjørt inn veien er 
forklart tidligere. Kunden har ikke betalt fakturaen for perioden 01.01.20 til 01.07.20.  
 
HRA gav avslag på søknaden, vedlegg 0942020, og viste til at pkt. 4.3 b) ikke er relevant i denne 
saken da den baserer seg på kravene til vei og snuplass. Eiendommen har også hele tiden vært 
bebodd, samtidig med at tilbudet om henting av avfall hele tiden har vært opprettholdt.  
 
HRA anser ikke pkt. 4.3 b) som relevant i dette tilfelle. Skal dette punktet benyttes som fritaksgrunn 
må det være andre særlige tilfeller som strekker seg langt utenfor vanlig praksis. Et eksempel kan være 
at det blir søkt om fritak grunnet lengre tids opphold i utlandet. Da vil huset være ubebodd og ingen 
avfall produsert. Når dette i utgangspunktet kun baserer seg på veiens tilstand og kunden hele tiden 
har et valg, mener vi at dette ikke er et særlig tilfelle og at pkt. 4.3 b) ikke kan påberopes.   
 
 
Vi viser til lignende sak i Gran kommune der klagen ble avvist, arkivsak-dok. 16/00713-48 og 
16/00713-61, se vedlegg klage 1 og 2. Klagen baserte seg på flytting av dunker da veien og 
snuplassen ikke tilfredsstilte kravene i renovasjonsforskriften.  
 
Med hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
 
Martine Juliane Lundberg Tørseth 
Saksbehandler   
martine@hra.no 
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Bilde 1 (samme bilde, sett ovenfra og nedenfra) 

Treet markert med X står helt inntil veien. Renovasjonsbilen har flere ganger fått ødelagt speilet 

grunnet trang adkomst. Veien er meget smal, målt til ca. 2.5 m bred.  

Veikanten er bratt og går rett ned. Stor fare for å få dekket utenfor. Denne mangelen ble først påpekt 

i brev av 26.10.18, vedlegg 1312018. Mangelen er fortsatt ikke utbedret pr. siste befaring 23.06.20. 
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Takk for raskt svar, det er fint å kommunisere med noen som fører et vennlig språk.  
Avslaget påklages. 
Jeg viser til e-post til Åse Thorild Krogsrud av 24/1 der jeg forteller at veien har blitt utbedra og snuplassen rydda, og svar fra henne. 
Jeg har en sterk følelse av at dette har blitt en prinsippsak for HRA. Et betimelig spørsmål er derfor at når veien vår ikke er kjørbar for renovasjonsbilene, 
hvorfor bruker de da snarveien mellom Østby og Fleskerud i stedet for å kjøre rundt – en vei som mer er å betrakte som en traktorvei og atskillig smalere 
enn veien vår? Vil HRA gi et svar på dette? 
Vedlagt er et par bilder som viser at en større bil enn renovasjonsbilene ikke har noen problemer med vei eller snuplass. Sjåføren fikk seg derimot en god 
latter da han hørte at renovasjonsbilene ikke kunne kjøre der. 
Jeg ber om at disse bildene vedlegges saken når du videresender den til Ringerike kommune. 
Hvis HRA ønsker en ny befaring, så er de velkomne, men da skal representanter fra Ringerike kommune delta. 
Ha en fin helg i sola! 
 

Med hilsen 

Løkkene Urtegård 

John Yngvar Larsson 

Tlf. 97152593 

www.løkkene.no 
 
 
 

Fra: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no>  
Sendt: fredag 19. juni 2020 12.18 
Til: 'john.larsson@online.no' <john.larsson@online.no> 
Emne: SV: Søknad om fritak fra renovasjonsordning 



 
Hei 
 
Vedlagt som vedlegg finner du vårt svar på din henvendelse vedr. søknad om fritak fra renovasjonsordningen.  
 
Ha en fortsatt fin dag! 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Martine Juliane Lundberg Tørseth  
Saksbehandler  
 

 
 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
E-post: martine@hra.no  

 

 
 
 
 

Fra: john.larsson@online.no <john.larsson@online.no>  
Sendt: 16. april 2020 09:48 
Til: firmapost <firmapost@hra.no> 
Kopi: 'Line Eskevik' <line.eugenie@me.com> 
Emne: Søknad om fritak fra renovasjonsordning 
 
Med henvisning til pkt. 4. i renovasjonsforskriften søker jeg om fritak fra renovasjonsordningen med bakgrunn i pkt. 4.3 b). 
HRA mener at veien inn til gården ikke er kjørbar med renovasjonsbiler (e-post fra Åse Toril Krogsrud av 27/1) og forlanger at jeg skal trille 6 dunker ned til 
hovedveien på tømmedato og sette dem foran garasjen til naboen slik at de kan plukkes opp der.  



Dette er en strekning på nær 300 meter og med min alder og et ødelagt kne er ikke dette mulig, det betyr en samla gangavstand på nesten 2 kilometer. Jeg 
må derfor laste dunkene opp på en bilhenger og når dunkene først er på hengeren, kjører jeg like godt til Svingerud og leverer avfallet der. Dette har jeg 
gjort siden oktober i fjor og det fungerer helt greit. 
Om veien er 50 cm for smal over en strekning på 10 meter, så har HRA, ifølge sin strategiplan som mål: «Gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig 
tjenestetilbud for innbyggerne».  
I fjor høst ble veien betydelig utbedra og jeg mener at veien er fullt kjørbar for renovasjonsbiler, det har vært mye større biler her inne og snudd uten 
problemer og ved å utvise litt fleksibilitet og brukervennlighet, ville også HRA fint klare det.  
Jeg forstår at å plukke opp dunkene ved hovedveien vil være praktisk for HRA, de vil da spare tid og øke lønnsomheten ved at mitt renovasjonsgebyr blir 
som før, men for meg blir det en svært vanskelig situasjon.  
En viktig faktor er dessuten at renovasjonsbilene vil da måtte stå i veien og laste opp på et svingete og uoversiktlig parti av hovedveien og fort skape 
trafikkfarlige situasjoner. 
Jeg håper på forståelse for denne henvendelsen. 
 

Med hilsen 

Løkkene Urtegård 

John Yngvar Larsson 

Tlf. 97152593 

www.løkkene.no 
 

 

 

Virusfri. www.avast.com  
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John Yngvar Urtegård 
Løkkeneveien 5 
3512 HØNEFOSS 
 
 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

MJLT 094/2020 18.06.20 

 
 
 

Avslag på søknad om fritak fra renovasjonsordningen 
Gnr. 27 bnr. 4 i knr. 3007 Ringerike kommune 

 
Viser til søknad om fritak fra renovasjonsordningen på epost datert 16.04.20.  
 
Eiere av eiendom i Ringerike kommune er gjennom renovasjonsforskriften, vedtatt av 
kommunestyret, pålagt å være med på renovasjonsordningen. Renovasjonsforskriften 4.3 a) 
sier at en eiendom må stå ubebodd i minst 12 måneder, 6 måneder i Ringerike kommune, 
når fritak gis. Fritak kan også innvilges ved andre særlige grunner, renovasjonsforskriften 4.3 
b).  
 
Når vei og snuplass ikke er iht. kravene i renovasjonsforskriften og vegvesenets norm for 
snuplass for store lastebiler, tar HRA en vurdering på om avfallsbeholderne må flyttes 
nærmere veien eller til annet egnet sted. Dersom utbedringer blir gjort, og disse blir 
godkjent av HRA, opprettholder vi vanlig kjørerute. Dette følger av renovasjonsforskriften og 
vanlig praksis. I denne konkrete saken er det tidligere vist til at dunkene må flyttes på 
bakgrunn av dette, henholdsvis i brev av 26.10.18 refnr. 131/2018, epost av 09.10.19 og 
22.11.19, samt annen gjeldende korrespondanse i saken.  
 
HRA har tidligere sagt at utbedringene som er gjort er mangelfulle og ikke iht. våre krav. Vi 
har opprettholdt vårt vedtak av 22.11.19, samt 26.10.18 refnr. 131/2018, om ikke å kjøre inn 
til eiendommen for å hente avfall, se epost av 16.01.20. Samtidig har vi som følge av dette, 
tilbudt deg å sette avfallsbeholderne ved Åsaveien slik at vi kan fortsette å hente avfall som 
normalt, enten om du triller de ned eller lar de stå der permanent. Tilbudet har derfor hele 
tiden vært opprettholdt fra HRA sin side. Renovatør kan også, om han finner det uforsvarlig 
å kjøre på veien, la være å kjøre, jf. renovasjonsforskriften 11.7, samt arbeidsmiljøloven § 2-
3 (2) bokstav c. Vi viser også til renovasjonsforskriftens kap. 11 om kjørbare veger; §§ 11.1, 
11.2,11.3 og 11.4. 
 



 

Da saken baserer seg på om kravene til vei og snuplass er tilstede, samtidig med at 
eiendommen er bebodd, anser vi ikke renovasjonsforskriften pkt. 4.3 b) som relevant i 
denne saken.  
 
Med hjemmel i renovasjonsforskriften for Ringerike kommune avslås søknad om fritak fra 
renovasjonsordningen. 
 
Vedtaket er etter forvaltningsloven et enkeltvedtak som kan påklages til Ringerike kommune 
innen 3 uker. En evt. klage skal sendes HRA, som sørger for videresendelse. 
 
 
Med hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
 
 
Martine Juliane Lundberg Tørseth 
saksbehandler 
 
 



From: john.larsson@online.no 

Sent on: Thursday, April 16, 2020 9:48:10 AM 

To: firmapost <firmapost@hra.no> 

CC: Line Eskevik <line.eugenie@me.com> 

Subject: Søknad om fritak fra renovasjonsordning 

    

 
Med henvisning til pkt. 4. i renovasjonsforskriften søker jeg om fritak fra renovasjonsordningen med bakgrunn i pkt. 4.3 b). 
HRA mener at veien inn til gården ikke er kjørbar med renovasjonsbiler (e-post fra Åse Toril Krogsrud av 27/1) og forlanger at jeg skal trille 6 dunker ned til 
hovedveien på tømmedato og sette dem foran garasjen til naboen slik at de kan plukkes opp der.  
Dette er en strekning på nær 300 meter og med min alder og et ødelagt kne er ikke dette mulig, det betyr en samla gangavstand på nesten 2 kilometer. Jeg 
må derfor laste dunkene opp på en bilhenger og når dunkene først er på hengeren, kjører jeg like godt til Svingerud og leverer avfallet der. Dette har jeg 
gjort siden oktober i fjor og det fungerer helt greit. 
Om veien er 50 cm for smal over en strekning på 10 meter, så har HRA, ifølge sin strategiplan som mål: «Gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig 
tjenestetilbud for innbyggerne».  
I fjor høst ble veien betydelig utbedra og jeg mener at veien er fullt kjørbar for renovasjonsbiler, det har vært mye større biler her inne og snudd uten 
problemer og ved å utvise litt fleksibilitet og brukervennlighet, ville også HRA fint klare det.  
Jeg forstår at å plukke opp dunkene ved hovedveien vil være praktisk for HRA, de vil da spare tid og øke lønnsomheten ved at mitt renovasjonsgebyr blir 
som før, men for meg blir det en svært vanskelig situasjon.  
En viktig faktor er dessuten at renovasjonsbilene vil da måtte stå i veien og laste opp på et svingete og uoversiktlig parti av hovedveien og fort skape 
trafikkfarlige situasjoner. 
Jeg håper på forståelse for denne henvendelsen. 
 

Med hilsen 

Løkkene Urtegård 

John Yngvar Larsson 

Tlf. 97152593 

www.løkkene.no 
 



Hei! 
 
Renovasjon er en lovpålagt tjeneste iht. Forurensningsloven og må betales selv om du har valgt å ikke 
benytte deg av å få hentet husholdningsavfall i 2020.  
Du har hatt mulighet til å sette frem avfallsbeholderne dine til veien hele tiden, og dermed har også 
tilbudet om avfallshenting vært opprettholdt. 
Når du leverer avfall til gjenvinningsstasjon så er også dette delvis finansiert over vanlig 
renovasjonsgebyr. 
 
Kravet blir dermed stående og etter forfall vil det bli regnet forsinkelsesrenter etter 
forsinkelsesrenteloven, samt lovbestemt purregebyr. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 

Trude Johnsen Årnes  
Saksbehandler 
 
 

 
 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
E-post: trude.johnsen@hra.no  
Mobil: (+47) 958 88 485  

 

 
 
 
Fra: john.larsson@online.no <john.larsson@online.no>  
Sendt: torsdag 2. april 2020 10:58 
Til: Åse Toril Krågsrud <AaseToril.Kraagsrud@hra.no> 
Emne: SV: Renovasjon Løkkeneveien 5 i Ringerike 
 
Dere har sendt meg faktura for renovasjon for perioden 1/1 til 1/7. 
Perioden fram til 1/1 er betalt. 
Det har ikke vært renovasjonsbiler her siden oktober og jeg har kjørt avfallet til Svingerud selv. 
Siden Svingerud er stengt, og vi er bedt om å ikke bruke Trollmyra, vil jeg nå kjøre dunkene ned til 
Åsaveien og sette dem foran garasjen til naboen på hentedag. Jeg har to hentinger til gode fra dere 
og går ut fra at dette går greit. 
Jeg kommer naturlig nok ikke til å betale for en tjeneste som ikke er utført, så dere trenger ikke 
sende meg regninger. 
 

Med hilsen 

Løkkene Urtegård 

John Yngvar Larsson 

Tlf. 97152593 

www.løkkene.no 
 



Fra: Åse Toril Krågsrud  
Sendt: mandag 27. januar 2020 09:49 
Til: 'john.larsson@online.no'  
Kopi: 'Line Eskevik'  
Emne: SV: Renovasjon Løkkeneveien 5 i Ringerike 
 
Hei,  
 
Vi har vært ute på flere befaringer på stedet, med representanter både for HRA AS og HRA Transport. 
Vi mener derfor vi har et tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at veien ikke er kjørbar i henhold til 
renovasjonsforskriften.  
 
Med vennlig hilsen, 
 

Åse Toril Krågsrud  
kommunikasjonssjef  
 

 
 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
E-post: aase@hra.no  
Mobil: (+47) 995 22 029  

 

 
 

 
Fra: john.larsson@online.no <john.larsson@online.no>  
Sendt: fredag 24. januar 2020 09:23 
Til: Åse Toril Krågsrud <AaseToril.Kraagsrud@hra.no> 
Kopi: 'Line Eskevik' <line.eugenie@me.com> 
Emne: SV: Renovasjon Løkkeneveien 5 i Ringerike 
 
Snuplassen er rydda for tømmerstokker i grøfta, kratt er fjerna og hengeren er flytta. Veien blei 
kraftig utvida i fjor høst i forbindelse med anleggsarbeidene. 
Når det gjelder grunnen på snuplassen der dere krever oppfylling av masser, så består denne av grov 
stein og pukk rett på fjell med et toppdekke av sand over. Påstanden om at dette er dårlig grunn som 
ikke tåler renovasjonsbiler er vanskelig å forstå.  
Veien vil få påført en skulder på 60 cm på strekningen der det er smalest når entreprenørene trekker 
seg ut og setter i stand veien etter seg. 
For øvrig – i hele høst og vinter har det vært atskillig større lastebiler enn renovasjonsbilene her inne 
og snudd på den angitte snuplassen uten problemer og uten å klage. Vi mener at veien ikke vil føre til 
ødelagte speil eller andre farer for renovasjonsbilene slik den er nå. 
Jeg vil derfor be om følgende som vil være i tråd med HRA sin visjon om et brukervennlig og fleksibelt 
tilbud for innbyggerne: 
I stedet for å ri paragrafer i forskrifter med tommestokk og målebånd, kan dere ikke komme med 
bilene på tømmedag så ser vi hvorvidt det er mulig å kjøre og snu her også for renovasjonsbiler? Da 
slipper dere også å bruke ressurser og penger på gjentatte befaringer. 
Dersom dere ikke ønsker dette, så vil jeg fortsette med å kjøre avfallet til Svingerud selv.  
 



Fra: Åse Toril Krågsrud  
Sendt: torsdag 16. januar 2020 15:07 
Til: 'john.larsson@online.no'  
Emne: SV: Renovasjon Løkkeneveien 5 i Ringerike 
 
Viser til din e-post til HRA 13.01.2020 hvor du skriver at veien er utbedret og snuplass er ryddet. I e-
posten ytret du ønske om at tømming blir utført på første tømmedag (15.01). 
Viser også til vår e-post 14.01. hvor vi varslet om befaring 15.01.  
 
Befaringen ble gjort 15.01. Fra vår side møtte transportsjef for HRA Transport og saksbehandler fra 
HRA. 
 
Befaringen viste at busker og kratt var fjernet på enkelte steder, og at lysstolpen langs veien inn til 
eiendommen var rettet opp.  
 
Vi kan derimot ikke se at plassen var ryddet for tømmer/henger/andre ting, at det er fylt opp med 
masser på snuplassen eller i svingen slik at disse stedene tåler renovasjonsbil. Se vedlagte dokument 
for bilder og forklaring. Vi kan ikke kjøre før tiltakene er gjennomført. Vedtaket fra 22.11.19 blir 
opprettholdt. Viser til renovasjonsforskriftens kap. 11 om kjørbare veger; §§ 11.1, 11.2,11.3 og 11.4.  
 
Gi oss beskjed når tiltakene er utført i henhold til det som blir krevd for at vi skal hente (vedlegg).  
 
 
Med vennlig hilsen, 
 

Åse Toril Krågsrud  
kommunikasjonssjef  
 

 
 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
E-post: aase@hra.no  
Mobil: (+47) 995 22 029  

 

 
 



LØKKENEVEIEN I ÅSA

Befaring foretatt 150120 for å sjekke at endringer var gjort slik at renovasjonsbil kan kjøre til
eiendom for å tømme avfallsbeholdere.

Ryddet plassen for
tømmer/henger/andre ting

Ryddet plassen for busker
og kratt. Planere område
litt

Plassen var ikke ryddet
for
tømmer/henger/and r e
ting. Ikke planert .
Deler av k rattbuskene var
fjernet.

Fylle opp snuplassen med
masser som tåler
renovasjonsbilen. Viktig med
god bredde og lengde

Det var ikke fylt opp masser



Fylle ut og opp plassen rundt
svingen med masser som tåler
renovasjonsbilen. Viktig med
god bredde

Det var ikke fylt opp rundt
svingen med masser som
tåler renovasjonsbil. Veien
var like smal.

Fylle ut langs hele veiens
lengde med masser som tåler
renovasjonsbilens tyngde.
Veien må minst være 60 cm
bredere

Det var ikke fylt opp masser som
tåler renovasjonsbil i i veiens
bredde . Veien må minst være t0
cm brede re.

Husk også å rydde for vegetasjon langs hele veien både i bredde og høyde, samt stolpe som henger
ut over veien

Lysstolpen var rettet opp langs veien inn til eiendom.

HRA
150120



Fra: /O=ASP/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER8B67980D  
Sendt: tirsdag 14. januar 2020 14:29 
Til: 'john.larsson@online.no'  
Emne: SV: Renovasjon Løkkeneveien 5 i Ringerike 
 
Hei,  
 
Da kommer vi en tur på befaring for å se om tiltakene er utført. Kommer i morgen onsdag kl. 12.00.  
Fra oss møter saksbehandler og HRA Transport. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 

Åse Toril Krågsrud  
kommunikasjonssjef  
 

 
 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
E-post: aase@hra.no  
Mobil: (+47) 995 22 029  

 

 
 

 
 
Fra: john.larsson@online.no <john.larsson@online.no>  
Sendt: mandag 13. januar 2020 09:42 
Til: Åse Toril Krågsrud <AaseToril.Kraagsrud@hra.no> 
Emne: SV: Renovasjon Løkkeneveien 5 i Ringerike 
 
Hei 
Jeg ser ikke noe poeng i å fortsette denne polemikken. Veien er utbedra og snuplass rydda slik det 
blei avtalt under befaringen. 
Jeg forholder meg til det og regner med at tømming blir utført på tømmedag, førstkommende 
onsdag. 
Hvis dere likevel vil bruke tid og ressurser på å sjekke dette, så må dere gjerne det, men jeg er ikke 
hjemme. 
Hilsen John Y 
 
Fra: Åse Toril Krågsrud <AaseToril.Kraagsrud@hra.no>  
Sendt: fredag 10. januar 2020 08.01 
Til: john.larsson@online.no 
Emne: SV: Renovasjon Løkkeneveien 5 i Ringerike 
 
Hei,  
 
Takk for e-post. 
Vi viser til e-post til deg sendt 22.11.2019, hvor det står at du må melde fra så fort utbedringen har 
skjedd. Viser ellers til konklusjon samme e-post: 



Eiendommen ble befart etter problemer over lang tid med kjøring og manglende snumuligheter på 
eiendom. Utgangspunktet er at snuplass er for liten til at 9 meter lange biler kan snu. Veien er for 
smal slik at speilene på bilen blir knust ved kjøring til eiendommen.  

Konklusjon og løsning: 
Ringerikskraft var i ferd med å utvide veien fra Åsaveien og innover mot eiendom. Kundens egen vei 
utvides slik at krav til vei blir tilnærmelsesvis lik Renovasjonsforskriftens krav, veibredde på 3 meter 
og 0,5 m skulder på hver side. Hvis veien utvides slik vedlegg viser godkjennes veien. Snuplass blir på 
avtalt sted. Vegetasjon fjernes og plassen utbedres slik at renovasjonsbiler kan snu slik vedlegget 
viser. 
Det forutsettes at avtalt snuplass holdes fri for ting og tang på tømmedag. 
 
Legger også ved vedlegget som viser i praksis hvilke utbedringer som må til.  
 
Dersom du mener tiltakene er utført i tråd med kravene ovenfor/i vedlegg, tar vi gjerne en befaring 
sammen med deg for å gå gjennom utbedringene. 
Fra oss møter saksbehandler og HRA Transport. 
 
Passer torsdag 16.01 kl. 13.00? 

Med vennlig hilsen, 
 

Åse Toril Krågsrud  
kommunikasjonssjef  
 

 
 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
E-post: aase@hra.no  
Mobil: (+47) 995 22 029  

 

 
 

 
Fra: john.larsson@online.no <john.larsson@online.no>  
Sendt: tirsdag 7. januar 2020 08:02 
Til: Åse Toril Krågsrud <AaseToril.Kraagsrud@hra.no> 
Emne: Renovasjon Løkkeneveien 5 i Ringerike 
 
Hei 
Jeg sender denne e-posten til deg fordi jeg ønsker ikke å kommunisere mer med din kundebehandler 
Gunn M. Johannesen. Jeg leser heller ikke e-poster som kommer fra den adressen. Årsaken til det vil 
jeg kunne gi over telefon. 
Men, siden midten av oktober har det ikke vært renovasjonsbiler og henta avfall her. Grunnen som 
blei oppgitt var at veien er blitt for smal og at det ikke lenger er mulig å snu bilene på gården. 
Etter en del kommunikasjon fram og tilbake, kom en delegasjon fra HRA på visitt med tommestokker 
og målebånd 13/11 og ga beskjed om hvilke tiltak som måtte utføres før bilene ville kjøre inn til 
gården. Det blei gitt en frist på to uker til utbedringene, så skulle ordningen være i gang igjen. Veien 
blei ferdig utbedra og snuplassen rydda som befalt innen tidsfristen, men ingen renovasjonsbil har 
dukka opp så langt. 



Det har nå gått 3 måneder og jeg har kjørt avfallet til renovasjonsstasjonen selv. På bakgrunn av 
dette vil jeg derfor kreve refusjon av renovasjonsavgiften for denne perioden. 
For øvrig må jeg få lov til å sitere HRA sin visjon: «Gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig 
tjenestetilbud for innbyggerne». Brukervennlig og fleksibelt er ganske så fjernt fra den opplevelsen vi 
har hatt med HRA. 
Håper at denne påminnelsen fører til at ordningen kommer i gang igjen. 
 
 

Med hilsen 

Løkkene Urtegård 

John Yngvar Larsson 

Tlf. 97152593 

www.løkkene.no 
 
 



Fra: Åse Toril Krågsrud  
Sendt: fredag 10. januar 2020 08:01 
Til: 'john.larsson@online.no'  
Emne: SV: Renovasjon Løkkeneveien 5 i Ringerike 
 
Hei,  
 
Takk for e-post. 
Vi viser til e-post til deg sendt 22.11.2019, hvor det står at du må melde fra så fort utbedringen har 
skjedd. Viser ellers til konklusjon samme e-post: 

Eiendommen ble befart etter problemer over lang tid med kjøring og manglende snumuligheter på 
eiendom. Utgangspunktet er at snuplass er for liten til at 9 meter lange biler kan snu. Veien er for 
smal slik at speilene på bilen blir knust ved kjøring til eiendommen.  

Konklusjon og løsning: 
Ringerikskraft var i ferd med å utvide veien fra Åsaveien og innover mot eiendom. Kundens egen vei 
utvides slik at krav til vei blir tilnærmelsesvis lik Renovasjonsforskriftens krav, veibredde på 3 meter 
og 0,5 m skulder på hver side. Hvis veien utvides slik vedlegg viser godkjennes veien. Snuplass blir på 
avtalt sted. Vegetasjon fjernes og plassen utbedres slik at renovasjonsbiler kan snu slik vedlegget 
viser. 
Det forutsettes at avtalt snuplass holdes fri for ting og tang på tømmedag. 
 
Legger også ved vedlegget som viser i praksis hvilke utbedringer som må til.  
 
Dersom du mener tiltakene er utført i tråd med kravene ovenfor/i vedlegg, tar vi gjerne en befaring 
sammen med deg for å gå gjennom utbedringene. 
Fra oss møter saksbehandler og HRA Transport. 
 
Passer torsdag 16.01 kl. 13.00? 

Med vennlig hilsen, 
 

Åse Toril Krågsrud  
kommunikasjonssjef  
 

 
 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
E-post: aase@hra.no  
Mobil: (+47) 995 22 029  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Fra: john.larsson@online.no <john.larsson@online.no>  
Sendt: tirsdag 7. januar 2020 08:02 
Til: Åse Toril Krågsrud <AaseToril.Kraagsrud@hra.no> 
Emne: Renovasjon Løkkeneveien 5 i Ringerike 
 
Hei 
Jeg sender denne e-posten til deg fordi jeg ønsker ikke å kommunisere mer med din kundebehandler 
Gunn M. Johannesen. Jeg leser heller ikke e-poster som kommer fra den adressen. Årsaken til det vil 
jeg kunne gi over telefon. 
Men, siden midten av oktober har det ikke vært renovasjonsbiler og henta avfall her. Grunnen som 
blei oppgitt var at veien er blitt for smal og at det ikke lenger er mulig å snu bilene på gården. 
Etter en del kommunikasjon fram og tilbake, kom en delegasjon fra HRA på visitt med tommestokker 
og målebånd 13/11 og ga beskjed om hvilke tiltak som måtte utføres før bilene ville kjøre inn til 
gården. Det blei gitt en frist på to uker til utbedringene, så skulle ordningen være i gang igjen. Veien 
blei ferdig utbedra og snuplassen rydda som befalt innen tidsfristen, men ingen renovasjonsbil har 
dukka opp så langt. 
Det har nå gått 3 måneder og jeg har kjørt avfallet til renovasjonsstasjonen selv. På bakgrunn av 
dette vil jeg derfor kreve refusjon av renovasjonsavgiften for denne perioden. 
For øvrig må jeg få lov til å sitere HRA sin visjon: «Gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig 
tjenestetilbud for innbyggerne». Brukervennlig og fleksibelt er ganske så fjernt fra den opplevelsen vi 
har hatt med HRA. 
Håper at denne påminnelsen fører til at ordningen kommer i gang igjen. 
 
 

Med hilsen 

Løkkene Urtegård 

John Yngvar Larsson 

Tlf. 97152593 

www.løkkene.no 
 
 



From: Gunn M. Johannessen <IMCEAEX-

_O=ASP_OU=EXCHANGE+20ADMINISTRATIVE+20GROUP+20+28FYDIBOHF23SPDLT+29_CN=RECIPIENTS_CN=82DC1C16630B449C95B2C4D7A9D4D61C-

GUNN+20M+2E+20JOHANNESSEN@eurprd03.prod.outlook.com> 

Sent on: Friday, November 22, 2019 1:16:14 PM 

To: john.larsson@online.no 

CC: Arild Kristoffersen HRA Transport <arild@hratransport.no>; Post HRA Transport <post@hratransport.no> 

Subject: Løkkeneveien 5 og 6. Krav til utbedring etter befaring 211119 

Attachments: Krav til forbedring sendes skriftlig.pdf (700.79 KB) 

    

 
Hei 
Viser til befaring foretatt 211119. Fra HRA Transport møtte daglig leder Arild, teamleder Julian og undertegnede fra HRA. 
Sakens gjelder: 
Eiendommen ble befart etter problemer over lang tid med kjøring og manglende snumuligheter på eiendom. Utgangspunktet er at snuplass er for liten til at 
9 meter lange biler kan snu. Veien er for smal slik at speilene på bilen blir knust ved kjøring til eiendommen.  
Konklusjon og løsning: 
Ringerikskraft var i ferd med å utvide veien fra Åsaveien og innover mot eiendom. Kundens egen vei utvides slik at krav til vei blir tilnærmelsesvis lik 
Renovasjonsforskriftens krav, veibredde på 3 meter og 0,5 m skulder på hver side. Hvis veien utvides slik vedlegg viser godkjennes veien. Snuplass blir på 
avtalt sted. Vegetasjon fjernes og plassen utbedres slik at renovasjonsbiler kan snu slik vedlegget viser. 
Det forutsettes at avtalt snuplass holdes fri for ting og tang på tømmedag. Vi gjør oppmerksom på at i forbindelse med helligdager endres tømmetider. 
Dette informeres på våre nettsider: www.hra.no og i lokalavis. 
Så fort utbedringen har skjedd kan du ta kontakt med HRA slik at tømming kan utføres. Hvis utbedring ikke foretas nå må avfallsbeholdere settes ved 
innkjøring fra Åsaveien i vinter. 
Med vennlig hilsen 
Gunn M. Johannessen  
 

 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
E-post: gunn@hra.no  
Mobil: (+47) 98 90 24 69  

 



LØKKEN EVEIEN I ÅSA

Ryddet plassen for
tømmer/henger/andre ting

Ryddet plas sen for busker
og kratt. Planere område
litt

Fylle opp snuplassen med
masser som tåler
renovasjonsbilen. Viktig med
god bredde og lengde



Husk også å rydde for vegetasjon lang s hele veien både i bredde og høyde , samt stolpe som henger
ut over veien

Fylle ut og opp plassen rundt
svingen med masser som tåler
renovasjonsbilen. Viktig med
god bredde

Fylle ut langs hele veiens
lengde med masser som tåler
renovasjonsbilens tyngde.
Veien må minst være 60 cm
bredere



From: john.larsson@online.no 

Sent on: Friday, October 11, 2019 12:08:15 PM 

To: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no> 

Subject: SV: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  

    

 
Igjen, se § 16 i forskriftene. Det står ikke noe sted at Svingerud ikke skal ta mot husholdningsavfall. Matavfallet komposterer vi selv iflg. tidligere avtale. 
Om du ønsker å involvere et inkassobyrå for å inndrive gebyr for en tjeneste som ikke utføres, så må du gjerne det. 
Lovverket gjelder nok for alle innbyggere, men vi er ikke rettsløse. 
Dispensasjonssøknad kommer. 
 

Fra: Gunn M. Johannessen  
Sendt: fredag 11. oktober 2019 11.38 
Til: 'john.larsson@online.no'  
Emne: SV: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  
 
Les mail fra i dag kl 0832. Det er ikke lov å levere husholdningsavfall på Svingerud, det skal i avfallsbeholdere. Det er ingen mulighet for å ta imot matavfall 
på Svingerud. Husholdningsavfall skal i avfallsbeholdere ved eiendom. 
Vi gjør oppmerksom på at renovasjonsgebyr blir sendt til inkasso hvis det ikke betales. Tilsendt faktura er for perioden 010719 til 010120. 
Det er slik i samfunnet at lovverket gjelder for alle innbyggere, man har ikke anledning til å velge om man skal betale kommunale avgifter eller ikke. 
Vi anser saken som foreløpig avsluttet. Ønsker du å sende en formell henvendelse for senere anke har du mulighet til det. 
 
Med vennlig hilsen 
 

Gunn M. Johannessen  
 

 
 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  



E-post: gunn@hra.no  
Mobil: (+47) 98 90 24 69  

 

 
 
 
 
 

Fra: john.larsson@online.no <john.larsson@online.no>  
Sendt: 11. oktober 2019 10:58 
Til: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no> 
Emne: SV: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  
 
Fint. 
Dispensasjonssøknad kommer.  
Inntil videre vil jeg frakte avfallet til Svingerud selv og trekker tilbake renovasjonsgebyret som er lagt til betaling. 
 

Fra: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no>  
Sendt: fredag 11. oktober 2019 10.34 
Til: 'john.larsson@online.no' <john.larsson@online.no> 
Kopi: Post HRA Transport <post@hratransport.no> 
Emne: SV: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  
 
Informasjon om ankebehandling er som følger: 

For at en anke etter Forvaltningsloven § 28 skal behandles må det foreligge et enkeltvedtak. Da må det formelt søkes HRA om fritak. Vedtaket om 
evt. avslag fra HRA må foreligge, og avslaget kan ankes til Ringerike kommune. Ankes skal sendes til HRA som videresender anken til kommunen. 
Klagefrist for et enkeltvedtak er 3 uker. 

Ønsker du å anke saken er det ditt valg. Inntil anken foreligger og har blitt behandlet må avfallsbeholdere settes innenfor 10 meter fra vei på tømmedag. 
 
Med vennlig hilsen 
 



Gunn M. Johannessen  
 

 
 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
E-post: gunn@hra.no  
Mobil: (+47) 98 90 24 69  

 

 
 
 
 
 

Fra: john.larsson@online.no <john.larsson@online.no>  
Sendt: 11. oktober 2019 09:10 
Til: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no> 
Emne: SV: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  
 

Du overså visst at jeg sa at veien kommer til å bli rydda og at hengeren skal flyttes. Så kjenner du sikkert til forskriftene for renovasjon? 

Jeg kommer ikke til å trille 7 avfallsbeholdere 300 meter, eventuelt bære søpla samme avstand, så særlige grunner foreligger.  

Hvis det ikke er mulig å vise noe smidighet fra deres side så finnes det jo ankeinstanser. 

 

Kap. 3. Dispensasjon 

§ 5.Behandling av dispensasjonssøknad 

Søknad om dispensasjon fra denne forskriften skal sendes HRA som sørger for videre behandling. Kommunen delegerer til HRAs administrasjon å 
avgjøre søknader om å unnta bestemte eiendommer fra forskriftene. 
§ 6.Grunner til fritak 



Etter søknad om dispensasjon kan fritak innvilges i følgende tilfeller: 
a) Helårsbolig som er ubebodd i mer enn 6 påfølgende måneder. Helårsbolig brukt som fritidsbolig, vil bli ilagt avgift som for fritidsbolig. 

 
b) Andre tilfeller når særlige grunner foreligger. 

 
§ 16.Levering av husholdnings- og næringsavfall 

Gjenvinningsstasjonene skal ta imot husholdningsavfall fra privatpersoner og næringsavfall fra bedrifter så lenge det dreier seg om små leveranser som 
kan fraktes i personbil, personbil med henger eller varebil. 
 
 

Fra: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no>  
Sendt: fredag 11. oktober 2019 08.32 
Til: 'john.larsson@online.no' <john.larsson@online.no> 
Emne: SV: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  
 
Hei 
Du har ikke mulighet til å søke fritak fra et bebodd hus. Man kan heller ikke si opp kommunale avgifter da disse følger eiendom.  
Husholdningsavfall skal i avfallsdunker tilknyttet eiendom, ikke på Svingerud. Annen type avfall som ikke er husholdningsavfall kan leveres på en av våre 
gjenvinningsstasjoner. 
Hvis du tar deg tid til å se på bildene vil du se at vår bekrivelse stemmer. Vegetasjon slår i bilen og snuplassen er ikke til tilgjengelig. Du brukte samme 
argument i fjor – glemte å flytte hengeren. HRA skal kjøre veier hele året og på all slags føre. Derfor må avfallsbeholdere stå tilgjengelig innenfor 10 meter 
fra vei. Forskriften gjelder for alle eiendommen, og det er mange som har litt gåavstand til sine avfallsbeholdere. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Gunn M. Johannessen  
 

 
 



Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
E-post: gunn@hra.no  
Mobil: (+47) 98 90 24 69  

 

 
 
 
 
 

Fra: john.larsson@online.no <john.larsson@online.no>  
Sendt: 10. oktober 2019 13:48 
Til: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no> 
Emne: SV: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  
 
Hei igjen 
Jeg behøver vel ikke gjenta argumentene mine fra sist, men: 
Det er lagt ny masse på veien i to omganger, slik at røtter og stubber er dekket over. 
Massen blei lagt ut av en lastebil atskillig større enn bilene deres, noe som gikk helt greit og sjåføren klagde ikke! 
Kommunen er nå i gang med å legge ny kloakk- og vannledning gjennom Åsa. Grøfta vil krysse veien vår og gå langs denne på partiet der det er trangest. Jeg 
har venta med krattrydding til entreprenøren er ferdig, så vil jeg se hvor mye som står igjen og må fjernes. 
Hestehengeren blei plassert på snuplassen midlertidig og jeg glemte å flytte den, beklager det. 
Så: Når dere nekter å kjøre inn til eiendommen, så blir jeg nødt til å frakte avfallet til Svingerud selv. Det betyr at jeg sier opp avtalen med HRA med 
umiddelbar virkning. 
Kan du sende meg skjema for søknad om dispensasjon snarest mulig? 
Renovasjonsavgiftene fram til 1/1 2020 er lagt til betaling på forfallsdato. Hvis dere ikke vil fullføre avtalen fram til nyttår, må jeg trekke dette tilbake. 
 
Med hilsen 
Løkkene Urtegård 
John Yngvar Larsson 
Tlf. 97152593 
www.løkkene.no 
 



 
 

Fra: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no>  
Sendt: onsdag 9. oktober 2019 10.54 
Til: 'john.larsson@online.no' <john.larsson@online.no> 
Kopi: Post HRA Transport <post@hratransport.no> 
Emne: SV: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  
 
Hei 
Vi informerte deg for ett år siden at avfallsbeholdere måtte plaserers i innkjøring til eiendom. Du hadde innvendinger mot dette og vi har likevel kjørt inn til 
eiendommen. Det blir i fremtiden ikke kjørt til eiendommen. Det er ikke snuplass, vegetasjon slår i bilen og veien er ikke utbedret. Renovasjonsforskriftens 
bestemmelser er veibredde på 3 meter med 0,5 veiskulder på hver side. Vegetasjon skal være fjernet i 3,5 meters høyde. 
Vedlagt følger nye bilder som viser situasjonen ved forrige tømming. 
Avfallsbeholdere til eiendommen skal stå innenfor 10 meter fra veien på tømmedag, i innkjøring til din eiendom. Om du velger å sette avfallsbeholder ved 
innkjøring permanent eller du velger å trille frem til tømmedag er ditt valg.  
Ha en fortsatt fin dag. 
 
Med vennlig hilsen 
 

Gunn M. Johannessen  
 

 
 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
E-post: gunn@hra.no  
Mobil: (+47) 98 90 24 69  

 

 
 
 



 
 

Fra: john.larsson@online.no <john.larsson@online.no>  
Sendt: 14. november 2018 09:20 
Til: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no> 
Kopi: 'Line Eskevik' <line.eugenie@me.com>; Arild Kristoffersen <arild@hratransport.no> 
Emne: SV: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  
 
Hei og takk for svar. 
Jeg ser dessverre ikke noen vilje til å fine løsninger her, slik som jeg inviterte til. 
Til de punktene du viser bilder av: 
Vi kan få kjørt på ny toppmasse, som vil dekke steiner og røtter. 
Kratt og busker kan vi fjerne, men trærne tilhører naboeiendommen. 
Gjerdet som er avbildet tilhører fritidseiendommen Løkkeneveien 1, og jeg tror ikke eieren er villig til å rive gjerdet sitt. 
Bil og henger parkert inntil veien: Jeg holdt på å lesse av materialer fra hengeren da fotograferingen blei utført, så dette er et engangstilfelle. Når jeg vet at 
renovasjonsbilene kommer, sørger jeg for at det er god plass. 
Jeg snakker stadig med sjåførene og ingen av de har klaget på fremkommeligheten, annet enn en usedvanlig gretten fyr for noen år tilbake som også tok 
bilder. 
Dere forstår sikkert at det ikke er praktisk mulig for oss å trille dunkene ned til Åsaveien. 
Så, dersom dere ikke er villige til å forsøke å finne løsninger på dette, blir vi nødt til å søke om fritak fra renovasjonsordningen og kjøre avfallet til Svingerud 
selv. 
 
Med hilsen 
Løkkene Urtegård 
John Yngvar Larsson 
Tlf. 97152593 
www.løkkene.no 
 
 
 
 

Fra: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no>  
Sendt: onsdag 14. november 2018 08.30 



Til: 'john.larsson@online.no' <john.larsson@online.no> 
Emne: SV: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  
 
Hei igjen 
Viser til din henvendelse og ønsker å klargjøre noen påstander.  
Veien til din eiendom har vært et problem gjennom flere år. Befaring på 80-tallet kan neppe regnes som godkjenning i 2018 – så mange år etter. Det ble 
også innført en ny forskrift da HRA overtok renovasjonskjøringen i 1996/1997. Dette fordi kildesortering ble innført og det krevde større biler da bilene 
måtte ha 2 kammer (rom). Det er drevne sjåfører som kjører i ditt område og formannen som har tatt bildene har kjørt renovasjonsbil i over 20 år. 
Avfallsdunker skal stå innenfor 10 meter fra vei. Det er ikke meningen at store renovasjonsbiler skal kjøre på smale gårdsveien og inn på gårdsplasser. 
Dunker skal stå ved innkjøring til eiendommer. Krav til vei er som nevnt i brevet 3 meter + veiskulder på 0,5 m på hver side. Sender med flere bilder som 
viser at veien ikke er bred nok med busker, steiner og røtter. 

 Bilde 1 viser steiner som stikker opp gjennom veien. 

 Bilde 2 viser busker og gjerde helt inntil veien. 

 Bilde 3 viser busker helt inntil veien. 

 Bilde 4 viser busker helt inntil veien. 

 Bilde 5 viser røtter i veien. 

 Bilde 6 bil parkert helt inntil veien. 
Hvis du ikke ønsker at dunkene skal stå permanent ved veien må disse trilles frem til tømmedag. Det er mange som har litt avstand til dunkene uten at det 
er noe problem. 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 
Tlf: 98902469 
gunn@hra.no 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 

Fra: john.larsson@online.no <john.larsson@online.no>  
Sendt: 1. november 2018 09:13 
Til: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no> 



Kopi: 'Line Eskevik' <line.eugenie@me.com>; Arild Kristoffersen <arild@hratransport.no> 
Emne: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  
 
Hei 
Jeg fikk et brev fra deg i går, datert 26/10, relativt truende i tonen og ikke spesielt kundevennlig. Her blir vi beordret til å trille søppeldunkene 300 meter 
fordi bilene deres ikke kan kjøre på veien inn til gården. 
Litt historie: 
Da organisert søppelhenting blei lagt ut på anbud, det var vel på 80-tallet en gang, var det stor befaring langs veien for å sjekke forholdene. Veien blei 
godkjent uten merknader. 
Etter det er det riktig at veien er blitt noe slitt og nedsunket, så etter påpakning i 2011, kjørte vi på 15 tonn med masse og rydda kratt langs veien. Det er 
altså ikke riktig at den ikke er forbedret noe vesentlig.  
Så var alt bra – fram til nå. At HRA bruker stadig større og tyngre biler med stadig mer uerfarne sjåfører må ta sin del av ansvaret for at dere ikke lenger er 
fornøyd med standarden. 
Et slikt brev er jo en veldig uheldig måte å løse ting på. Jeg skulle ønske at de karene som satt i bilen sin og fotograferte, hadde tatt seg tid til å gå ut av bilen 
og snakke med meg. Da kunne de vist meg hvor veien er for smal, hvor det er røtter som rir på hjul (hva nå det betyr), og hvor kratt må fjernes. 
Det er leit at speil på biler har blitt ødelagt, men årsaken til dette kunne jeg jo gjort noe med, dersom vi hadde sett på forholdene sammen. 
Veien ligger ikke på vår eiendom, slik at det er vanskelig å utbedre den vesentlig uten store kostnader. 
Jeg vil gjerne invitere dere til å komme hit, slik at vi kan se på veien sammen og finne en løsning. 
Å trille dunkene ned til hovedveien og sette dem foran naboens garasje, slik du krever, er ikke aktuelt. 
 
Med hilsen 
Løkkene Urtegård 
John Yngvar Larsson 
Tlf. 97152593 
www.løkkene.no 
 
 

 

Virusfri. www.avast.com  

 



From: john.larsson@online.no 

Sent on: Wednesday, November 14, 2018 9:19:43 AM 

To: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no> 

CC: Line Eskevik <line.eugenie@me.com>; Arild Kristoffersen <arild@hratransport.no> 

Subject: SV: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  

    

 
Hei og takk for svar. 
Jeg ser dessverre ikke noen vilje til å fine løsninger her, slik som jeg inviterte til. 
Til de punktene du viser bilder av: 
Vi kan få kjørt på ny toppmasse, som vil dekke steiner og røtter. 
Kratt og busker kan vi fjerne, men trærne tilhører naboeiendommen. 
Gjerdet som er avbildet tilhører fritidseiendommen Løkkeneveien 1, og jeg tror ikke eieren er villig til å rive gjerdet sitt. 
Bil og henger parkert inntil veien: Jeg holdt på å lesse av materialer fra hengeren da fotograferingen blei utført, så dette er et engangstilfelle. Når jeg vet at 
renovasjonsbilene kommer, sørger jeg for at det er god plass. 
Jeg snakker stadig med sjåførene og ingen av de har klaget på fremkommeligheten, annet enn en usedvanlig gretten fyr for noen år tilbake som også tok 
bilder. 
Dere forstår sikkert at det ikke er praktisk mulig for oss å trille dunkene ned til Åsaveien. 
Så, dersom dere ikke er villige til å forsøke å finne løsninger på dette, blir vi nødt til å søke om fritak fra renovasjonsordningen og kjøre avfallet til Svingerud 
selv. 
 
Med hilsen 
Løkkene Urtegård 
John Yngvar Larsson 
Tlf. 97152593 
www.løkkene.no 
 
 
 
 



Fra: Gunn M. Johannessen  
Sendt: onsdag 14. november 2018 08.30 
Til: 'john.larsson@online.no'  
Emne: SV: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  
 
Hei igjen 
Viser til din henvendelse og ønsker å klargjøre noen påstander.  
Veien til din eiendom har vært et problem gjennom flere år. Befaring på 80-tallet kan neppe regnes som godkjenning i 2018 – så mange år etter. Det ble 
også innført en ny forskrift da HRA overtok renovasjonskjøringen i 1996/1997. Dette fordi kildesortering ble innført og det krevde større biler da bilene 
måtte ha 2 kammer (rom). Det er drevne sjåfører som kjører i ditt område og formannen som har tatt bildene har kjørt renovasjonsbil i over 20 år. 
Avfallsdunker skal stå innenfor 10 meter fra vei. Det er ikke meningen at store renovasjonsbiler skal kjøre på smale gårdsveien og inn på gårdsplasser. 
Dunker skal stå ved innkjøring til eiendommer. Krav til vei er som nevnt i brevet 3 meter + veiskulder på 0,5 m på hver side. Sender med flere bilder som 
viser at veien ikke er bred nok med busker, steiner og røtter. 

 Bilde 1 viser steiner som stikker opp gjennom veien. 

 Bilde 2 viser busker og gjerde helt inntil veien. 

 Bilde 3 viser busker helt inntil veien. 

 Bilde 4 viser busker helt inntil veien. 

 Bilde 5 viser røtter i veien. 

 Bilde 6 bil parkert helt inntil veien. 
Hvis du ikke ønsker at dunkene skal stå permanent ved veien må disse trilles frem til tømmedag. Det er mange som har litt avstand til dunkene uten at det 
er noe problem. 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 
Tlf: 98902469 
gunn@hra.no 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 

Fra: john.larsson@online.no  
Sendt: 1. november 2018 09:13 



Til: Gunn M. Johannessen  
Kopi: 'Line Eskevik' ; Arild Kristoffersen  
Emne: Renovasjon gnr. 27, bnr. 4  
 
Hei 
Jeg fikk et brev fra deg i går, datert 26/10, relativt truende i tonen og ikke spesielt kundevennlig. Her blir vi beordret til å trille søppeldunkene 300 meter 
fordi bilene deres ikke kan kjøre på veien inn til gården. 
Litt historie: 
Da organisert søppelhenting blei lagt ut på anbud, det var vel på 80-tallet en gang, var det stor befaring langs veien for å sjekke forholdene. Veien blei 
godkjent uten merknader. 
Etter det er det riktig at veien er blitt noe slitt og nedsunket, så etter påpakning i 2011, kjørte vi på 15 tonn med masse og rydda kratt langs veien. Det er 
altså ikke riktig at den ikke er forbedret noe vesentlig.  
Så var alt bra – fram til nå. At HRA bruker stadig større og tyngre biler med stadig mer uerfarne sjåfører må ta sin del av ansvaret for at dere ikke lenger er 
fornøyd med standarden. 
Et slikt brev er jo en veldig uheldig måte å løse ting på. Jeg skulle ønske at de karene som satt i bilen sin og fotograferte, hadde tatt seg tid til å gå ut av bilen 
og snakke med meg. Da kunne de vist meg hvor veien er for smal, hvor det er røtter som rir på hjul (hva nå det betyr), og hvor kratt må fjernes. 
Det er leit at speil på biler har blitt ødelagt, men årsaken til dette kunne jeg jo gjort noe med, dersom vi hadde sett på forholdene sammen. 
Veien ligger ikke på vår eiendom, slik at det er vanskelig å utbedre den vesentlig uten store kostnader. 
Jeg vil gjerne invitere dere til å komme hit, slik at vi kan se på veien sammen og finne en løsning. 
Å trille dunkene ned til hovedveien og sette dem foran naboens garasje, slik du krever, er ikke aktuelt. 
 
Med hilsen 
Løkkene Urtegård 
John Yngvar Larsson 
Tlf. 97152593 
www.løkkene.no 
 
 

 

Virusfri. www.avast.com  

 















 
John Yngvar Larsson      J.nr: 131/2018 Ref: gmj 
Løkkeneveien 5      Jevnaker, 26. oktober 2018 
3512 Hønefoss 
 
 
 
 
 
 
 
RENOVASJON – gnr. 27 bnr. 4 i Ringerike kommune 

 
I 2011 henvende vi oss til deg på grunn av smal og dårlig vei, og vi ba om at veien måtte 
utbedres hvis renovasjonsbilen skulle kjøre til eiendommen. Nå har det gått 7 år uten at 
veien er forbedret noe vesentlig. 
 
Veien er smal, steiner står opp på grunn av manglende masse på veien, busker står tett inntil 
kjørebanen slik at speil på bilen blir ødelagt, samt at rot sikker ut og «rir» på hjul.  
Etter Renovasjonsforskriftens bestemmelser skal veien være 3 meter bred med 0,5 meter 
veiskulder på hver side. Det skal i tillegg være fritt for vegetasjon i 4 meters høyde. 
 
Med dette som bakgrunn må dunkene flyttes ut til garasje ved nr. 1 på tømmedag. Du kan 
velge om begge husene skal ha større dunker slik at kun 3 dunker trilles frem til tømmedag. 
Dunkene kan stå permanent ved garasjen, noe vi vil anbefale. Renovasjonsbilene kommer 
ikke til å kjøre til eiendommen i fremtiden. Onsdag 7. november 2018 blir siste kjøring. Fra 
onsdag 211118 må dunkene stå fremme på tømmedag. 
 
Ønsker du felles dunker for begge husene – ta kontakt slik at dunker kan byttes. Velger du 
fremtrilling av dunker kan du få push varsler ved å laste ned appen HRA på smarttelefonen. 
Du vil da få varsling kvelden før tømming som minner om at renovasjonsbilen kommer. 
 
Tømmedager i området er som følger: 
 Matavfall og restavfall tømmes hver 14. dag onsdager i uker 45, 47 osv 
 Papir og plastemballasje tømmes hver 4. uke onsdager i uker 47, 51 osv 
 
 
 
Med hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
 
 
Gunn M. Johannessen 
gunn@hra.no 
 
 
 
 
 
 
Kopi:  HRA Transport for oppfølging 
Vedlegg: Bilder tatt siste uken 













1

Arkivsak - dok. 16/00713 - 48
Saksbehandler Trygve Rognstad

Klage på renovasjonsordningen - plassering av dunker

Rådmannens innstilling:
Klagenemda tar ikke klagen til følge fordi adkomstvegen og snuplassen ikke oppfyller kravene i
Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall for kommuner tilsluttet Hadeland og Ringerike
avfallsselskap AS .

Saksdokumenter Vedlagt
Brev fra HRA med kommunikasjon mellom HRA og eier av Kirkevoldvegen 19 Ja
Brev fra HRA med kommunikasjon mellom HRA og eier av Kirkevoldvegen 21 Ja
Lokal forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall Ja

Oppsummering
Eier av eiendommen Kirkevoldvegen 19 har klaget på HRA’s krav om at avfallsbeholdere må flyttes
ca. 75 m. Eier av eiendommen Kirkevoldvegen 21 har sluttet seg til klagen.

Saksutredning

Bakgrunn for saken
Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) har besluttet å slutte og kjøre helt ned til eiendommene
Kirkevoldvegen 19 og 21, for å hente avfall. De krever at eierne enten permanent plasserer
avfallsdunkene ca. 7 0 - 95 m le n ger nord hvor renovasjonsbilen kjør er forbi , eller triller dem dit på
hentedagen .
Bakgrunnen for HRA’s beslutning er at renovasjonsbilene ikke kan snu nede ved eiendommene, og at
rygging bør unngås.

Lokal forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall § 6.5 sier bl.a. at «Oppsamlingsen hetene skal,
på hentedagen, være plassert innenfor 10 m fra godkjent veg».
Forskriftens § 11 beskriver kjørbare veger. Dette innebærer at vegen skal være minst 3 m bred pluss
skuldre og det skal være snuplass for biler med lengde 9,5 m.

For øvrig vises til vedlagt e brev fra HRA.

Konsekvenser

Saksgang Møtedato
Klagenemnda 12.05.2020
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Lover og forskrifter
Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall for kommuner tilsluttet Hadeland og Ringerike
avfallsselskap AS, Gran kommune, Oppland . FOR - 2006 - 11 - 1 4 - 4997.

Eksisterende planer .
Ikke relevant

Gjeldende vedtak
Ikke relevant

Økonomi
Ikke relevant

Bemanning
Ikke relevant

U ttalelse fra andre utv a l g Ja/Nei
Ungdomsrådet Nei
Eldrerådet Nei
Rådet for funksjonshemmede Nei
Andre råd eller utvalg Nei

Vurdering/alternative løsn inger
Vegen ned til eiendommene fra der HRA ønsker avfallsdunkene plassert, er enkelte steder under 3 m
bred inkludert skuldre.

Foto 15.1.2020

Vegnormalene til Statens vegvesen oppgir 15 m som nødvendig plass til en vendehammer for liten
lastebil. Eneste tenkbare snumulighet er foran garasjen til Kirkevoldvegen 19. Avstanden fra
garasjeveggen til andre siden av vegen, er bare ca. 10 m. Det anses ikke å være tilstrekkelig plass til å
snu en bil med 9,5 m lengde.

Rådmannen mener at vegen ned til eiendommene ikke oppfyller forskriftens krav til adkomstveg ,
samt at det ikke er tilfredsstillende snumulighet i enden.
Rådmannen anbefaler derfor ikke å ta klagen til følge.
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Kommunikasjons - og informasjonstiltak
Ingen særskilte. Parter tilskrives med vedtak

Dato: 3. mars 2020
Godkjent av rådmannen



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato
16/00713 - 61
tryr

231, M00 02.06.2020

Melding om vedtak - Klage på renovasjonsordningen - plassering av dunker

Klagenemnda har behandlet saken i møte 12.05.2020 sak 1/20

Følgene vedtak ble fattet:

Klagenemda tar ikke klagen til følge fordi adkomstvegen og snuplassen ikke oppfyller kravene i
Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall for kommuner tilsluttet Hadeland og Ringerike
avfallsselskap AS .

Med vennlig hilsen
Vann og avløp

Trygve Rognstad
enhe tsleder
S aksbehandlers t elefon: +47 934 00 898

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4257-2  Arkiv: Q03  

 

Sak: 75/20 

 

Saksprotokoll - Håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes som mulig fast deponi for snø 

fra veier og parkeringsplasser i sentrum.  

 

2. Rådmannen bes gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og følge opp 

videre saksgang.  

3.  Petersøya skal ikke benyttes som snødeponi. Det delegeres til rådmannen å ta stilling 

til hvilke(t) av de godkjente deponiene som skal benyttes frem til nytt permanent 

snødeponi kan tas i bruk. 

4. Økte driftsutgifter til transport innarbeides i budsjettet. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«1. Grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes som mulig fast deponi for snø fra 

veier og parkeringsplasser i sentrum. 

2. Rådmannen bes gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og følge opp videre 

saksgang. 

3. Petersøya skal ikke benyttes som snødeponi. Det delegeres til rådmannen å ta stilling til 

hvilke(t) av de godkjente deponiene som skal benyttes frem til nytt permanent snødeponi kan 

tas i bruk. 

4. Økte driftsutgifter til transport innarbeides i budsjettet». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, likt som Braatens (Sp) forslag til pkt.1 og pkt. 2 ble enstemmig vedtatt 

som hovedutvalgets (HMA) innstilling il formannskapet. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Alternativ avstemming mellom Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 3 og pkt. 4 og Rådmannens 

forslag til pkt. 3 og 4, ble Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 3 og 4 vedtatt mot 1 stemme (H)  

hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4257-1   Arkiv:   

 

 

Håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes som mulig fast deponi for 

snø fra veier og parkeringsplasser i sentrum.  

 

2. Rådmannen bes gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og følge opp 

videre saksgang.  

3. Inntil videre brukes Petersøya som midlertidig snødeponi sesongen 20-21 og sesongen 

21-22 til nytt permanent snødeponi kan tas i bruk. 

 

4. Økte driftsutgifter til kjøring innarbeides i budsjettet når nytt deponi er på plass. 

 
 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har i dag ikke noe område som er godkjent som snødeponi for 

bortkjøring av snømasser fra Hønefoss sentrum. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 

om å bruke Petersøya til snødeponi ble avslått i HMA i januar 2020.  

 

Det er derfor behov for å få på plass en løsning for et snødeponi for sentrum. 

Det er sett på både driftsmessige og miljømessige aspekter samt mulige interessekonflikter 

ved oppimot 20 alternativer. Vi står igjen med 5 alternativer for håndtering av snø: Petersøya, 

grusbanen ved Veien, private deponier på Tolpinrud og Hensmoen og alternativt å ikke kjøre 

bort snøen i sentrum. 

 

Rådmannen foreslår en kombinasjon av de to førstnevnte. 

 

 

Bakgrunn 



- 

I 2018 kom det informasjonsskriv fra Fylkesmannen om å risikovurdere snødeponi og søke 

om tillatelse for deponi av snø etter Forurensingsloven §11. Kommunen har i alle år brukt 

Petersøya til å lagre overskuddssnø fra parkeringsplasser og veier i sentrum og søknad om 

dispensasjon for å fortsatt bruke Petersøya ble godkjent i 2018, men behov for å utrede 

alternativer og forurensingsnivåer ble vektlagt.  

 

Det ble bestilt gjennomføring av miljøtekniske undersøkelser fra uavhengig fagkyndig på 

Petersøya. Rapport fra Norconsult viste lave forurensningsverdier, men prøvetakning og 

avbøtende tiltak som inngjerding og jevnlig søppelplukking ble anbefalt. På bakgrunn av dette 

og med nærmere vilkår om bl.a. miljøovervåkning og avbøtende tiltak ga fylkesmannen i 

Oslo og Viken tillatelse til snødeponering på Petersøya fra og med mars 2019, og uten 

tidsbegrensning. Tillatelsen er vedlagt. På tross av dette ble ny søknad om dispensasjon etter 

plan- og bygningsloven avslått i HMA i januar 2020. 

 

Det ble imidlertid ikke behov for bortkjøring av snø sesongen 2019/2020, men for kommende 

vinter og fremover er det behov for å ha et godkjent snødeponi. Man kan ikke ta høyde for 

snøfattige vintre nok en sesong og det er viktig at kommunen har godkjente muligheter for 

deponering av snø. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er vurdert flere alternativer for håndtering av snø fra parkeringsplasser og veier i sentrum.  

Totalt ble rundt tjue alternativer vurdert. Noen ble vurdert som uaktuelle, dette med bakgrunn 

i at det ville:  

 være konflikt til nærliggende boligområder med hensyn til støy 

 være i konflikt med fremtidig planlagt arealbruk 

 innebære store kostnader for opparbeiding av f.eks. vei 

 ha for store kostnader og utslipp knyttet til lang transport 

Tyrimyra ble nylig helt utelukket pga. fare for utvasking av påvist forurensning i grunnen.  

 

Her er noen av alternativene som ble vurdert: 

 Petersøya  

 Tyrimyra 

 Storjordet 

 Hengsle  

 Vesternbakken  

 Sjongslund, Hønefoss idrettspark  

 Hønefoss idrettspark bak Sjongshallen 

 Monserud 

 Prestmoen 

 Diverse sandtak i distriktet 

 Grustak mot Riisesletta 

 Trymsvei-Torsvei, grøntområde ved S-marked. 

 Gammel Esso-tankstasjon 

 

 

 

Alternativer som har fått videre vurdering 



- 

Vi har vurdert kostnader ved bortkjøring, miljøbelastning mm. ved flere forskjellige 

alternativer: 

1. Petersøya  

2. Grusbane ved Birkerbeinerveien/Veien 

3. Bæringsletta/Tolpinrud – privat deponi  

4. NCC – privat deponi 

5. Ikke kjøre vekk snø fra sentrum 

 

Forurensing i snøen 

Forskning viser at tiltak for å hindre forurensing av elv og vassdrag i hovedsak kan påvirkes 

positivt av regelmessig tømming av sandfang og feiing av vei, ifølge vedtak fra 

Fylkesmannen (18/4678-3) (Det vil komme en egen sak om tømming av sandfang og sluk). 

Norconsults rapport beskriver at sedimentene som legges igjen på Petersøya ikke går ut i 

elven men blir liggende. 

 

Beregningene viser at mengden forurensede partikler/finstoff (små partikler fra 

korning/strøsand og slittasje fra vei og bildekk) i snøen, utgjør et lag på ca. 0,5 - 1 mm fordelt 

utover deponiområdet fra hver sesong. Avhengig av snømengde vil det i løpet av 100 år bli et 

lag på 3-10 cm. Hvis man regner om til kilo for et område på 10 mål, vil man på 10 år 

akkumulere mellom 50 og 170 kg med forurenset finstoff. 

 

Til sammenligning: Det kan være vanskelig å forestille seg mengdene. Vi tømmer 

regelmessig sluk med finstoff fra veioverflaten, et fullt veisluk i Hønefoss sentrum inneholder 

ca. 1000 kg. Vi har opp mot 1000 av disse bare i Hønefoss sentrum og det tar kortere tid enn 

10 år å fylle dem helt opp. Hvis samme sum som ekstrakostnadene for å flytte snødeponi fra 

Petersøya, uavhengig av alternativ, brukes på å tømme sandfang og sluk i sentrum, vil 

miljøgevinsten av dette være vesentlig høyere.  

 

Kjørekostnader 

Vi har sett på grovt estimerte kjørekostnader for de forskjellige alternativene. Prisene blir ikke 

helt korrekte, de vil variere med drivstoffkostnader og snømengde, men gir en grei vurdering 

av alternativene opp mot hverandre. Tabellen er satt opp med priser etter et estimat for 700 

lass med snø, som tilsvarer middels snøfall i løpet av en sesong. 

 

 

Alternativer/kostnader ant. 1. Petersøya 

2. Veien/ 

Birkebeinerveien 

(49/276):

3. 

Bærengsletta/Tolpin

rud (46/1)

4. NCC, godkjent 

deponi Hensmoen

5. Ikke kjøre bort 

snøen

Avstand t/r søndre torv (km) 1,7 4,2 5,2 15,2 0

Kjøretid t/r søndre torv (min) 10 17 20 30 0

Km-Pris for kjøring - pr lass 

(bil drivstoff slitasje mm) 10 17 42 52 152 0

min-pris for kjøring - pr lass 

(mannskap) 16,6 166 282,2 332 498 0

Kjørekostnad for antall 

lass(middels med snø) 700  kr                128 100,00  kr                226 940,00  kr                268 800,00  kr                     455 000,00  kr                                  -   

eierforhold kommunal kommunal Privat Privat  kr                                  -   

max m3 lagring (godkjent 

deponi for)

10 000 m3 - kanskje 

ikke plass ti l  alt vi har 

behov for

Geotekniker må utrede 

mht. kvikkleire for å si 

noe om hvor mye som 

kan deponeres her

ukjent 10 000 m3 - kanskje ikke 

plass ti l  alt vi har behov 

for

Mengde snø 

(m3)deponeringspris 

14000m3  kr                                 -    kr                                 -    kr                  84 000,00  kr                        60 000,00  kr                                  -   

Søknadsbehandling byggesak  kr                     8 000,00  kr                     8 000,00  deponieier   deponieier  kr                                  -   

søknadsbehandling FM  har godkjenning  kr                  38 000,00  må søke  har godkjenning  kr                                  -   

Totalkostnad v/middels 

snøfall (700 lass)  kr                136 100,00  kr                272 940,00  kr                352 800,00  kr                     515 000,00  kr                                  -   



- 

 

Ved de private deponiene vil det komme deponikostnader per m3 i tillegg. Ved 700 

lass/14 000 m3 (middels med snø) vil kostnaden være ca 70-84 000 kroner, men vi har ingen 

avtaler per i dag, så dette kan endre seg. 

 

Driftsmessige vurderinger 

 
 

Miljømessige vurderinger 

 
Avbøtende tiltak som inngjerding, regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være 

gjeldende for alternativ 1-3. 

 

Petersøya 

Driftsmessig det beste alternativet, da det er nærmest sentrum og har allerede en godkjenning 

fra Fylkesmannen. Det må søkes om dispensasjon fra reguleringsplan, men kostnad og 

arbeidsbelastning ved å ta Petersøya i bruk som deponi, er lav. Avbøtende tiltak som 

inngjerding, regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være gjeldende fortsatt. Utgiftene 

kan dekkes innenfor dagens driftbudsjett.  

Å ha permanent deponi her er per i dag ikke i tråd med planer for videre utvikling av området 

for friluft og rekreasjon. 

 

Veien/Birkebeinerveien 

Ligger lenger unna sentrum enn Petersøya. Nærområdet der blir ikke vesentlig sjenert av støy 

fra transport/snødeponering og skolen bruker heller ikke område vinterstid. Avbøtende tiltak 

som inngjerding, regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være gjeldende. Området 

ligger derimot i kvikkleiresone og området må vurderes av geoteknikker, samt bruk av 

området krever søknad til Fylkesmannen og dispensasjon fra reguleringsplanen. Kostnad går 

ut over dagens ramme på driftbudsjettet, fordrer en økning av driftmidler estimert til 

minimum 150 000. 

Alternativer/kostnader ant. 1. Petersøya 

2. Veien/ 

Birkebeinerveien 

(49/276):

3. 

Bærengsletta/Tolpin

rud (46/1)

4. NCC, godkjent 

deponi Hensmoen

5. Ikke kjøre bort 

snøen

Avstand t/r søndre torv (km) 1,7 4,2 5,2 15,2 0

Kjøretid t/r søndre torv (min) 10 17 20 30 0

Totalkostnad v/middels 

snøfall (700 lass)  kr                136 100,00  kr                272 940,00  kr                352 800,00  kr                     515 000,00  kr                                  -   
Driftsmessig vurdering: Best egnet med tanke 

på tilgjengelighet og 

pris  da Petersøya har 

allerede godkjenning 

fra FM.

Beste alternativ ti l  

Petersøya. Ingen 

beboere blir berørt av 

støy. Må søke om 

dispensasjon fra 

regueleringsplan og 

godkjenning fra FM.

Privat område: Har per 

i  dag ingen godkjenning 

men har hatt det 

tidligere. Vi antar at det 

er sansynlig at de kan 

få en ny, ved søknad. 

Lagringskostnad per 

m3 kommer i ti l legg.

Privat område: Har gyldig 

godkjenning i dag. Pris per 

m3 kommer i ti l legg. Hvis 

vi trenger deponi for mer 

enn 10 000 m3 trenger vi 

backup i ti l legg til  dette.

Redusert fremkomlighet 

i  sentrum og færre 

parkeringer, hvis det er 

store mengder snø kan 

ytterste konsekvens 

være stengte gater. 

Også risiko for mer 

knall og fall  på isen.

Alternativer/kostnader ant. 1. Petersøya 

2. Veien/ 

Birkebeinerveien 

(49/276):

3. 

Bærengsletta/Tolpin

rud (46/1)

4. NCC, godkjent 

deponi Hensmoen

5. Ikke kjøre bort 

snøen

Avstand t/r søndre torv (km) 1,7 4,2 5,2 15,2 0

Kjøretid t/r søndre torv (min) 10 17 20 30 0

Totalkostnad v/middels 

snøfall (700 lass)  kr                136 100,00  kr                272 940,00  kr                352 800,00  kr                     515 000,00  kr                                  -   
Miljøpåvirning vudering: Åpenbare 

forurensningsfarer: 

avrenning og 

forsøpling til  vassdrag. 

Åpenbare 

forurensningsfarer: 

avrenning og 

forsøpling til  dyrka 

mark, ev. trafikkstøy. 

Ukjent om det er 

bekker/oppkommer.

Avbøtende tiltak: dette 

må en konsulent 

komme frem til. 

Åpenbare 

forurensningsfarer: 

Avrenning og 

forsøpling til  

omliggende skog og 

elv/vassdrag, ev. 

trafikkstøy. Ukjent om 

det er 

bekker/oppkommer. 

Avbøtende tiltak: dette 

må en konsulent 

komme frem til. 

Fylkesmannen har i  sin 

vurdering av plassen 

vurdert at NCC ikke har 

behvov for dispensasjon, 

da snøen ikke vil  

forurense her.

Åpenbare 

forurensningsfarer: 

avrenning og forsøpling 

til  vassdrag. Økt press 

på Monserud i 

vårløsningen kan skape 

problemer med 

tilbakeslag av kloakk i 

Hønefoss Sentrum.



- 

 

Bærengsletta/Tolpinrud – Privat deponi 

Ligger lenger unna sentrum og det koster penger å deponere her. Det er ikke kjent at 

grunneier har godkjenning for snødeponi. Arbeidsbyrden og kostnader rundt søknader vil 

ligge på grunneier, men kostnader til kjøring og deponering går ut over dagens ramme på 

driftbudsjettet, og fordrer en økning av driftmidler estimert, men ikke begrenset til, 220 000. 

Endelig tall vil bestemmes av reell snømengde. 

 

NCC Henmoen – privat deponi 

NCC har godkjent snødeponi og per i dag det eneste godkjente snødeponiet i kommunen. 

Avstandsmessig er dette alternativet lengst fra sentrum og derfor vil kjørekostnaden ved bruk 

av dette alternativet øke. Driftsmessig lite hensiktsmessig. I tillegg er dette også et privat 

deponi og vil derfor også medføre deponeringsavgift i tillegg. Økte kostnader til kjøring og 

deponering ved valg av dette alternativet fordrer en økning av driftmidler estimert, men ikke 

begrenset til, 380 000. Endelig tall vil bestemmes av reell snømengde.  

 

Å ikke kjøre bort all snøen 

Alternativet om å ikke kjøre bort så mye av snøen vil gi lavere transportutgifter.  

Andre konsekvenser, hvis det kommer en del snø, er: 

 ved større snømengder vil ytterste konsekvens være stengte veier 

 dårligere fremkommelighet i sentrum for både utrykningskjøretøy og biler 

 færre parkeringsplasser 

 gir muligheter for spark, ski og aking hvis man ikke strør 

 kan gi mye smeltevann til Monserud i vårsmelting og økt fare for tilbakeslag av 

kloakk i sentrumsområdene. 

En mulighet kan være å innskrenke noen forhåndsbestemte veier til enveiskjøring, og ha en 

plan for parkeringsplasser som ikke vil bli måkt. Kostnader antas å kunne holdes innenfor 

dagens driftbudsjett. 

Miljøforurensing fra dette alternativet er ikke vurdert, men det er naturlig å tro at sedimenter 

vil gå ut i sluk og sandfang langs veinettet, isteden for deponistedet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 sier «sikre at alle vann og vassdrag har god eller 

svært god økologisk og kjemisk vannkvalitet» og «beskytte vann og vassdrag mot forringelse, 

samt forbedre tilstanden til å tilsvare god eller svært god kjemisk og økologisk tilstand, i tråd 

med regionale og lokale forvaltningsplaner for vannregionene og vannområdene.» 

 

Det står også at vi skal jobbe mot «god og effektiv organisering» og «finne de gode 

løsningene i det daglige arbeidet». 

 

Juridiske forhold  

Forurensingsloven, plan- og bygningsloven, Jordlova 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har blitt behandlet ved flere anledninger, men ikke i formannskapet eller 

kommunestyret.  Søknaden om dispensasjon fra regulert formål ble avslått i HMA-møte 

13.01.2020, politisk vedtak 4/20. 

 

 

Vedtak i Ringerike kommune:  



- 

Godkjent dispensasjon for deponi 2018 HMA – Sak 18/5310 

Avslått dispensasjon for deponi 2019 HMA – Sak 19/5551 

Orienteringssak 2019 KS – Sak 18/1248 

 

Vedtak hos Fylkesmannen: 

Godkjenning av Petersøya fra 2019 – Sak 18/4757 

 

Økonomiske forhold 

Kostnaden vil være avhengig av det alternativ som blir vedtatt. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Ved en eventuell ny søknad etter forurensningsloven, må denne sendes på høring. 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativ 1 - Bærengsletta/Tolpinrud – privat deponi 

 

Alternativ 2 - NCC Henmoen – privat godkjent deponi 

 

Alternativ 3 - Å ikke kjøre bort all snøen 

 

Alternativ 4 – Permanent deponi på Petersøya 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

En miljømessig forsvarlig løsning som hindrer forøpling eller vesentlig forurensning til vann 

og vassdrag er viktig for å hensynta bærekraftsmål 15 «Liv på land». Kortest mulig 

transportavstand for snøen er positivt opp mot bærekraftsmål 13 «Stoppe klimaendringer». 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at et midlertidig snødeponi på Petersøya, både økonomisk og 

miljømessig, er det beste alternativet for håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser i 

Hønefoss de nærmeste årene. Avbøtende tiltak som inngjerding, regelmessig søppelfjerning 

og prøvetaking vil være essensielle. 

 

Selv om permanent deponi på Petersøya hadde vært den beste driftmessige løsningen, også 

med miljøperspektivet tatt med, foreslår ikke rådmannen dette.  

 

På sikt antaes grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien å være det beste alternativet for et 

permanent deponi, men dette må utredes nærmere og omsøkes. Nærområdet der blir ikke 

vesentlig sjenert av støy fra transport/snødeponering og skolen bruker heller ikke område 

vinterstid. Området ligger derimot i kvikkleiresone. Det er usikkert hvordan det vil påvirke 

egnetheten og hvilke massestørrelser som kan deponeres her, så området må vurderes av 

ekstern geoteknikker. Bruk av området krever også søknad til Fylkesmannen og dispensasjon 

fra reguleringsplan, dette vil ta litt tid å få på plass. Avbøtende tiltak som inngjerding, 

regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være gjeldende også her.  

 

Rådmannen vurderer at de økte utgiftene og miljøforurensingen for å ha et deponi lenger ut av 

byen ikke er forsvarlig i den økonomiske situasjonen de neste to budsjettårene, og ber 



- 

om at det åpnes for å søke dispensasjon om å benytte Petersøya som deponi for en eller to 

sesonger til, til den økonomiske presset fra rentekostnader er lavere og gode alternativer for 

permanent, omregulert og godkjent deponi er på plass.  

 

Rådmannen anbefaler for øvrig at grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes 

videre som mulig fast deponi for snø fra veier og parkeringsplasser i sentrum. Rådmannen 

foreslår å gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og så eventuelt en søknad til 

kommunens plan- og bygningsmyndighet om dispensasjon fra reguleringsformål eller 

omregulering, samt søknad til fylkesmannen etter forurensningsloven.  

Siktemål skal være å ta nytt snødeponi i bruk fra sesongen 2022-2023, dersom miljø- og 

grunnforholdene gir grunnlag for dette. 

 

Vedlegg 

Kart 

Informasjons fra Fylkesmannen om snødeponi 

Rapport fra Norconsult 

Tillatelse fra Fylkesmannen 

 

 

 

Ringerike kommune, 17.09.2020 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Johan Johnsen 

 

saksbehandler: Kathrine Briseid 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



Kart – muligheter for snødeponi 

 

Deponimuligheter 

 i sentrum 

Områder med hyppigst 

behov for snø-fjerning 
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Sammendrag

Norconsult har gjennomført en miljørisikovurdering av Petersøya og Tyrimyra snø deponier på
Hønefoss på vegne av Ringerike kommune. Den miljømessige påvirkningen snødeponie r har på jord
og resipienter, er vurdert.

Prøvetaking av jord

Det ble tatt grunnprøver på Petersøya for å undersøke om snødeponeringen kan ha medført
grunnforurensning . Det antas at mesteparten av forurensinger i snø er partikkelbundet og at
eventuelle forurensninger fra snøen ville bli holdt igjen i de øverste jordlagene ved infiltrasjon. Det er
ikke p åvist forurensninger i overflatejorden og det ser dermed ut til at det er liten påvirkning fra
snødepon eringen på Petersøya. Spredning v ia overflatevann antas ut fra topografiske forhold og
observasjoner å være liten .

Selv om analyseresultate ne viste at s nøen ikke ser ut til å inneholde nevneverdig med miljøgifter, kan
s meltevann fra snøen som deponeres på Petersøya og infiltrerer i grunnen mobilisere forurensninger
som ligger i grunnen fra før ( det er påvist noe n forurensninger av sink og PCB i de avfalls masser som
er fylt ut på deler av området hvor det i dag deponeres snø).

Det ble valgt å ikke ta prøver på Tyrimyra siden denne lokaliteten er minimalt brukt for snødeponering
de siste årene og fordi området er fylt opp med masser som kan være noe foruren set av de samme
stoffene som er vanlig å finne i snø. S nøen som deponeres på Tyrimyra antas å ha tilsvarende
forurensningsgrad som snøen som deponeres på Petersøya. Da resultatene fra de miljøtekniske
grunnundersøkelsene som ble gjennomført på Petersøya ty der på at det er liten risiko for at snøen
forurenser grunnen der hvor snøen lagres anses dette også å gjelde på Tyrimyra. Det er ikke
gjennomført grunnundersøkelser for å verifisere om grunnen kan være forurenset, noe som kan lede
til mobilisering av gamm el grunnforurensning da smeltevannet infiltrerer i grunnen. Da dette området
kun brukes til sporadisk snødeponering og lagring av snø i mindre mengder anses risikoen for denne
økte mobiliseringen å være relativt liten.

Vurdering av vannprøver i resipiente r

Det foregår vannovervåking av Storelva oppstrøms og nedstrøms Petersøya. Norconsult har vurdert
disse prøvene , men det er ikke noe som tyder på at snødeponiet har påvirket elven ut fra disse. Det
påpekes imidlertid at parametervalget ikke er optimalt for å fange opp påvirkning fra snø.

Det gjennomføres overvåking for å se på påvirkningen fra det gamle avfallsdeponiet som ligger ved
siden av området hvor det deponeres snø på Tyrimyra. Utslipp av overvann fra snødeponiet og
sigevann fra avfalls deponiet slippes ut i samme område i bekken sø r for snødeponiet. Det er påvist
forhøyede konsentrasjoner av enkelte miljøgifter i bekken, men det er ikke mulig å vurdere om dette
kommer fra avfallsdeponiet eller snødeponiet, men det er mer trolig at forurensningene stammer fra
avfallsdeponiet.

Følgend e tiltak er foreslått gjennomført kommende sesong:

- Snødeponiet på Petersøya flyttes til den nordlige delen av halvøya (rundt prøvepunkt P4) for å
unngå å mobilisere påviste forurensninger i avfallsmassene i de dypereliggende masselagene på
området som bruk es til snødeponi i dag.

- Det er anbefalt at kommunen følger opp om smeltevann fra snødeponeringen på Petersøya
drenerer til elven ved overflateavrenning ved neste snøsmeltings periode. Dersom det te er tilfellet ,
bør man vurdere prøvetaking av smeltevannet fo r å vurdere om forurensninger kan spres via
overflatevann .

- I tilfelle det blir snødeponering på Tyrimyra, er det anbefalt overvåking av smeltevannet. På en
befaring som Norconsult gjennomførte sammen med Ringerike kommune var det synlig at vann
fra deponi området renner på overflaten til en nærliggende bekk.
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- Det er ikke anbefalt å ta prøver fra snøen kommende sesonger . Tidligere undersøkelser fra andre
lokaliteter har vist at det er vanskelig å få tatt representative prøver av den deponerte snøen. Det
anses heller ikke å være hensiktsmessig å ta prøver i Storelva pga . diffus avrenning, stor
vannføring i elva og andre kilder med tilsvarende forurensning med utslipp i samme område .

- Snø inneholder vanligvis en del avfall. Det legges opp til at avfall plukkes uk entlig i
snøsmeltingsperioden rundt deponiområde ne for å forhindre forsøpling.

- Området hvor snø deponeres på Petersøya er tilgjengelig for publikum. Derfor er det anbefalt at
snødeponi et på Petersøya skal være lukket med anleggsgjerde. Dette vil også hindr e spredning
av avfall fra deponiområdet med vind i noen grad.

Dersom ovenstående tiltak gjennomføres anser Norconsult at snødeponering på de to områdene
medfører akseptabel miljøbelastning ut fra dagens tilgjengelige informasjon og omfang av
snødeponeringe n på de to områdene. Dersom det skal deponeres større mengder snø på Tyrimyra
bør det gjennomføres grunnundersøkelser for å vurdere om økt infiltrasjon fra smeltevann kan
medføre mobilisering av forurensninger i grunnen (fra andre kilder enn snø).

Basert p å de observasjoner som blir gjort og evt. prøvetaking av overflatevann som blir gjennomført
kommende sesong vil miljørisikoen ved snødeponeringen vurderes på nytt .
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I nnled ning

Bakgrunn

Ringerike kommune har tradisjonelt brukt Tyrimyra og Petersøya for snødeponering i Hønefoss. Det
er bare Ringerike kommune v/Teknisk drift som kjører snø til Petersøya og Tyrimyra. Det betyr at
snøen kun kommer fra områder som driftes av kommunen. I følge kommunen er det vært minimalt
med snødepo nering på Tyrimyra pga. lengre kjøretid fra sentrum. Lokalisering av område ne er vist i
Figur 1 .

Figur 1 Plassering av snødeponier i Hønefos s. Bakgrunnskart hentet fra kart.finn.no 9. 10. 2018

Ringerike kommune har fått oppmerksomhet i media om snødeponi på Petersøya. Dette er et
friluftsområde og deponering av snø kan i noen grad være visuelt skjemmende . Kommunen har valgt
å gjennomføre en risikovurdering av snødeponering på de to ovennevnte lokalitetene for å vurdere om
det er behov for å gjennomføre tiltak på lokalitetene og om det evt. er behov for å søke om tillatelse fra
Fylkesmannen.

Myndighetskrav

Snø i seg selv faller ikke inn u nder avfallsdefinisjonene i forurensningsloven (§27), men snø fra sterkt
nedbygde og trafikkerte områder i byer og industriområder kan inneholde både avfall og
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forurensninger. Når snø forflyttes, kan den derfor falle inn under forurensningsdefinisjonen (§6 , pkt 1) i
forurensningsloven. I forurensningslovens §28 finnes også et generelt forbud mot forsøpling som lyder
«Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller
være til skade eller ulempe for miljøet» .

Før etablering av et snødeponi kreves det at det skal gjøres en stedsspesifikk risikovurdering for å
vurdere om deponiet vil føre til nevneverdige skader eller ulemper for miljøet. Ved risiko for
nevneverdig skade eller ulempe for miljøet, er det krav om en tillatelse etter forurensningslovens §11
for å etablere et snødeponi. Fylkesmannen har fått delegert myndighet fra Miljødirektoratet til å fatte
vedtak knyttet til forurensing og avfallsproblemer ved deponering av snø på land og ved dumping av
snø i sj ø og vassdrag.

Vannforskriften legger rammene for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte.
Prinsippene i vannforskriften vil være førende ved stedsspesifikke vurderinger av utslipp og effekter av
forurensede stoffer til vannforekomste r. Behovet for en tillatelse vil være særlig aktuelt når snøen er
sterkt forurenset, det skal dumpes store mengder eller dersom vannforekomsten der snøen ønskes
dumpet er spesielt følsom.

Mulige forurensninger fra snødeponering

Hovedkilden til forurensing av snø i urbane områder regnes å være trafikkrelatert. Salting, grusing,
type veidekke, bruk av piggdekk, værforhold, køkjøring og akselerasjon er alle forhold som påvirker
type og mengde stoffer som kan avsettes i snøen. Tidlig ere undersøkelser på andre lokaliteter har
konkludert at stoffene sink, kobber, bly, polyaromatiske hydrokarbonater (PAH) og suspendert stoff
(SS) er påvist i høyere konsentrasjoner i snøprøver. Der det er utført målinger av oljefraksjoner (THC),
har disse konsentrasjonene i de fleste tilfellene vært for høye de .

Salting av veier kan ha betydelig påvirkning hvis snøen er deponert i nærheten av en
ferskvannsresipient. I følge Ringerike kommunen saltes ikke veiene hvor snøen er hentet, men gruses
( strøsingel i fraksjonene 2 - 4 mm og 2 - 6,5 mm brukes). Det kan bli dratt inn salt fra fylkesveiene på de
kommunale veiene, noen som kan med føre at deponert snø kan inneholde noe salt.

I tillegg til partikkelbundne forurensinger i snøen, vil den også inneholde en del av fall. Ringerike
kommune oppgir at om våren når snøen smelter blir det kontinuerlig plukket opp søppel som har fulgt
med snømassene.



Oppdragsnr . : 5186053 Dokumentnr.: 5186053 - Miljø - 1 Versjon: E04
Miljørisikovurdering av Tyrimyra og Petersøya snødeponier

\ \ norconsultad.com \ dfs \ nor \ oppdrag \ sandvika \ 518 \ 60 \ 5186053 \ 5 arbeidsdokumenter \ 51 fell es \ 5186053 - miljø - 1 -
miljøisikovurdering av tyrimyra og petersøya snødeponier_e04.docx

2018 - 11 - 12 | Side 8 av 26

Områdebeskrivelse

Tyrimyra

Tyrimyra ligger nord i Hønefoss, i utkanten av Hovsmarka. I følge reguleringsplan nr. 381 Trekl yngen
(C OWI , 2014):

« I sørlige del av planområdet ligger et nedlagt avfallsdeponi, Tyrimyra. / - / Deponiet mottok blandet
kommunalt avfall fra Hønefossområdet og var i bruk fra slutten av 50 - tallet og fram til 1986. Området
hvor det er deponert avfall er på 45 - 50 mål. Fram til 1970 var det vanlig at en brant avfall på
fyllplassen, etter dette ble avfallet kompaktert. Det antas at det totalt er deponert vel 120 000 tonn
avfall på området.

I den perioden Tyrimyra ble brukt som deponi var det lavere bevissthet og separate tilbud knyttet til
behandling av farlig avfall. Dette medførte at det trolig også er deponert noe farlig avfall i deponiet.
Dette, samt utvasking av ulike stoffer fra annet kommunalt avfall gjør at avløpet fra deponiet vil
inneholde en del foru rensende stoffer . »

Området under Tyrimyra avfallsdeponi er avsatt som faresone med hensynssone H390 ( Figur 2 ) .
Området som brukes som deponi for snø , lokaliseres ikke på det gamle avfallsdeponiet , men ligger
vest for deponiområdet . I følge Ringerike kommune er området som brukes til snødeponi oppfyl t med
grøftemasser og andre veimasser. Ellers er det naturlig leire og marinleire i området.

Figur 2 Snitt fra planregulering no.381. Rødt området viser f o r u renset grunn fra avfallsplass (58 daa) . Blått
området viser snødeponi (tegnet inn av Norconsult). Kilde: COWI, 2014

Sørøst for Tyrimyra snødeponi ligger Mont é r Hønefoss. I følge Ringerike kommune, d a Mont é r -
bygning ( markert med rød pil i Figur 3 ) ble etablert besto grunnen av et par meter med bark over
avfall. Dette kan bety at det har vært avfallsdeponering også utenfor det område som er regulert til
deponi, noe som også kan gjelde for områ det som brukes til snødeponi.
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Figur 3 Tyrimyra snødeponi med nærliggende bekker. Blå linjer viser de nærmeste bekke ne. Rød pil viser Montér
Hønefoss bygning. Bildet hentet fra vann - nett.no 12.09.2018

Samtidig viser h istoriske kart at området under Montér - bygning har vært brukt siden minst 1966. Det
ser ut som at det har vært aktiviteter på snødeponiområdet fra og til siden 1983 ( Figur 4 ; kart.finn.no) .
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Figur 4 Historiske kart av Tyrimyra området. Rød pin viser snødeponiets lokali sering . Bilder hentet fra kart.finn.no
10.10.2018

Tidligere undersøkelser har vist at grunnvann i området ligger veldig høyt. Nedenfor Montér - bygning
er det registrert grunnvannstand på under en meter. Grunnvann under snødeponi et er forventet å
være en del lavere siden det te området er fylt op p med masser i en mektighet av flere meter . I følge
planbeskrivelse 318 ( COWI , 2014) er det antatt at strømningsretning i grunnvannet er i sørlig retning.



Oppdragsnr . : 5186053 Dokumentnr.: 5186053 - Miljø - 1 Versjon: E04
Miljørisikovurdering av Tyrimyra og Petersøya snødeponier

\ \ norconsultad.com \ dfs \ nor \ oppdrag \ sandvika \ 518 \ 60 \ 5186053 \ 5 arbeidsdokumenter \ 51 fell es \ 5186053 - miljø - 1 -
miljøisikovurdering av tyrimyra og petersøya snødeponier_e04.docx

2018 - 11 - 12 | Side 11 av 26

Norconsult og Ringerike kommune gjennomførte en befaring av området 11.09.2018. Det ble
konkludert at det sannsynlig vis er to hovedveier for vannavrenning fra deponiet. I følge kommunen
drenerer smeltevannet gjennom grunnen. På befaringen ble det også observert at regn vann rant på
overflaten mot bekk sø røst for deponiområdet . Denne bekken er ikke registrert i vann - nett.no men
tilbehør sannsynligvis Kongshaugen bekkefelt ( vann - nett kode 012 - 2547 - R) som ligger lengre mot øst .

Det har vært overvåking av sigevann og sedimenter i området ( Figur 5 ) som Norconsult har fått tilgang
til . Nærmeste prøvetakingspunkt til snødeponiområdet er omlag 50 m sørøst for snødeponiet ( bekk
v / Montér ) . I følge det som ble reg istrert på befaringen er det antatt at smeltevann fra snødeponi renner
videre til den samme bekken og analyseresultater kan muligens reflektere påvi r kning fra snødeponiet.

Figur 5 Omrisset av Tyrimyra avfallsdeponi er markert med grå skravur, de tre posisjone r hvor det har blitt hentet
vannprøver fra er markert med rød sirkel og navnsatt. Kilde: Ringerike kommune.

Sedimentprøver fra bekken har vært tatt to ganger, i mai 2014 og ju ni 2016. Analyseresultater fra
sedimenter ble vurdert mot Miljødirektoratets veileder M608 - 2016 ( Grenseverdier for klassifisering av
vann, sediment og biota ) . PCB, et par PAH - forbindelser (antracen og pyren) og sink hadde
konsentrasjoner i tilstandsklasse III og IV , ellers var øvrige miljøgifter påvist i tilstandsklasse II eller
lavere. PCB - forurensning er ikke vanlig å finne i snø, mens metaller og PAH - forbindelser er relativt
vanlige forekommende. Disse stof fene er også vanlig å finne i sigevann fra eldre deponier. Basert på
disse analysene er det ikke mulig å konkludere at Tyrimyra snødeponi har påvirket denne bekken.

Sigevannsprøver har vært tatt uregelmessig siden 2011 , prøvetakingsmåned varierer fra mai t il
desember . Tungmetallkons e ntrasjoner i sigevannet ble vurdert mot Miljødirektoratets veileder M608 -
2016 og næringsstoff er mot Direktoratgruppen s veileder 2:2018 (Klassifisering av miljøtilstand i vann).
Analyseresultater viser overskridelse for noen tung metaller (kobber , nikkel og krom ) og næringsstoffer
(fosfor og nitrogen) . Størst påvirk ning ser ut til å være av jern. Jern hadde også høye konsentrasjoner
i sedimentprøve ne . I følge kommunen var det minimal t med snødeponering på Tyrimyra disse årene
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og de rmed er det mer trolig at forurensningene i både sedimenter og bekkevannet stammer fra
sigevann fra deponiet.

Det framgår av planbeskrivelse nr. 381 at når det gjelder naturmangfold i området, finnes det ikke
nasjonalt, regionalt eller lokalt viktige naturtyper. Alt i alt er naturmiljøet vurdert å ha liten verdi.

Petersøya

Petersøya ligger i Storelva på s ørsiden i Hønefoss og er ei halvøy som brukes som et lokalt
friluftsområde. Når elva flommer kan imidlertid halvøya bli isolert som en egen øy. Når det oppstår et
behov for å fjerne snø fra Hønefoss sentrum, kjøres den fortr innsvis til Petersøya. Snøen tippes og
legges opp i haug på den flate delen sør på Petersøya (se Figur 6 ) med en buffer til Storelva. I følge
kommunen infiltrerer s me ltevannet i grunnen og i kke direkte til elven. Kommunen estimerer at det
deponeres 5 000 - 10 000 m3 snø på Petersøya per år .

Figur 6 Plassering av snødeponi på Petersøya. Kilde: Ringerike kommune

Gjeldende reguleringsplan er gammel og fra 1980. Hele arealet inngår nå i nr. 431 områderegulering
Hønefoss.

D eler av Petersøya er sterkt flomutsatt. I følge opplysninger fra kommunen oversv ømmes ofte veien ut
til halvøya i en kortere periode ved vårflommen. Det antas lite sannsynlig at området hvor det lagres
snø skal påvirkes av oversvømmelser.

Jordmassene på Petersøya er sannsynligvis naturlige elveavsetninger. I følge kommunen har de t vær t
et lite «småbruk» på Petersøya en gang i tiden, med noe dyrehold. Evt. k an deler av området ha blitt
brukt som fyllplass for Hønefoss for 100 år siden. Historisk utvikling av området er illustrert med kart
hentet fra kart.finn.no ( Figur 7 ).



Oppdragsnr . : 5186053 Dokumentnr.: 5186053 - Miljø - 1 Versjon: E04
Miljørisikovurdering av Tyrimyra og Petersøya snødeponier

\ \ norconsultad.com \ dfs \ nor \ oppdrag \ sandvika \ 518 \ 60 \ 5186053 \ 5 arbeidsdokumenter \ 51 fell es \ 5186053 - miljø - 1 -
miljøisikovurdering av tyrimyra og petersøya snødeponier_e04.docx

2018 - 11 - 12 | Side 13 av 26

Figur 7 Historiske kart av Petersøya - området. Rød pin viser nordlige delen av snødeponiet. Bilder hentet fra
kart.finn.no 10.10.2018

Det er antatt at s meltevann fra Petersøya snø deponi dreneres med grunnvann til Storelva, en 16 km
lang, kalkfattig og klar elv med I D 012 - 174 - R . I vann - nett.no er d en økologiske tilstanden vurdert til
« svært god », mens den kjemiske tilstanden e r oppgitt som « ukjent » . Vann - nett viser middels
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påvirkning av diffus avrenning fra spredt bebyggelse og fulldyrket mark. Både kjemisk og økologisk
miljømål for Storelva er satt til «God». Beregnet vannføring i Storelva ved middels vannstand er 560
m3/s. (N orges vassdrags - og energidirektorat , 2003).

I database n V annmiljø er det registrert tre prøvetakingspunkte r i nærheten av Petersøya , to er
oppstrøms og é n er nedstrøms Petersøya ( Figur 8 ) . På lokaliteten Begna v/Hønefossen er det
registrert prøver fra 2004, på Kvernbergsund bru fra 2010 til 2012, og på Randselva v/Hønefoss
(Overmannsund bru) i 2004, fra 2010 til 2012 og fra 2 014 til 20 16. Siden data fra både opp - og
nedstrøms er tilgjengelig fra 2010 til 2012 er dette vurdert nedenfor .

Figur 8 Tidligere prøvetakingspunkter registrert i vannmiljø - portalen. Kartet hentet fra vannmiljø.no 13.09.2018

Mange av de parametere som er prøvetatt og registrert i databasen Vannmiljø fra disse punktene er
ikke relevante i forhold til snødeponering. De para metre som muligens kan knyttes til
forurensningspotensiale fra snø er vist i Figur 9 . Det er ikke påvist stor e forskjeller mellom prøvene
som er tatt oppstrøms (Rands elva) og nedstrøms (Kvernbergsund bru) Hønefoss. Det er heller ikke
påvist høyere konsentrasjoner i elven nedstrøms Petersøya i snøsmeltingsperioden. Disse resultatene
viser enten at snød e poniet på Petersøya ikke påvirker resipienten; eller mer sannsynlig at
data grunnlaget ikke er tilstrekkelig for å kunne konkludere .
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Figur 9 Parameter som ble registrert mellom 2010 og 2012 oppstrøms (Randselva) og nedstrøms
(Kvernbergsund bru) Hønefoss. Data hentet fra vannmiljø 13.09. 2018
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Miljøtekniske undersøkelser

Prøvetakingsprogram

Etter avtale med kommune ble det utført miljøtekniske grunnundersøkelser på Petersøya.
U ndersøkelsen e ble gjennomført for å vurdere om snødeponeringen kunne ha medført
grunnforurensning.

Det antas at mesteparten av forurensinger i snø er partikkelbundet og at eventuelle forurensninger fra
snøen ville bli holdt igjen i de øverste jordlagene ved infiltrasjon. Det antas å være en gradient av
miljøgifter i grunnen med høyes te konsentrasjoner i topplaget.

På Petersøya er det tatt jordprøver i fire prøve punkter, t re fra den søndre delen som brukes til
snødeponi , og é n fra området i nord som ble brukt som referansepunkt. Plasseringen av
prøvepunktene er vist i Figur 10 . I h vert punkt ble det sjaktet ned til 3 m eller dypere hvis det var mulig .
Prøver ble tatt ut av toppjorden i alle prøvepunktene og deretter av de forskjell ige masselagene i hele
dybden. Enkelte av p røvene ble valgt ut og ble analysert for metaller, PAH16, olje, BTEX og PCB7, som
er vanlige forurensninger i snø. I spesielt et av prøvepunktene ble det funnet avfall , og masser fra
dette ble analysert for en større screeningpakke (normpakke standard) for å vurdere om det er risiko
for at snøsmeltingsvannet kan mobilisere gammel forurensing i jorden.

Figur 10 Plassering av prøvepunkter på Pete rsøya

Det ble valgt å ikke ta prøver på Tyrimyra siden dette området er minimalt brukt til snødeponering de
siste årene og fordi området er fylt opp med masser som kan være noe forurenset av de samme
stoffene som er vanlig å finne i snø. Det ville da bli v anskelig å konkludere med om eventuelle påviste
forurensninger stammer fra snøen eller fyllmassene. Vurdering av om Tyrimyra er egnet til å være
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snødeponi baseres på undersøkelser gjort på Petersøya. Det antas at snøen som leveres på disse to
deponie ne kom mer fra samme sted og konklusjonene fra Petersøya vedr. risiko for om snøen
medfører grunnforurensning kan brukes også for Tyrimyra.

Vurderingsgrunnlag

Forurenset grunn kan inndeles i tilstandsklasser etter helsefaren ved jordas innhold av ulike nivå av
mi ljøgifter. Tilstandsklasse I regnes som rene masser. Med økende innhold av miljøgifter øker også
tilstandsklassene, opp til klasse V som regnes som svært forurensede masser. Tabell 1 viser
fargekodene til de forskjellige tilstandsklassene. Ved konsentrasjoner høyere enn tilstandsklasse 5
klassifiseres massene som farlig avfall innenfor tiltaksområdet.

Tilstandsklassene knyttes dessuten til et områdes arealbruk når det bygges, graves eller ryddes opp
på området. Med arealbruk menes arealbruk slik det fremgår av kommuneplanen eller slik kommunen
planlegger fremtidig bruk av området. Analyseresultatene er klassifisert i henhold til Miljødirektoratet s
veileder TA - 2553/2009 i Tabell 3 .

Tabell 1 Tilstandsklasser for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand
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Prøvetaking

Miljøtekniske undersøkel sene ble utført 25. september 2018 av Norconsult . Prøvetakingsprogrammet ble justert
noe ut fra kabelvisning. P3 ble flyttet omtrent 8 m sørover. Prøvepunktene på området for snødeponiet ble
plassert i en avstand på omtrent 25 - 30 m mellom punktene . P4 (ref eransepunktet) ble plassert ca. 100 m nord for
P3. Det ble tatt ut lagvise jordprøver av fyllmassene. Massetypene som ble funnet i de forskjellig e punktene
varierte betydelig mellom prøvepunktene. Feltlogg fra prøvetakingen er vist i

Tabell 2 . Bilder er vist i Vedlegg 1.

Tabell 2 Feltlogg fra prøvetakingen 25. 09. 2018 med beskrivelse av massene, dybder, forurensningsgrad
(fargekodet iht. TA - 2553/2009) og parametere over normverdi. Parametere med den høyeste tilstandsklassen er
markert med fet skrift.

Prøvepunkt Dybde (cm) Beskrivelse Prøve Forurensningsgrad
og parametere over
normverdi

P1

0 - 15 Grus på toppen over grå sand med
rullstein

P1 - 1

15 - 300 Blokkstein med lite finstoff P1 - 2

P2

0 - 15 Gress, mørkebrun jord/sand P2 - 1

15 - 30 Lagdeling mellom lys e grå og lys e brun
sand. Nedenfor lys e brun sand med
rullstein

P2 - 2

50 - 150 Blokk, noe rullstein i mørk gråbrun
sand. Noe teglstein og vaier

P2 - 3

150 - 300 Blokk, noe rullstein i mø rk gråbrun
sand. Noen avfall ( vaier, bildekk,
metallskrap stoff osv ) . Innslag av silt og
leirklumper (gråg r øn n e / gule / røde)

P2 - 4 Tk3: sink
Tk2: Sum - PCB7

P3

0 - 15 Gress, gråbrun sand, rotlag P3 - 1

15 - 150 Gråbrun sand. Mellombrun sand m
rullstein og enkelte teglstein + e t stålrør

P3 - 2

150 - 220 Mellomgrå siltig leire, t ynnere lag mot
elva

P3 - 3 Tk2: benso(a)pyren

220 - 350 Homogen gråbrun sand, noen
trestokker

P3 - 4

P4

0 - 20 G ress, mørk brun jord P4 - 1

20 - 110 Lys beigegul fin sand, homogen uten
rullstein. To biter plastposer (kan være
fra toppen)

P4 - 2

110 - 150 Gulbeige fin sand. Homogen P4 - 3

290 - 310 Grågul fin sand, homogen P4 - 4
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Klassifisering iht. tilstandsklasser

Analyseresultatene er vist i Tabell 3 , og er vist med fargekodingen i veileder TA 2553/2009.

Tabell 3 Analyseresultater fra prøvetaking 25 . 09.2018 for prøvepunkt P1 - P 4 med prøvedybde i c m og fargekodet i
henhold til Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009 .

ELEMENT ENHET P1 - 1 P2 - 1 P2 - 2 P2 - 4 P3 - 1 P3 - 2 P3 - 3 P4 - 1 P4 - 2

0 - 15 0 - 15 15 - 30 150 - 300 0 - 15 15 - 150 150 - 220 0 - 20 20 - 110

Tørrstoff (DK) % 88,6 85,9 89,7 82,8 89 91,4 84,1 78,4 88,9

As (Arsen) mg/kg TS <0,5 <0,5 0,8 3,4 <0,5 1,6 2,8 3,9 1,2

Cd (Kadmium) mg/kg TS 0,07 <0,02 0,03 1,3 <0,02 <0,02 0,16 0,13 0,14

Cr (Krom) mg/kg TS 27 27 20 18 19 19 28 25 13

Cu (Kopper ) mg/kg TS 27 37 21 25 25 29 41 28 14

Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 0,47 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02

Ni (Nikkel ) mg/kg TS 24 23 17 21 18 21 33 23 11

Pb (Bly) m g/kg TS 12 6 11 29 12 13 19 21 11

Zn (Sink) mg/kg TS 82 53 52 720 54 57 80 100 52

PCB 28 mg/kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 52 mg/ kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 101 mg/kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0046 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0012

PCB 118 mg /kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 138 mg /kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0038 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0011 0,0019

PCB 153 mg /kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0032 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0021

PCB 180 mg/kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0013

Sum PCB - 7 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. 0,0116 n.d. n.d. n.d. 0,0011 0,0065

Naftalen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Acenaftyle n mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,015 0,023

Acenaften mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Fluoren mg /kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,043 0,012 <0,010

Fenantren mg/kg TS 0,016 <0,010 0,017 <0,010 0,026 <0,010 0,015 0,025 0,019

Antracen m g/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,023 0,047

Fluoranten mg/kg TS 0,014 0,012 0,027 0,016 0,018 0,011 0,011 0,037 0,027

Pyren mg/kg TS 0,011 0,01 0,019 0,014 0,018 <0,010 0,012 0,033 0,023

Benso(a)antracen^ mg/kg TS <0,010 <0,010 0,019 <0,010 0,01 <0,010 0,012 0,022 0,018

Krysen^ mg /kg TS 0,012 0,011 0,022 <0,010 0,017 <0,010 0,014 0,032 0,026

Benso(b+j) fluoranten^ mg/kg TS 0,011 <0,010 0,023 <0,010 0,014 <0,010 0,2 0,031 0,043

Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS <0,010 <0,010 0,019 <0,010 <0,010 <0,010 0,077 0,02 0,013

Benso (a)pyren^ mg/kg TS <0,010 <0,010 0,022 0,01 <0,010 <0,010 0,17 0,02 0,025

Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,1 <0,010 <0,010

Benso(ghi) perylen mg/kg TS <0,010 0,013 0,017 <0,010 0,011 <0,010 0,36 0,021 0,021

Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS <0,010 <0,010 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 0,33 0,014 0,019

Sum PAH - 16 mg/kg TS 0,064 0,046 0,205 0,04 0,114 0,011 1,34 0,305 0,304

Benzen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Toluen mg/ kg TS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040

Etylbensen mg/kg TS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040

Xylener mg /kg TS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040

Sum BTEX mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Alifater > C5 - C6 mg/kg TS <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Alifater >C6 - C8 mg/kg TS <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Alifater > C8 - C10 mg/kg TS <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Alifater > C10 - C12 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Alifater > C12 - C16 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
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ELEMENT ENHET P1 - 1 P2 - 1 P2 - 2 P2 - 4 P3 - 1 P3 - 2 P3 - 3 P4 - 1 P4 - 2

0 - 15 0 - 15 15 - 30 150 - 300 0 - 15 15 - 150 150 - 220 0 - 20 20 - 110

Alifater >C16 - C35 mg/kg TS <10 22 <10 <10 <10 <10 <10 14 <10

Sum alifat er >C12 - C35 mg/kg TS <10 22 <10 <10 <10 <10 <10 14 <10

Sum alifater >C5 - C35 mg/kg TS <20 22 <20 <20 <20 <20 <20 14 <20

TOC % TS 1,1 0,8

Analyseresultatene er overraskende positive og viser at de øverste 1 50 c m av jordmassene i alle
prøvepunkter på Petersøya er rene , dvs . i tilstandsklasse I . I det d ypere l eire laget fra P3 ble det påvist
en PAH - forbindelse, benso(a)pyren , så vidt over grensen for tilstandsklasse I .

I laget med a vfallsmasser fra prøvepunktet P2 ble det påvist forurensninger av sum - PCB7 så vidt over
tilstan dsklasse I, (hhv. 0,01 og 0,01 1 6 mg/kg TS). K onsentrasjon av sink i denne prøven var i
tilstandsklasse III (se Tabell 3 ) . Stoff som ble analysert bare i P2 - 4 prøven er vist i Tabell 4 . Bortsett
fra krom(VI) ble i ngen av de analyserte parameterne påvist over deteksjonsgrensen e. Krom(VI) hadde
konsentrasjon i tilstandsklasse I.

Tabell 4 Analyseresultater tatt ved prøvetaking 25 . 09.2018 for prøvepunkt P 2 - 4 ved prøvedybde 150 - 300 c m

ELEMENT ENHET P2 - 4 (150 - 300 c m)
Tørrstoff (E) % 80,7

Cr6+ mg/kg TS 0,451

Cyanid - fri mg/kg TS <0,10

2 - Monoklorfenol mg/kg TS <0,020

3 - Monoklorfenol mg/kg TS <0,020

4 - Monoklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3 - Diklorfenol mg/kg TS <0,020

2,4+2,5 - Diklorfenol mg/kg TS <0,040

2,6 - Diklorfenol mg/kg TS <0,020

3,4 - Diklorfenol mg/kg TS <0,020

3,5 - Diklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3,4 - Triklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3,5 - Triklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3,6 - Triklorfenol mg/kg TS <0,020

2,4,5 - Triklorfenol mg/kg TS <0,020

2,4,6 - Triklorfenol mg/kg TS <0,020

3,4,5 - Triklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3,4,5 - Tetraklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3,4,6 - Tetraklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3,5,6 - Tetraklorfenol mg/kg TS <0,020

Pentaklorfenol mg/kg TS <0,006

Monoklorbensen mg/kg TS <0,010

1,2 - Diklorbensen mg/kg TS <0,020

1,4 - Diklorbensen mg/kg TS <0,020

1,2,3 - Triklorbensen mg/kg TS <0,010

1,2,4 - Triklorbensen mg/kg TS <0,030

1,3,5 - Triklorbensen mg/kg TS <0,010

1,2,3,5+1,2,4,5 - Tetraklorbensen mg/kg TS <0,020

Pentaklorbensen mg/kg TS <0,010

Heksaklorbensen mg/kg TS <0,0050

Diklormetan mg/kg TS <0,060

Triklormetan (kloroform) mg/kg TS <0,020

Trikloreten mg/kg TS <0,010
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ELEMENT ENHET P2 - 4 (150 - 300 c m)
Tetraklormetan mg/kg TS <0,010

Tetrakloreten mg/kg TS <0,010

1,2 - Dikloretan mg/kg TS <0,0030

1,1,1 - Trikloretan mg/kg TS <0,010

1,2 - Dibrometan mg/kg TS <0,0040

1,1,2 - Trikloretan mg/kg TS <0,010

g - HCH (Lindan) mg/kg TS <0,0010

o,p' - DDT mg/kg TS <0,010

p,p' - DDT mg/kg TS <0,010

o,p' - DDD mg/kg TS <0,010

p,p' - DDD mg/kg TS <0,010

o,p' - DDE mg/kg TS <0,010

p,p' - DDE mg/kg TS <0,010
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Konklusjon og anbefaling av tiltak
Basert på grunnprøvene s er det ut til at det generelt er liten påvirkning fra snødeponiet på Petersøya .
Det ble ikke funnet forurensninger i grunnen over tilstandsklasse I i de øverste 150 c m. Dette kan tyde
på at det ikke er noe n nevneverdig tilførsel av miljøgifter fra snøen .

Basert på informasjon fra kommunen er det ikke registrert overflateavrenning fra snødeponiet på
Petersøya . Dette stemmer med de obs ervasjoner som ble gjort på befaringen som Norconsult hadde
sammen med kommunen. For å verifisere dette anbefales at kommunen følger opp om smeltevann
drenerer på overflaten i neste snøsmeltings periode. Hvis så er tilfelle, bør man v urder e å ta prøver av
s meltevannet for å forsikre seg om at overflateavrenningen ikke inneholder forurensninger fra snøen
som kan påvirke Storelva negativt .

I et prøvepunkt (P2) ble det observert en avfallsfylling på 1,5 meters dybde . Massene fra dette laget
ble analysert for å se om det i dette laget finnes miljøgifter som eventuelt kan bli mobilisert av
snøsmeltings vannet som infiltrerer i massene under smelteperioden. Resultater viste konsentrasjoner
av sink i tilstandsklasse III og PCB i tilstandsklasse II . Basert på disse resultatene er det anbefalt å
flytte snødeponi et nordover til referansepunkt P4 , hvor massene antas å være renere .

Det er ikke anbefalt å ta prøver fra snøen som en del av overvåkingen i fremtiden . Tidligere
unders økelser fra andre lokaliteter har vist at det er vanskelig å få tatt representative prøver av den
deponerte snøen. Prøvetaking i elven anses heller ikke som hensiktsmessig da det er diffus avrenning
fra området, stor vannføring i elven og andre kilder til tilsvarene forurensning i nærheten (blant annet
utløp av en stor overvannsledning fra sentrumsområdene på innsiden av Petersøya). Det vil dermed
være vanskelig å koble eventuell påvist forurensning til snødeponiet.

Snø inneholder vanligvis en del avfall. D et legges opp til at avfall plukkes ukentlig i
snøsmeltingsperioden rundt deponiområde ne for å forhindre forsøpling.

Området hvor snø deponeres på Petersøya er tilgjengelig for publikum. Det er derfor anbefalt at
snødeponi et på Petersøya skal være lukket med anleggsgjerde. Dette vil også hindre spredning av
avfall fra deponiområdet med vind i noen grad.

Når det gjelder snødeponering på Tyrimyra antas snøen som deponeres på dette området å ha
tilsvarende forurensningsgrad som snøen som deponeres på Petersøy a. Da resultatene fra de
miljøtekniske grunnundersøkelsene som ble gjennomført på Petersøya tyder på at det er liten risiko
for at snøen forurenser grunnen der hvor snøen lagres anses dette også å gjelde på Tyrimyra. Det er
ikke gjennomført grunnundersøkel ser for å verifisere om grunnen kan være forurenset, noe som kan
lede til mobilisering av gammel grunnforurensning da smeltevannet infiltrerer i grunnen. Da dette
området kun brukes til sporadisk snødeponering og lagring av snø i mindre mengder anses risik oen
for denne økte mobiliseringen å være relativt liten. Dermed anses miljørisikoen å være akseptabel
også på Tyrimyra dersom dette området kun benyttes til deponering av mindre mengder snø. Dersom
det skal deponeres større mengder snø på Tyrimyra bør det gjennomføres grunnundersøkelser for å
vurdere om økt infiltrasjon fra smeltevann kan medføre mobilisering av forurensninger i grunnen (fra
andre kilder enn snø).

Dersom dette området blir brukt til snødeponering kommende vinter anbefales likevel at prøver tas av
overflatevann som drenerer til en bekk i den sørlige delen av området for å verifisere at avrenningen
ikke medfører negativ påvirkning på bekken. Prøvene tas i snøsmelteperioden.

Basert på de observasjoner som blir gjort og evt. prøvetaking av over f latevann som blir gjennomført
kommende sesong ved de to deponiene vil miljørisikoen ved snødeponeringen vurderes på nytt.
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Vedlegg

Vedlegg 1 Bilder fra prøvetakingen

P1

P2
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Vedlegg 2 Originale analyserapporter fra laboratoriet



Ra ppo rt
S i de 1 (18 )

N1 81 6505

11 YS D T E X Z 4C

____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ __ _
A L S Labora t or y G roup Nor w a y A S
P B 643 S k ø y en , N-0214 O s l o

A L S S arp s borg
Y v en v e i en 17 , N-1715 Y v en

E -po s t : i n f o . on @ a l s g l oba l . c om
T e l : + 47 2 2 13 18 00

W e b : w w w . a l s g l oba l . no

Do k u m en t e t er go d k j en t
og d i g i t a l t under t egne t
a v Rappor t ø r

Mott a tt d ato 2018 - 09 - 2 6 N o r c on s u l t AS
Ut s tedt 2018 - 10 - 0 3 I d a Nil s s on

P b 8 9 84
N - 7439 T r ondh eim
N o r w ay

P r o sj e kt P e t e r s ø y a s nød e pon i
B e s tnr 518 6 05 3

A n a l y se a v f as t s t o f f

D e r e s p r ø v ena v n P 1 - 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 19 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 88 . 6 8 . 8 6 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev <0 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 0 7 0 . 1 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 2 7 5 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 2 7 5 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 4 7 0 . 06 58 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 4 4 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 1 2 2 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 8 2 16 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev 0 . 01 6 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 4 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 01 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 06 40 m g / k g T S 1 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 1 - 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 19 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M

T OC a u l ev 1 . 1 0 . 16 5 % T S 2 1 SA H M
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____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ __ _
A L S Labora t or y G roup Nor w a y A S
P B 643 S k ø y en , N-0214 O s l o

A L S S arp s borg
Y v en v e i en 17 , N-1715 Y v en

E -po s t : i n f o . on @ a l s g l oba l . c om
T e l : + 47 2 2 13 18 00

W e b : w w w . a l s g l oba l . no

Do k u m en t e t er go d k j en t
og d i g i t a l t under t egne t
a v Rappor t ø r

D e r e s p r ø v ena v n P 2 - 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 0
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 85 . 9 8 . 5 9 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev <0 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev <0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 2 7 5 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 3 7 7 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 3 4 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 6 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 5 3 10 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 01 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 01 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 04 60 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev 2 2 4 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev 2 2 4 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev 2 2 4 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 2 - 2
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 1
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 89 . 7 8 . 9 7 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev 0 . 8 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 0 3 0 . 1 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 2 0 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 2 1 4 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 4 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 1 7 3 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 1 1 2 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 5 2 10 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev 0 . 01 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 02 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 01 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev 0 . 01 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 02 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 02 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev 0 . 01 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 02 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 01 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev 0 . 02 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 20 5 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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Labn u m m e r N 0060 8 20 1
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 3 - 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 2
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 89 . 0 8 . 9 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev <0 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev <0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 1 9 3 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 2 5 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 2 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 1 8 3 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 1 2 2 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 5 4 10 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev 0 . 02 6 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 8 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 01 8 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev 0 . 01 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 01 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 01 4 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 11 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 2
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M

T OC a u l ev 0 . 8 0 0 . 1 2 % T S 2 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 3 - 2
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 3
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 91 . 4 9 . 1 4 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev 1 . 6 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev <0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 1 9 3 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 2 9 5 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 2 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 1 4 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 1 3 2 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 5 7 11 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 01 10 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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Labn u m m e r N 0060 8 20 3
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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Labn u m m e r N 0060 8 20 4
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 84 . 1 8 . 4 1 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev 2 . 8 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 1 6 0 . 1 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 2 8 5 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 4 1 8 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 3 3 6 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 1 9 3 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 8 0 1 6 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev 0 . 04 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev 0 . 01 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 01 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev 0 . 01 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 01 4 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 2 0 0 . 0 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev 0 . 07 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 1 7 0 . 05 1 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev 0 . 1 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 3 6 0 . 10 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev 0 . 3 3 0 . 09 9 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 1 . 3 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 4 - 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 5
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 78 . 4 7 . 8 4 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev 3 . 9 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 1 3 0 . 1 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 2 5 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 2 8 5 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 3 4 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 2 1 4 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 10 0 2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev 0 . 00 11 0 . 00 0 4 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * 0 . 00 1 1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev 0 . 01 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev 0 . 01 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev 0 . 02 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev 0 . 02 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 03 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 03 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev 0 . 02 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 03 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 03 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev 0 . 02 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 02 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 02 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev 0 . 01 4 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 30 5 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 5
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev 1 4 2 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev 1 4 2 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev 1 4 2 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 4 - 2
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 6
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 88 . 9 8 . 8 9 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev 1 . 2 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 1 4 0 . 1 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 1 3 2 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 1 4 2 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 2 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 1 1 2 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 1 1 2 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 5 2 10 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev 0 . 00 12 0 . 00 0 4 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev 0 . 00 19 0 . 00 0 4 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev 0 . 00 21 0 . 00 0 4 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev 0 . 00 13 0 . 00 0 4 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * 0 . 00 6 5 0 m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev 0 . 02 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev 0 . 01 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev 0 . 04 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 02 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 02 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev 0 . 01 8 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 02 6 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 04 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev 0 . 01 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 02 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 02 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev 0 . 01 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 30 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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Labn u m m e r N 0060 8 20 6
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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"a" e tt e r pa r a m e t e r na v n i nd i k e r e r a t a nal ys en e r u tf ø r t a k k r e di t e rt v e d A L S L abo r a t o r y G r o up N o r w a y AS.
"a u l e v " e t t e r pa r a m e t e r n a v n i ndi k e r e r a t a n al y s e n e r u tf ø rt a kk r e di t e r t a v u n de r le v e r andø r .
" * " e t t e r pa r a m e t e r n a v n in d ik e r e r u a kk r e di t e r t a n al y s e .
Utf ø r en d e l a bo r a t o r i u m e r op p gi tt i t a b ell k a l t Utf .
n . d . b e t y r i k k e på v is t.
n / a b e t y r i k k e a nal ys e r ba rt.
< be t y r m ind r e e n n .
> be t y r s t ø rr e e nn .

M e t od e sp e s ifi k a s j on
1 N o r mpakk e (lit en ) me d a lif a t e r . Ri s i ko v u r de r i n g a v j o r d m asse r.

M e t ode : M e t alle r: DS 25 9
T ø rr s t o ff: DS 20 4
PCB- 7 : EN I S O 1530 8 , EPA 3 5 50 C
PAH: RE FL AB 4 : 2 0 0 8
B T E X : RE FL AB 1 : 2 01 0
A li f a t e r : G C M S

M ålep r insi p p : M e t alle r: I CP
PCB- 7 : G C / M S/S I M
PAH: G C / M S/S I M
B T E X : G C / M S/ pen t an
A li f a t e r : G C / M S/ pen t a n

R appo rt e r in g s g r e n s e r : M e t alle r: L O D 0 , 01 - 5 m g / k g T S
T ø rr s t o ff: L O D 0 , 1 %
PCB- 7 : L O D 0 , 001 m g / k g T S
PAH: L O D 0 , 01 - 0 , 04 m g / k g T S
A li f a t e r :
> C 5 -C 6 : L O D 2 . 5 m g / k g T S
> C 6 -C 8 : L O D 2 . 0 m g / k g T S
> C 8 -C 10 : L O D 2 . 0 m g / k g T S
> C 10 -C 12 : L O D 5 . 0 m g / k g T S
> C 12 -C 16 : L O D 5 . 0 m g / k g T S
> C 16 -C 35 : L O D 10 m g / k g T S
> C 12 -C 35 : L O D 10 m g / k g T S ( s u m )
> C 5 -C 35 : L O D 20 m g / k g T S ( s u m )

M åleu si k k e r h e t : M e t alle r: R ela t i v u s i kk e r he t: A s : 3 0 % , C d : 20 % , Cr: 2 0 % , C u : 1 4 % , H g :
14 % , N i : 2 0 % , P b : 2 0 % o g Z n : 20 %
T ø rr s t o ff: R ela t i v u s i kk e r he t 1 0 %
PCB- 7 : R ela t i v u s i kk e r he t 2 0 %
PAH: R ela t i v u s i kk e r he t 4 0 %
A li f a t e r : R ela t i v u s i kk e r he t 2 0 %

V ed la v e k o n s e n tr a s jo n e r k an ab s o lu tt m å le u si k k e r he t v æ r e hø y e r e e n n r e l a t i v
m ål e u s i k k e r h e t, o g en hø y e r e m ål e u s i k k e r h e t v il r a ppo r t e r e s .

2 B es t em m e l s e a v T O C i j o rd

M e t ode : EN 1313 7 : 20 01
M ålep r insi p p : I R
R appo rt e r in g s g r e n s e r : 0 , 1 % T S
M åleu si k k e r h e t : R ela t i v u s i kk e r he t: 15 %
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M e t od e sp e s ifi k a s j on

G odk j enner
SA H M S ab r a H a s h i m i

Utf 1

1 A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S D en m a r k A/ S , B a k k e gå r d s v ej 4 0 6 A, 3 0 50 H u m l e b æ k , D an m a r k

M åleu si k k e r h e t en an g is s o m e n u t v ide t m å le u s i kk e r he t ( e tt e r de f i ni s jon i " E v a l ua t i on o f m e a s u r e m en t da t a – G u i de t o t h e
e x p r e ssi on o f u n c e r t ai n t y in m ea s u r e m e n t”, J C G M 100 : 200 8 C o rr e c t ed v e r s ion 20 1 0 ) be r e gne t m ed en d e k nin g s f a k t o r p å
2 noe s o m g i r e t k o n f id e n s in t e r v al på o m l ag 9 5% .

M åleu si k k e r h e t fr a un d e r le v e r andø r e r an g is o ft e s o m e n u t vi de t u s i kk e r he t b e r e g ne t m e d d e k n i ng s f a k t o r 2 . Fo r y tt e r li g e r e
in f o r m a s jon , k o n t a k t l abo r a t o r i e t .

M åleu si k k e r h e t s k a l v æ r e t i lg j enge l ig f o r a kk r e di t e rt e m e t od e r. Fo r vi ss e an a l y s e r d e r d e t t e i k k e opp g is i r a p po rt e n , v il d e tt e
oppg i s v ed hen v e n de l s e t il l a b o r a t o r i e t .

D enne r a ppo r t en f å r k un g je ng is i s i n h e lhe t , o m i kk e u tf ø r e n de l a bo r a t o r i u m p å f o r h ån d h a r sk r i ft l ig g od k jen t an n e t .
R e s ul t a t e n e g j el d e r ba r e d e a nal y s e r t e p r ø v e n e .
A ngåe n de l abo r a t o r i e t s a n s v a r i f o r b in d el s e m ed o ppd r ag , s e a k t u el l p r o d u k t k a t alo g e l le r v å r w eb si de w w w . al s glob a l . no

D en di g i t a l t s ig n e rt PD F -f i l r ep r e s e n t e r e r den opp r inn e li g e r a ppo rt e n . E v en t u el l e u t sk r i ft e r e r å a n s e s o m k o pie r .

1 Utf ø r en d e t e k n i s k en h e t ( i nn e n A L S L a bo r a t o r y G r oup ) e lle r e ks t e r n t la b o r a t o r iu m ( u n de r l e v e r andø r) .
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Mott a tt d ato 2018 - 10 - 1 7 N o r c on s u l t AS
Ut s tedt 2018 - 10 - 2 9 I d a Nil s s on

P b 8 9 84
N - 7439 T r ondh eim
N o r w ay

P r o sj e kt P e t e r s ø y a s nød e pon i
B e s tnr 518 6 05 3

A n a l y se a v f as t s t o f f

D e r e s p r ø v ena v n P 2 - 4
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
NPS med a l i f i j o r d - de l 1 * ---------- - 1 1 R A M Y
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 82 . 8 8 . 2 8 % 2 2 M A M U
A s ( A r sen) a u l ev 3 . 4 2 m g / k g T S 2 2 M A M U
C d (K adm i um) a u l ev 1 . 3 0 . 2 6 m g / k g T S 2 2 M A M U
C r (K r om) a u l ev 1 8 3 . 6 m g / k g T S 2 2 M A M U
C u (K oppe r) a u l ev 2 5 5 m g / k g T S 2 2 M A M U
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 2 2 M A M U
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 1 4 . 2 m g / k g T S 2 2 M A M U
P b (B l y) a u l ev 2 9 5 . 8 m g / k g T S 2 2 M A M U
Zn (Si nk) a u l ev 72 0 14 4 m g / k g T S 2 2 M A M U

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 2 2 M A M U
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 2 2 M A M U
PCB 101 a u l ev 0 . 00 46 0 . 00 0 9 2 m g / k g T S 2 2 M A M U
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 2 2 M A M U
PCB 138 a u l ev 0 . 00 38 0 . 00 0 7 6 m g / k g T S 2 2 M A M U
PCB 153 a u l ev 0 . 00 32 0 . 00 0 6 4 m g / k g T S 2 2 M A M U
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 2 2 M A M U
S um PCB-7 * 0 . 01 16 m g / k g T S 2 2 M A M U

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 6 0 . 0 5 m g / k g T S 2 2 M A M U
P y r en a u l ev 0 . 01 4 0 . 0 5 m g / k g T S 2 2 M A M U
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 01 0 0 . 0 5 m g / k g T S 2 2 M A M U
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
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D e r e s p r ø v ena v n P 2 - 4
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
S um P A H- 16 * 0 . 04 00 m g / k g T S 2 2 M A M U

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 2 2 M A M U

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 2 2 M A M U
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 2 2 M A M U

NPS med a l i f i j o r d - de l 2 * ---------- - 1 1 R A M Y
Tø rr s t o ff (E) a u l ev 80 . 7 4 . 8 7 % 3 3 M A M U

C r 6+ a u l ev 0 . 45 1 0 . 09 1 m g / k g T S 3 3 SA H M

C y an i d -f ri a u l ev <0 . 1 0 m g / k g T S 3 3 M A M U

2 - M on o k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
3 - M on o k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
4 - M on o k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 -Di k l o r f e nol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 4+2 , 5 -Di k l o r f e nol a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 6 -Di k l o r f e nol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
3 , 4 -Di k l o r f e nol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
3 , 5 -Di k l o r f e nol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 , 4 - T r i k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 , 5 - T r i k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 , 6 - T r i k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 4 , 5 - T r i k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 4 , 6 - T r i k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
3 , 4 , 5 - T r i k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 , 4 , 5 - Te t r a k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 , 4 , 6 - Te t r a k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 , 5 , 6 - Te t r a k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
P en t ak l o r f e nol a u l ev <0 . 00 6 m g / k g T S 3 3 M A M U

M ono k l o r ben s en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 2 -Di k l o r b ens en a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 4 -Di k l o r b ens en a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 2 , 3 - T r i k l o r be n sen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 2 , 4 - T r i k l o r be n sen a u l ev <0 . 03 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
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D e r e s p r ø v ena v n P 2 - 4
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
1 , 3 , 5 - T r i k l o r be n sen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 2 , 3 , 5+1 , 2 , 4 , 5 - Te t r a k l o r be n sen a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
P en t ak l o r b ens en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
H eksak l o r ben s en a u l ev <0 . 00 50 m g / k g T S 3 3 M A M U

Di k l o r me t an a u l ev <0 . 06 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
T r i k l o r me t a n ( k l o r o f o r m) a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
T r i k l o r e t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
Te t r ak l o r m e t an a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
Te t r ak l o r e t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 2 -Di k l o r e t an a u l ev <0 . 00 30 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 1 , 1 - T r i k l o r e t an a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 2 -Di b r o m e t an a u l ev <0 . 00 40 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 1 , 2 - T r i k l o r e t an a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U

g -H CH ( L i ndan) a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 3 3 M A M U
o , p '-DDT a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
p , p '-DDT a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
o , p '-DDD a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
p , p '-DDD a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
o , p '-DDE a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
p , p '-DDE a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
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"a" e tt e r pa r a m e t e r na v n i nd i k e r e r a t a nal ys en e r u tf ø r t a k k r e di t e rt v e d A L S L abo r a t o r y G r o up N o r w a y AS.
"a u l e v " e t t e r pa r a m e t e r n a v n i ndi k e r e r a t a n al y s e n e r u tf ø rt a kk r e di t e r t a v u n de r le v e r andø r .
" * " e t t e r pa r a m e t e r n a v n in d ik e r e r u a kk r e di t e r t a n al y s e .
Utf ø r en d e l a bo r a t o r i u m e r op p gi tt i t a b ell k a l t Utf .
n . d . b e t y r i k k e på v is t.
n / a b e t y r i k k e a nal ys e r ba rt.
< be t y r m ind r e e n n .
> be t y r s t ø rr e e nn .

M e to d e sp e s ifi k a s j on
1 P akke n a v n « N o r mpa k ke s t a nda r d i j o r d ( me d a li f a t e r )»

Øv r ig m e t o d ei n f o r m a s jon t il d e ul i k e a nal ys ene s e e s u nde r

2 N o r mpakk e s t a n da r d m / a li f a t e r . Ri s i k o v u r de r i ng a v j o r d masse r . D e l 1

M e t ode : M e t alle r: DS 25 9
T ø rr s t o ff: DS 20 4
PCB- 7 : EN I S O 1530 8 , EPA 3 5 50 C
PAH: RE FL AB 4 : 2 0 0 8
B T E X : RE FL AB 1 : 2 01 0
A li f a t e r : G C M S

M ålep r insi p p : M e t alle r: I CP
PCB- 7 : G C / M S/S I M
PAH: G C / M S/S I M
B T E X : G C / M S/ pen t an
A li f a t e r : G C / M S/ pen t a n

R appo rt e r in g s g r e n s e r : M e t alle r: L O D 0 , 01 - 5 m g / k g T S
T ø rr s t o ff: L O D 0 , 1 %
PCB- 7 : L O D 0 , 001 m g / k g T S
PAH: L O D 0 , 01 - 0 , 04 m g / k g T S
A li f a t e r :
> C 5 -C 6 : L O D 2 . 5 m g / k g T S
> C 6 -C 8 : L O D 2 . 0 m g / k g T S
> C 8 -C 10 : L O D 2 . 0 m g / k g T S
> C 10 -C 12 : L O D 5 . 0 m g / k g T S
> C 12 -C 16 : L O D 5 . 0 m g / k g T S
> C 16 -C 35 : L O D 10 m g / k g T S
> C 12 -C 35 : L O D 10 m g / k g T S ( s u m )
> C 5 -C 35 : L O D 20 m g / k g T S ( s u m )

M åleu si k k e r h e t : M e t alle r: r ela t i v u s i kk e r he t 14 %
T ø rr s t o ff: r ela t i v u s i kk e r he t 10 %
PCB- 7 : r ela t i v u s i kk e r he t 20 %
PAH: r ela t i v u s i kk e r he t 40 %
A li f a t e r :

3 B es t em m e l s e a v N o r mpak ke , no r m v e r d i e r f o r f ø l som a r e a l b r uk , d e l 2 ( 2 ).

M e t ode : T ø rr s t o ff: I S O 1146 5
Cr 6+ : EN 1519 2 , EPA 3 0 60 A
C y anid -fr i : I S O 6703 - 2
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M e to d e sp e s ifi k a s j on
K lo rf e n ole r : I S O 1415 4 , EPA 8 0 41 , EPA 3 50 0
K lo r p e s t i ci d e r : EPA 808 1
K lo r be n s e ne r: I S O 1500 9 , EPA 8 2 60 , EPA 5 021 A, EPA 502 1,

EPA 8015 , M ADEP 2004 , r e v . 1 . 1 .
K lo r e rt e l ø s e m id l e r : I S O 1500 9 , EPA 8 2 60 , EPA 5 021 A, EPA 502 1,

EPA 8015 , M ADEP 2004 , r e v . 1 . 1 .

M ålep r insi p p : Cr 6+ : I C-SPC
C y anid -fr i : S pe k t r o f o t o m e t r i
K lo rf e n ole r : G C - M S/EC D
K lo r p e s t i ci d e r : G C-EC D
K lo r be n s e ne r: G C- F I D / M S
K lo r e rt e l ø s e m id l e r : G C- F I D / M S

R appo rt e r in g s g r e n s e r : Cr 6+ : 0 , 060 m g / k g T S
C y anid -fr i : 0 , 10 m g / k g T S
K lo rf e n ole r : 0 , 020 m g / k g T S
K lo r p e s t i ci d e r : 0 , 010 m g / k g T S
g -H CH ( L indan ): 0 , 00 1 0 m g / k g T S
K lo r be n s e ne r : 0 , 010 - 0 , 0 3 0 m g / k g T S
H e ks a k l o r be n s e n: 0 , 00 5 0 m g / k g T S
K lo r e rt e l ø s e m id l e r : 0 , 00 3 0 - 0 , 0 60 m g / k g T S

R ela t i v m ål e u s i k k e r he t: T ø rr s t o ff: 10 %
Cr 6+ : 20 %
K lo rf e n ole r : 25 %
C y anid -fr i : 40 %
K lo r p e s t i ci d e r : 40 %
K lo r be n s e ne r : 40 %
K lo r e rt e l ø s e m id l e r : 40 %

N o t e : R e s ul t a t e r r appo r t e rt s o m < be t y r ikk e på vi s t

G odk j enner
M A M U M a rt e M u r i

R A M Y R agnh i ld M y r v oll

SA H M S ab r a H a s h i m i

Utf 1

1 A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S La b o r a t o r y G r o u p N o r w a y AS, P o s t b o k s 64 3 S k ø y en , 0 214 Os lo , N o r g e
Le v e r in g s ad r e s s e : Dr a m m e n sv eien 2 6 4 , 0 283 Os lo , N o r g e

2 A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S D en m a r k A/ S , B a k k e gå r d s v ej 4 0 6 A, 3 0 50 H u m l e b æ k , D an m a r k

3 A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S La b o r a t o r y G r o u p , A L S C z e c h R ep u bl i c s .r. o , N a H a rf 9 / 336 , Pr ah a , T sj e kk ia

Lo k a l i s e r i n g a v a n d r e A L S la b o r a t o r i e r :

C e sk a Li pa B end l o v a 16 8 7 / 7 , 470 03 C e s k a L ip a
P a r dub i c e V R aji 906 , 530 02 P a r du b ic e

1 Utf ø r en d e t e k n i s k en h e t ( i nn e n A L S L a bo r a t o r y G r oup ) e lle r e ks t e r n t la b o r a t o r iu m ( u n de r l e v e r andø r) .
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Utf 1

K on t a k t A L S L abo r a t o r y G r o u p N o r ge , f o r y tt e r lig e r e i n f o r m a sj o n

M åleu si k k e r h e t en an g is s o m e n u t v ide t m å le u s i kk e r he t ( e tt e r de f i ni s jon i " E v a l ua t i on o f m e a s u r e m en t da t a – G u i de t o t h e
e x p r e ssi on o f u n c e r t ai n t y in m ea s u r e m e n t”, J C G M 100 : 200 8 C o rr e c t ed v e r s ion 20 1 0 ) be r e gne t m ed en d e k nin g s f a k t o r p å
2 noe s o m g i r e t k o n f id e n s in t e r v al på o m l ag 9 5% .

M åleu si k k e r h e t fr a un d e r le v e r andø r e r an g is o ft e s o m e n u t vi de t u s i kk e r he t b e r e g ne t m e d d e k n i ng s f a k t o r 2 . Fo r y tt e r li g e r e
in f o r m a s jon , k o n t a k t l abo r a t o r i e t .

M åleu si k k e r h e t s k a l v æ r e t i lg j enge l ig f o r a kk r e di t e rt e m e t od e r. Fo r vi ss e an a l y s e r d e r d e t t e i k k e opp g is i r a p po rt e n , v il d e tt e
oppg i s v ed hen v e n de l s e t il l a b o r a t o r i e t .

D enne r a ppo r t en f å r k un g je ng is i s i n h e lhe t , o m i kk e u tf ø r e n de l a bo r a t o r i u m p å f o r h ån d h a r sk r i ft l ig g od k jen t an n e t .
R e s ul t a t e n e g j el d e r ba r e d e a nal y s e r t e p r ø v e n e .
A ngåe n de l abo r a t o r i e t s a n s v a r i f o r b in d el s e m ed o ppd r ag , s e a k t u el l p r o d u k t k a t alo g e l le r v å r w eb si de w w w . al s glob a l . no

D en di g i t a l t s ig n e rt PD F -f i l r ep r e s e n t e r e r den opp r inn e li g e r a ppo rt e n . E v en t u el l e u t sk r i ft e r e r å a n s e s o m k o pie r .



 

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 

 

Tillatelse etter forurensningsloven til deponering av 
overskuddssnø på Petersøya på Hønefoss i Ringerike kommune 

 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 
6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 6. desember 2018.  
 
Tillatelsen gjelder fra 13. mars 2019. 
 
Tiltakshaver må på forhånd avklare med Fylkesmannen dersom den ønsker å foreta endringer i 
driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning og som ikke er i samsvar 
opplysninger som er gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.  

 
Virksomhetsdata 

Virksomhet Ringerike kommune 
Beliggenhet/gateadresse Osloveien 1 
Postadresse 3511 Hønefoss 
Kommune og fylke Ringerike, Buskerud 
Org. nummer (virksomhet) 940 100 925 

 
Anleggsdata 

Anleggets navn Petersøya snødeponi 
Beliggenhet Hønefoss 
Kommune og fylke Ringerike, Buskerud 
Gårds og bruksnummer 318/250 
UTM-koordinater 237450Ø/6679321N (sone 33) 

 
Fylkesmannens referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer 
2019.0198.T 0605.0162.01 

 
Tillatelse gitt: 13. mars 2019 Endringsnummer:  Sist endret:  

Hilde Sundt Skålevåg 
seksjonssjef  

 Jonas Dahl Torp 
rådgiver  

 
Endringslogg 

Endringsnummer Endring av Punkt Beskrivelse 
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1. Rammer 
Tillatelsen gjelder deponering av overskuddssnø på Petersøya i Ringerike kommune. 
 
Tillatelsen gjelder for deponering av totalt 10 000 m3 snø. 
 
Tillatelsen gjelder fra 13. mars 2019. 
 
Hvis annet ikke er klart bestemt i denne tillatelsen, skal den ansvarlige til enhver tid drive 
deponiet i samsvar med alle relevante krav i det gjeldene forurensningsregelverket. 
 

2. Generelle vilkår 

2.1. Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Dette gjelder likevel ikke utslipp 
av stoffer på prioritetslisten, oppført som vedlegg 1 i tillatelsen. Disse stoffene er blant de mest 
helse – og miljøfarlige stoffene som er i bruk. Utslipp av disse stoffene er bare tillatt hvis 
utslippene er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning, eller annet er bestemt i 
tillatelsen. Virksomheten skal være spesielt oppmerksom på eventuell fare for utslipp av stoffene 
på prioritetslisten. 

2.2. Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning, herunder utslipp til vann, samt støy og avfall er uønsket. Selv om utslippene 
holdes innenfor grenseverdiene, plikter tiltakshaver å redusere sine utslipp så langt dette er 
mulig uten urimelige kostnader. 

2.3. Tiltak ved økt forurensningsfare  
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften. 

2.4. Internkontroll  
Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift 
om dette1. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at tiltakshaver overholder 
krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse 
lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. 

2.5. Risikovurdering og forebyggende tiltak 
Tiltakshaver skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medføre fare for forurensning av 
det ytre miljø, jf. internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 6, og vurdere resultatene opp mot 
akseptabel miljørisiko. 

 
1 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften) 
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Tiltakshaver skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, inkludert 
akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser forurensningen kan medføre. 
 

3. Tiltaksgjennomføring  

3.1. Sikring av deponiet 
Området som omfattes av tiltaket skal holdes avsperret og ikke være tilgjengelig for allmenheten. 
 
3.2. Håndtering av avfall 
Slam, sand, grus og annet avfall som ligger igjen på plassen etter snøsmelting og som oppstår i 
forbindelse med rengjøring av renseløsningen skal leveres til godkjent mottak med tillatelse etter 
forurensningsloven. 
 

4. Utslippsgrenser 

4.1. Utslipp til vann  
Følgende utslippsbegrensninger gjelder: 
 

Utslippskomponent Utslippsgrense 

  
Suspendert stoff(SS) 200 mg/l 
Olje 5 mg/l 
pH 6,0-8,0 

 

4.2. Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 
 
 

Dag 
(kl. 07-19) 
LpAekv12h 

Kveld 
(kl.19-23) 
LpAekv4h 
 

Søn-/Helligdag 
(07-23) 
LpAekv16h 

Natt 
(kl. 23-07) 
LpAekv8h 
 

60 dB 55 dB 55 dB 45 dB 
 
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
virksomhetens ordinære drift, inkludert intern transport på virksomhetsområdet og 
lossing/lasting. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av 
virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. Eventuelle klager eller overskridelser 
på støy skal loggføres, og forebyggende tiltak skal iverksettes. 
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4.3. Grunnforurensning  
Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke skjer utslipp til grunnen som kan medføre fare 
eller ulempe for miljøet. Virksomheten plikter å ha oversikt over mulig forurenset grunn som 
finnes på anleggsområdet, herunder fare for spredning og eventuelt behov for undersøkelser og 
tiltak. Forurensningsmyndigheten skal varsles hvis det er grunn til å anta at tiltak vil være 
nødvendig. 
 

6. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

6.1. Etablering av beredskap  
Virksomheten skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen 
skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.  

6.2. Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift2. 
Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.  
 

7. Utslippskontroll  

7.1. Prøvetaking 
Tiltakshaver skal gjennomføre prøvetaking av snø fra deponiområdet, samt prøvetaking av slam, i 
henhold til overvåkingsprogrammet. Prøvene skal gjennomføres slik at de blir representative for 
det faktiske utslippet. 
 
Prøvetaking for utslipp til vann skal tilfredsstille vannforskriftens krav til slik 
overvåkning. Kravene fremgår av vedlegg 5 til vannforskriften. Vegsalt (NaCl), tungmetallene 
arsen, zink, kobber, bly, nikkel, krom, kvikksølv og kadmium, PAH, suspendert stoff, olje og pH 
skal minimum inngå i overvåkingen. 
 
Overvåkingsprogrammet skal inngå som en del av internkontrollsystemet. Måleprogrammet skal 
beskrive både prøvetaking, analyse og/eller beregning, herunder: 

- Prøvetakings og analysemetode. 
- Valg av måleperioder som gir representative prøver. 
- Beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes. 
- Beregning av usikkerhet i målingene for rapporteringspliktige komponenter. 

 

7.2. Kvalitetssikring av målingene 
Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å: 

· utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal 
standard benyttes. Fylkesmannen kan videre godta at annen metode benyttes dersom 
særlige hensyn tilsier det.  

 
2 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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· bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når prøvetaking og analyse utføres av 
eksterne.  

 

7.3. Rapportering  
Det skal sendes en årlig rapport til Fylkesmannen senest innen 15. august. 
Rapporten skal inneholde: 

 Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig 
påvirkning på omgivelsene fra avrenning fra snødeponi. 

 Dokumentasjon på levering av avfall, grus/sand og slam til godkjent deponi etter 
forurensningsloven. Mengder og tidspunkt for levering må være inkludert. 

 Analyseresultater fra prøvetakingen. 
 
 
8. Ansvarskontroll 
Ringerike kommune er ansvarlig for at kravene i denne utslippstillatelsen blir overholdt. 
Tillatelsen fritar ikke tiltakshaver for plikt til å innhente tillatelsen fra andre myndigheter. 
 
Tillatelsen fritar ikke virksomheten for plikt til å betale erstatning for forurensningsskade, jf. 
forurensningsloven § 10 og kapitel 8. 
 

9. Tilsyn  
Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
 

VEDLEGG 1  

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 
vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning 
 
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere:  Vanlige forkortelser 
      Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
      Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
      Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 



Tillatelse nr. 2019.0198.T  Side 6 av 7 
Tillatelse gitt: 13.03.2019 

      Heksabromcyclododekan HBCDD 
      Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden 

difenol) 
TBBPA 

  
Klorerte organiske forbindelser  
      1,2-Dikloretan EDC 
      Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
      Heksaklorbenzen HCB 
      Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
      Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
      Klorerte alkylbenzener KAB 
      Pentaklorfenol PCF, PCP 
      Polyklorerte bifenyler PCB 
      Triklorbenzen TCB 
      Tetrakloreten PER 
      Trikloreten TRI 
      Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)  
      Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
  
Enkelte tensider:  
      Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
      Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC 
      Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC 
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:  
      Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
      Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE 
      Dodecylfenol m. isomerer  
      2,4,6 tri-tert-butylfenol  
  
Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)  
      Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder 

PFOS 
PFOS, PFOS-relaterte 
forbindelser 

      Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer 
      Perfluoroktansyre  

 
PFOA   

      C9-PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA,  
PFTrDA, PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser:  
       Tributyltinn TBT 
       Trifenyltinn TFT, TPT 
  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
  
Bisfenol A BPA 
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Siloksaner  
      Dekametylsyklopentasiloksan D5 
      Oktametylsyklotetrasiloksan D4 

 



Vår dato: 16.10.2018 
Vår referanse: 2016/7487 
Arkivnr.: 470 
Deres referanse:  
 
Saksbehandler: Jonas Dahl Torp 
 
Innvalgstelefon: 32266710

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Se adresseliste  
 
  
 
Informasjonsskriv til kommunene - Håndtering av overskuddssnø 
 
Overskuddssnø fra sentrumsområder, veier og parkeringsplasser vil i mange tilfeller 
være forurenset og inneholde avfall. Deponering av snø på land og dumping av snø i 
sjø/vassdrag vil derfor være søknadspliktig etter forurensningsloven § 11 hvor 
Fylkesmannen er myndighet. 
 
Ved deponering og dumping av overskuddssnø må det gjennomføres stedsspesifikke 
risikovurderinger for å undersøke om deponeringen/dumpingen vil føre til nevneverdig 
skade eller ulempe for miljøet. Søknad om deponering og dumping av snø må deretter 
sendes til Fylkesmannen. Dersom håndteringen vil medføre skade eller ulempe for 
miljøet kreves det tillatelse etter forurensningsloven § 11. 
 
Snødeponi på land krever også tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl). Dette gjelder 
både faste og midlertidige snødeponier. Dersom deponiet skal etableres på dyrka mark 
må det søkes om dispensasjon i forhold til jordlova. 
 
Bakgrunn 
Store snømengder de siste vintrene har skapt utfordringer for flere kommuner når det gjelder 
deponering av overskuddssnø, da spesielt i sentrumsnære områder og boligstrøk. 
Fylkesmannen har fått mange henvendelser og bekymringsmeldinger fra kommuner, 
entreprenører og privatpersoner med hensyn til hvor snøen bør deponeres/dumpes, og om det 
kreves tillatelse av Fylkesmannen for å deponere/dumpe snø. Fylkesmannen sin erfaring er at 
opprettelse og godkjenning av snødeponi håndteres svært ulikt rundt i kommunene. I kyst- og 
elvekommunene er det særlig mange bekymringer og problemstillinger knyttet til dumping av 
snø i elv og sjø. 
 
På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen det er viktig at kommunene har utarbeidet en 
beredskapsplan for håndtering av snø. Det må tilrettelegges for egnede områder for 
deponering av overskuddssnø. Områdene skal vurderes på bakgrunn av bestemmelser etter 
plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Dette for å unngå at snø dumpes og deponeres 
på områder som ikke er egnet til formålet, og som kan medføre fare for forurensning av grunn 
og vann. 
 
For å sikre lik praksis i de ulike fylkene, ønsker Miljødirektoratet å utarbeide en veileder som 
legges ut på miljokommune.no. Frem til ferdigstilling av Miljødirektoratets veileder ønsker 
Fylkesmannen gjennom dette brevet å belyse hvilke regelverk som kommer til anvendelse ved 
anleggelse av snødeponier, det være seg faste og midlertidige deponier. 
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Delegering av myndighet etter forurensningsloven til Fylkesmannen 
I brev av 7. november 2011 oversendte Miljødirektoratet (tidligere Klima og 
forurensningsdirektoratet) delegasjonsvedtak fra Miljøverndepartementet. Fylkesmannen har 
fått myndighet etter forurensningsloven til å fatte vedtak knyttet til forurensning og 
avfallsproblemer ved dumping av snø i sjø og vassdrag og deponering av snø på land.  
 
Forurensningsloven 
I henhold til forurensningsloven § 6 første ledd nummer 1 forstås forurensning blant annet 
som: 
 
«tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen som er eller kan være til 
skade eller ulempe for miljøet». 
 
Dette innebærer at snø som ligger i sentrumsnære og trafikkerte områder og som dumpes eller 
forflyttes til et område for deponering faller inn under definisjonen av forurensning. Det er 
lagt til grunn at det må være en menneskelig handling som utløser forurensningen. Spørsmålet 
er så om den forurensede snøen medfører nevneverdig skade eller ulemper på miljøet, jf. 
forurensningsloven § 8 tredje ledd hvor det heter:  
 
«forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper kan finne sted uten 
tillatelse etter § 11». 
 
Deponering av snø 
Om deponeringen vil kreve en tillatelse etter forurensnignsloven vil være avhengig av hvor 
snøen kommer fra, hvor mye snø som skal deponeres og hvor snøen er planlagt deponert. Ved 
opprettelse av et snødeponi må det derfor gjøres en stedsspesifikk risikovurdering for å finne 
ut om snøen som er planlagt deponert på et område kan medføre skade eller ulempe av 
nærliggende grunn eller vassdrag. Dersom den stedsspesifikke risikovurderingen viser at 
snødeponiet kan medføre skade eller ulempe på miljøet kreves det en tillatelse etter 
forurensingsloven § 11. Dette fremkommer av forurensningsloven § 7 første ledd: 
 
«ingen må har, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det 
er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt i medhold av § 11». 
 
Forurensningsmyndighet til å gi tillatelse av snødeponier er delegert til Fylkesmannen i brev 
fra Miljødirektoratet av 7. november 2011. En eventuell søknad skal derfor sendes til 
Fylkesmannen. 
 
Dumping i vassdrag og sjø 
Utfordringer med marin forsøpling, spredning av miljøgifter og salt, og spredning av 
miljøgifter i sedimenter gjør utfylling av snø i vassdrag og sjø problematisk. 
 
Snø fra sentrumsnære og trafikkerte områder vil kunne inneholde prioriterte miljøgifter. Dette 
er ikke miljøgifter som kan spres i vassdrag eller til sjø.  
 
Marin forsøpling er videre en utfordring. Miljødirektoratet skriver i «Overordnet vurdering av 
kilder og tiltak mot marin forsøpling» at selv om ikke alle effektene av marin forsøpling er 
kjent, så er det enighet om at dette er et alvorlig miljøproblem som forventes å øke betydelig 
om det ikke iverksettes tiltak. Mye marin forsøpling er lokalt generert og må løses lokalt. 
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Fylkesmannen mener derfor det er viktig at kommunene er bevisst på sin 
forsøplingsmyndighet med tanke på avfall i snø.  
 
Et annet problem med dumping av snø i vassdrag og sjø er oppvirvling av forurensede 
sedimenter der dumpingen foregår.  
 
På bakgrunn av dette er Fylkesmannen av den oppfatning av at all dumping av snø i vassdrag 
og sjø skal begrenses eller forbys. Utfordringer med marin forsøpling, spredning av 
miljøgifter og salt, og spredning av miljøgifter i sedimenter gjør denne type utfylling 
problematisk. En eventuell tillatelse fra Fylkesmannen etter § 11 i forurensningsloven kan 
bare gis dersom snøen renses for avfall og forurensninger før dumping. 
 
Plan- og bygningsloven 
Snødeponier er et tiltak som faller inn under plan- og bygningsloven (pbl), og må derfor også 
byggesaksbehandles. Dette gjelder både faste og midlertidige snødeponier. 
 
Etter Fylkesmannens vurdering vil det være hensiktsmessig om kommunene regulerer et eller 
flere områder for snødeponier, der det er tilrettelagt for slik aktivitet ved blant annet 
installering av nødvendig rensing av smeltevann. Dette for å sikre en forsvarlig håndtering av 
overskuddssnø fra veier og parkeringsplasser. Det blir her viktig at kommunen finner områder 
som er egnet til et slikt formål og som ikke kommer i konflikt med andre brukerinteresser. 
 
Fylkesmannen vil ved etablering av snødeponier vurdere behovet for tillatelse etter 
forurensningsloven basert på hvilke bestemmelser som er satt i reguleringsplanen knyttet til 
faren for forurensning av grunn og nærliggende vassdrag. Tiltakshaver bør i 
reguleringsbestemmelsene pålegges å utarbeide et miljøoppfølgingsprogram som viser hvilke 
tiltak som skal iverksettes for å redusere faren for forurensning.  
Ved opprettelse av faste deponier vil det høyst sannsynlig kreves tillatelse etter pbl. § 93 
første ledd bokstav i. Ved opprettelse av midlertidige deponier skal det behandles etter pbl. § 
85. 
 
Om et snødeponi er midlertidig må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Fylkesmannen mener at 
dersom et snødeponi plasseres samme sted flere år på rad og snøen ligger i deponiet fra 
omkring desember til utover sommeren, anses ikke tiltaket som midlertidig.  
 
Jordloven 
Ved plassering av snødeponi på dyrka mark kan det også være behov for å søke om 
dispensasjon fra jordlova § 9. Det anbefales å ta kontakt med landbruksmyndighetene i den 
aktuelle kommunen. 
 
Søknad 
Hvilke snødeponier som er søknadspliktige etter forurensningsloven vil være avhengig av om 
deponiet medfører en fare for forurensning. Her må det som tidligere nevnt gjøres en 
stedsspesifikk vurdering for hvert enkelt snødeponi. 
 
Dersom det skal benyttes små midlertidige deponier på privat eiendom som ikke medfører 
fare for forurensning, anser Fylkesmannen at det ikke er behov for tillatelse etter 
forurensningsloven. De lokale påvirkningene fra deponiet skal likevel vurderes. 
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Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til dumping og/eller deponering av snø skal 
inneholde relevant informasjon, jf. forurensningsforskriften § 36-2. Innhold i søknad om 
tillatelse. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
fagsjef 
 

  Jonas Dahl Torp 
  rådgiver 
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Deltagelse i DigiViken  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune slutter seg til digtaliseringssamarbeidet DigiViken.   

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

I mai 2019 var Vikens kommuner invitert til en konferanse for å snakke om felles utfordringer 

og muligheter knyttet til utvikling av fremtidens kommuner, morgendagens tjenester og 

digitalisering. Bærum kommune fikk i etterkant av konferansen et mandat til å utrede 

etablering av et digitaliseringssamarbeid for kommunene i Viken. Tilsvarende 

digitaliseringssamarbeid eksisterer allerede andre steder i landet, for eksempel Digi Rogaland 

og Digi Vestland. Nå foreligger det et grunnlagsdokument og en invitasjon til Ringerike om å 

delta i etableringen av DigiViken fra 1. januar 2021.  

 

Beskrivelse av saken 

Regjeringens digitaliseringsstrategi «Én digital offentlig sektor» forventes gjennomført i 

perioden fram til 2025. Regjeringen utarbeidet strategien i samarbeid med KS. Samhandling og 

samordning av offentlige tjenester er vesentlige elementer i utviklingen av en digital offentlig 

sektor, hvor kommunene spiller en sentral rolle. Kommunene vil bli mobilisert for å ta 

strategien og dens perspektiver med inn i sitt videre arbeid.  

 

Mange kommuner vil hver for seg ha liten kapasitet eller mangle kompetanse til å håndtere 

slike digitaliseringsoppgaver. Et samarbeid, som DigiViken, vil bidra til bedre utnyttelse av 

ressursene og øke gjennomføringsevnen. Et DigiViken vil ha tyngde og være i stand til å 

påvirke utformingen av tiltak og handlingsplaner på nasjonalt plan.  

 

I DigiViken kan det på noen områder være nødvendig med et forpliktende samarbeid, mens det 

på andre områder kan være frivillig å delta. Dette vil bli regulert i en samarbeidsavtale.  

Noen eksempler på områder som DigiViken vil arbeide med:  

 

Forpliktende samarbeid: 

• Erfaringsutveksling, nettverk, leder- og kompetanseutvikling  



- 

• Initiere og utvikle digitale prosjekter og løsninger som dekker kommunenes behov, 

også eventuelt utover Vikens grenser  

• Rask og effektiv innføring av nasjonale digitale fellesløsninger som alle kommunene 

forplikter seg til å ta i bruk.  

Frivillig samarbeid: 

• Innføring av digitale fellesløsninger som er frivillige å ta i bruk 

• Gjennomføring av felles anskaffelser for å skape større volum i inngåtte avtaler, og 

derigjennom bedre betingelser i avtalene 

• Egenutviklede og/eller etablerte digitale løsninger som kommunene gjerne utvikler 

sammen og deler med andre kommuner 

• Samarbeid om spesifikke tema, slik som arkitektur, informasjonssikkerhet, 

standardisering og metodikk 

 

DigiViken er tenkt organisert slik: 

 
 

Det etableres et lite programkontor som leder partnerskapet operativt. Programkontoret 

knytter til seg ressurser etter behov. Eksisterende partnerskap innenfor Vikens grenser, slik 

som Digi Viken Øst og Digi Akershus, blir ressurser for programkontoret for DigiViken. 

Samarbeid om IT drift og -leveranse, slik vi for eksempel ser i SuksIT i Kongsbergregionen, er 

det ikke tenkt at DigiViken skal drive med. DigiViken er først og fremst et strategisk 

samarbeid. 

 

Økonomiske forhold 

Finansiering av DigiViken vil skje gjennom årlig innbyggerbasert finansiering fra kommunene. 

Videre vil det søkes skjønnsmidler til prioriterte prosjekter, og annen ekstern finansiering der 

det er naturlig. Ved etablering av DigiViken foreslås det at de etablerte samarbeidene Digi 

Viken Øst og Digi Akershus overføres i sin helhet inn i Digi Viken fra 1.januar.2021. Dette 

gjelder også de økonomiske rammevilkårene og etablerte forpliktelser.  

For øvrig vil prosjekter, programmer og tiltak bli finansiert gjennom egeninnsats, særskilte 

midler og kommunebidrag.  

 



- 

For kommunene i Buskerud er det forventet en gradvis innfasing. Hver enkelt kommune vil 

kunne tiltre partnerskapet, fortrinnsvis fra 1. januar 2021, uten økonomisk forpliktelse første 

året.   

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Flere av kommunens prioriterte bærekraftmål er relevante. Innovasjon, infrastruktur og 

utvikling av bærekraftige lokalsamfunn er vesentlige mål i denne sammenhengen.  Saken er 

spesielt relevant for bærekraftmål 17 – Samarbeid for å nå målene.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune slutter seg til digtaliseringssamarbeidet 

DigiViken.  

  

I dag driver vi vårt digitaliseringsarbeid i stor grad på egen kjøl, og har bare innen noen få 

fagområder samarbeid med andre kommuner. Større nasjonale og regionale 

digitaliseringsinitiativ kan være krevende å følge opp. Et samarbeid med andre kommuner 

innen Viken kan være både stimulerende og praktisk nyttig. Ved å delta i samarbeidet får vi 

anledning til å påvirke innhold og innretning i den retningen vi mener er fornuftig, samtidig 

som vi drar nytte av erfaringer og kompetanse fra større kommuners fagmiljøer.  

 

2021 vil bli et etableringsår, og vil ikke koste Ringerike kommune annet enn noe 

arbeidsinnsats. Rådmannen vil komme tilbake videre økonomiske konsekvenser i ordinære 

budsjettprosesser fra 2022. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen/Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Digitaliseringssjef Tor Eid 
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Arkivsaksnr.: 19/5235-33  Arkiv: X53  

 

Sak: 79/20 

 

Saksprotokoll - Oppsummering etter raset på Hovsenga 21. november 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Rådmannen bes innarbeide et observasjonsprogram for videre skred- og 

erosjonsutvikling på Hovsenga. 

 

2. De deler av Hovsenga som er dekt med skredmasser og den bratte leirskråningen 

sør for Hovsenga, skal fremdeles være skiltet med fare for ras og at ferdsel 

frarådes.  

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 
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Formannskapet 
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Oppsummering etter raset på Hovsenga 21. november 2019  
 
Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes innarbeide et observasjonsprogram for videre skred- og 

erosjonsutvikling på Hovsenga. 

 

2. De deler av Hovsenga som er dekt med skredmasser og den bratte leirskråningen 

sør for Hovsenga, skal fremdeles være skiltet med fare for ras og at ferdsel frarådes.  

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det har blitt gjennomført grunnundersøkelser, terrenginnmåling og elvebunnskartlegging 

etter skredet på Hovsenga. Det ble ikke påvist kvikkleire fra grunnundersøkelsene. Det ble 

registrert meget faste masser lengre inn på platået ved Høneholt. En antar derfor at en 

videre skredutvikling ikke vil ha vesentlig bakovergripende utvikling. Massene mot elva står 

veldig bratt, så det er ikke unaturlig at det vil fortsette å rase ut fram til naturlig rasvinkel er 

oppnådd. Selv om det ikke er fare for store områdeskred, så kan det likevel være at 

ytterligere utglidninger vil oppleves som dramatiske nok. 

Det er dessverre ikke mulig å si med sikkerhet hva som kommer til å bli den videre 

utviklingen av Hovsenga fremover. Å skulle gjøre sikringstiltak på Hovsenga vil være veldig 

omfattende og kostnadsfult, og er vurdert som uaktuelt ettersom det ikke er et 

boligbebyggelse her.  

Rådmannen kommer til å observere utviklingen av skredområdet, ved å ta en befaring 1-2 

ganger i året for å se etter endringer i elveløpet og større utglidninger. 

 

Innledning/bakgrunn 



- 

Formiddagen torsdag 21. november 2019 ble kommunen varslet om et større 

løsmasseskred på Hovsenga. Det presise tidspunktet for skredet har ikke vært mulig å 

bestemme. Kommunen var på befaring med politiet 21. november, og fikk bistand av 

Norges Geologiske Institutt (NGI) som stilte på en akuttbefaring dagen etter.  

Utløsningsområdet for skredet er den bratte skråningen som står sør for Randselva (ved 

Høneholt), med skredutløpsområdet i Randselva og Hovsenga. Skredmassene ut over 

Hovsenga stammer trolig både fra elvebunnen og fra utløsningsområdet. Selv om mye 

av skredmassene som var i elva allerede er erodert bort, er det fremdeles mulig å se 

«blokker/hauger» med skredmasser i Randselva.  

 

Figur 1: Oversiktsbilde hentet fra NVE atlas.  

 



- 

 

Figur 2: Den bratte sand/leirskråning sør for Hovsenga er området hvor skredet løsnet 

(utløsningsområdet). Dronebilde tatt av Jostein Nybråten 21. november 2019.  

 

 

Figur 3: Skredutløpsområdet består av Randselva og Hovsenga. Dronebilde tatt av Jostein 

Nybråten 21. november 2019. 

 

 

Tidsforløp 21. og 22. November 2019   

21. november 2019 

1030: Privatperson varslet Ringblad 



- 

1045: Privatperson varslet Politiet 

1045: Ringblad ringer kommunen/kommunikasjonsavdeling og spør om det har gått ras ved 

Hovsenga 

1130: Kommunikasjonsrådgiver kontakter beredskapsansvarlig og spør om vi har hørt om 

ras. 

1145: Politiets operasjonssentral melder om ras ved Hovsenga 12 mål stort. Lokal 

innsatspoliti ønsker befaring sammen med kommunen. Uavklart om det er mennesker 

begravd under massene.  

1215: Epost til ledergruppa fra beredskapsansvarlig om ras ved Hovsenga.  

1300: Befaring på stedet av beredskapsansvarlig, geolog og politiets innsatspersonell. 

Droneflyving ble vurdert men på grunn av regnvær ikke mulig å fly. Politihelikopter ble 

vurdert. Drone ble seinere brukt til befaring ved opphold i regnvær  

1320: Telefon fra beredskapsansvarlig på stedet til ledergruppa om at det er et stort ras og 

at det er behov for å samles.  

1400: Rådmannens ledergruppe samles sammen med kommuneoverlege og politiets 

innsatsleder. 

1400: Evakuering og befolkningsvarsling ble vurdert etter befaring ved boligområde 200 fra 

raskant av beredskapsansvarlig og geolog. Ikke behov. 

1415: Beredskap, politi tilbake etter befaring og orienterer ledelsen. På grunn uavklart 

risikobilde og fare for nye ras og at området er usikret og generelt stor pågang fra utrygge 

innbyggere og stort mediapress vurderes krisestab.  

1430: Krisestab settes. CIM-varsling etter beredskapsplan 

1445: Fylkesmannen orientert 

1500: Politikontakt kommer til krisestaben  

1530: Det avtales befaring sammen med NGI fredag morgen 

1900: Krisestaben fortsetter og nye vurderinger gjøres neste dag. 0830. 

2100: NVE vurderer risiko for stor nye ras som liten men at det kan gå mindre ras. 

Anbefaler at området holdes avsperret.   

 

22. november 2019 

0830: NGI kommer til kriseledelsen og orienterer om vurderinger  

0845: Hov barnehage informeres 

0900: NGI befarer  

0900: Kriseledelsen avslutter møtet og arbeider med tiltak 

0942: Brann og redning gjennomfører befaring med båt langs elva, søker og finner nye 

antydninger til utglidninger 

1054: Referat fra første møte 2. dag sendes ut til hele kriseledelsen og fylkesmann 



- 

1212: Bekymringsmelding fra beboere på Hov 

1241: Kriseledelsen starter møte 

1245: Befaring fra brannvesen presenteres 

1300: NGI avgir rapport og vurderinger til kriseledelsen 

1317: Fylkesmannen v naturvernavdelingen lurer på status 

1346: Kriseledelsen avvikler krisestab men er standby i løpet av helgen. Nytt møte mandag 

25. november.       

 

Vurdering av skredet 

Vurderinger gjort 21. november 2019 av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Etter at kommunen ble gjort kjent med skredet på Hovsenga ble NVE kontaktet. NVE fikk 

oversendt bilder, dronevideo og observasjoner av skredet. NVE benyttet oversendt 

materiale sammen med eksisterende kartgrunnlag (NGU løsmassekart og hoydedata.no), 

og vurderte det som usannsynlig at et eventuelt nytt skred på Hovsenga kunne påvirke 

boligbebyggelsen i Slettveien. Fra korrespondanse med NVE: 

 «NVE bekrefter vår tidligere konklusjon om at jordskredet ikke kan utvikle seg så mye 

bakover at det er fare for bebyggelsen i Slettveien. Vi forventer at skredkanten er ustabil i 

en periode fremover med mindre jordskred i randsona.» 

Videre anbefalte NVE at rasområdet ble avsperret for publikum. Det ble satt ut skilt/gjerder 

og opplyst om dette på kommunens hjemmeside.  

 

Akuttbefaring med Norges Geotekniske Institutt (NGI) 22. november 2019 

To representanter fra NGI stilte fredag 22. november på møter med kommunes 

kriseledelse, og for befaring av skredområdet. Det ble gjort befaring av både 

utløsningsområdet for skredet, baksiden av den bratte skråningen ved Høneholt, og 

utløpsområdet på Hovsenga. Observasjoner og konklusjoner fra befaringsrapporten følger 

under, hele befaringsrapporten kan leses i vedlegg 1.  

NGI skriver i sin befaringsrapport at det både øst og vest for skredsåret er mer blålig masse, 

dels dekt med snøflekker, se figur 2. Dette er sannsynligvis leirige masser. I midten er leire 

dekt over av sand og grus. Det er antakelig her man hadde den aktive delen av skredet. 

Skredet er sentrert om toppen, dvs. ryggen som går sørover på tvers av skredkanten. Mot 

øst er det en tynn rygg som står igjen. Når en slik smal rygg kommer fram, blir det mindre 

sannsynlig med dypere skred. Mot vest er det ut fra geometrien fortsatt mulighet for store 

skred. 

Skredmassene ut over Hovsenga stammer trolig både fra elvebunnen og fra 

utløsningsområdet, se figur 3. Dersom det er leire i elvebunnen kan skredet ha ført til 

bunnoppressing av masser som så er skjøvet foran og deponert på flata på Hovsenga. 

De østligste skredmassene i elva kan være avsatt ved at massestrømmen fra 

utløsningsområdet har kollidert mot land, med påfølgende spredning av masser som så 

igjen kan være transportert videre nedstrøms. 



- 

Det er sand og grus som utgjør de sørligste skredmassene på Hovsenga, nærmest elva. 

I dette området ligger det også en stor andel leirklumper med sandlag. Leirklumpene er i 

store deler av dette området mer eller mindre intakte. Lengre innover er det mindre 

andel av sandlag (visuelle anslag), men større andel av plastisk leire. Leira synes i dette 

området være bløtere, muligens på grunn av større omrøring. I en bred sone i front av 

skredmassene ligger det store mengder trær. 

NGI anbefalte at ferdselsforbud av skredområdet ble opprettholdt. Dette ble begrunnet 

med at det fremdeles er skredfare i området, og at skredmassene på Hovsenga i stor grad 

bestod av bløt leire som kunne utgjøre en fare for å sette seg fast i.  

NGI anbefalte kommunen å gjøre følgende undersøkelser av skredet:  

 Terrenginnmåling: for å kunne si noe om skredvolum og skreddynamikk.  

 Grunnundersøkelser: Den største faren anses å være relatert til potensiell kvikkleire i 

området. Et kvikkleireskred kan forårsake store skader, og det er derfor sentralt å få 

avklart grunnforholdene. 

 Dybdemålinger: av randselva i og rundt skredområdet.  

 

Innmåling av skredområdet med kommunens oppmålingskontor 

Det ble foretatt en innmåling av største utbredelse av skredmassene med kommunens 

oppmålingskontor. Noen områder var lite fremkommelige, og det har derfor blitt større 

avstand mellom innmålingspunktetene, se vedlegg 5. 

 

Terrengmodell 

Ved hjelp av drone ble det gjort terrenginnmålinger av skredet. Det viserer seg at ca. 40 000 

m3 sand og leire er fjernet skråningen, hovedsakelig fra ryggen som går sørover på tvers av 

skredkanten. Massen som mangler fra skråningen er vist med rødt i figur 4. Det må 

opplyses om at forrige terrenginnmåling av området ble gjort i 2016, og det vil ha kunnet 

gått noen mindre skred frem til november 2019.  



- 

 

Figur 4: Terrengmoddel. Det røde området har rast ut.  

Grunnundersøkelser, mars 2020 

Det ble utført grunnundersøkelser på Hovsenga og ved Høneholt for å kartlegge 

grunnforholdene i området. Det ble boret ca. 20 m i alle punktene, boringene ble avsluttet 

før berg ble påtruffet. Det ble ikke påvist kvikkleire i grunnen. Løsmassene vest for 

Randselva består av tørrskorpeleire ned til 1,5 m med sandlag mellom 1,5 - 10 m dybde 

over leire med silt og sandlommer ned til ca. 20 m dybde. Øst for elven består løsmassene 

av sand med noe humus ned til 5 m dybde over sand med innhold av silt og grus ned til ca. 

20 m dybde. Se vedlegg 3 for utfyllende informasjon.  

 

Det ble registrert meget faste masser lengre inn på platået ved Høneholt (borpunkt 1A og 

1B). En antar derfor at en videre skredutvikling ikke vil ha vesentlig bakovergripende 

utvikling.  



- 

 

Figur 5: Borplanen viser hvor det har blitt gjort grunnundersøkelser.  

 

Elvebunnskartlegging  

Figur 6 viser dybdeflaten til elvebunnen etter kartleggingen fra mars 2020. Hele datasettet 

er tilgjengelig på www.hoydedata.no. NVE har fått oversendt dataen, og påpeker at ved å 

sammenlikne tverrprofiler fra 2020 med 2016- data, ser det ut til at dypålen har flyttet seg 

inn mot skråningen. Dette er hovedsakelig masse nederst i skråningen som har forsvunnet, 

og ikke opprinnelig elvebunn. Dette kan medføre at strømmen føres tettere inn til den bratte 

jordskråningen, og kan eventuelt medføre flere utglidninger.  

Litt nedstrøms for skredet er det et område som vises som grunnere over hele elvestrekket. 

Det ser like grunt ut i hele dybden, og det virker som om skredmassene har laget en terskel 

over elva. En terskel vil i utgangspunktet medføre at strømningshastigheten blir lavere og 

dermed mindre erosjon. Dette kan endre seg om deler av terskelen blir gravd vekk med tida 

og kanaliserer strømmen mer.   

Fra flere befaringer til Hovsenga observeres det at vannet renner greit, og det er ikke 

krusninger i vannet som tyder på at vannet blir ledet inn til skråningen nedstrøms for 

rasområdet. 

Elva graver i yttersving (inn mot den bratte skråningen sør for Hovsenga), og avsetter 

masser i innersving (Hovsenge). Normalt sett vil derfor elver ofte være dypest i yttersvingen 

og grunnere inn mot innersvingen. Etter at raset gikk har elva blitt betydelig grunnere.   

 



- 

 

Figur 6: Elvebunnskartlegging av Randselva, mars 2020. 

 

Befaring med NVE 19. august 2020  

NVE har fått oversendt alt av undersøkelser som har bitt gjort etter skredet. NVE klarer ikke 

helt å si hva som kommer til å bli den videre utviklingen fremover, og ønsket å ta en 

befaring av rasområdet. Dette var hovedsakelig av faglig interesse, ettersom det ikke har 

blitt påvist kvikkleire, og det er begrenset fare for liv og helse, selv om en ny utglidning 

skulle skje.  

At det har bitt fraktet intakte blokker med leire og sand langt inn på Hovsenga vitner om at 

det har vært store krefter involvert i skredet. Skredet er komplekst, og har på nåværende 

tidspunkt ikke vært mulig å fastslå hva som har vært utløsende mekanisme for skredet.  

Selv om leirmassene har tørket opp, og det ikke lengre er noen fare for å sette seg fast i 

bløte partier, mener NVE at det er fornuftig å holde området avsperret fremover. 

Skredkanten er fremdeles ustabil, og det har gått flere mindre skred/utglidninger i 

leirskråningen.  

Området er derfor fremdeles skiltet med fare for ras og at ferdsel frarådes, se vedlegg 5 for 

skilt som er hengt opp. Det har også blitt ryddet og skiltet en sti som går på utenom 

skredmassene. 

 

Økonomiske forhold 



- 

Akuttbefaring med befaringsrapport (NGI):                63 491 NOK ekskl. MVA. 

Poseprøver av skredmasser (NGI lab):                      6 500 NOK ekskl. MVA.   

Terrengmodell        20 000 ekskl. MVA 

(Berntsen plan & oppmåling )                                  

Elvebunnskartlegging (Hydreateam):                   ca. 20 000 ekskl. MVA.  

Det ble gjort en elvebunnskartleggingen for 5 lokaliteter i Storelva og Randselva. Kostnaden 

for elvebunnskartleggingen for Hovsenga var ca. 20 000 ekskl. MVA 

Grunnundersøkelser (Rambøll):          332 600 ekskl. MVA.                                                         

 

Totalt:         422 591 ekskl. MVA.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Selv om det ikke ble påvist kvikkleire, er området skredutsatt og bør holdes avsperret 

fremover. En videre skredutvikling på Hovsenga vil ikke ha vesentlig bakovergripende 

utvikling fordi det ble registrert meget faste masser lenger inn på platået (dette gjelder 

borpunktet som ble gjort på jordet bak skredet, Høneholdt). Massene mot elva står veldig 

bratt, og det er ikke unaturlig at det vil fortsette å rase ut fram til naturlig rasvinkel er 

oppnådd. Selv om det ikke er fare for store områdeskred så kan det likevel være at 

ytterligere utglidninger vil oppleves som dramatiske nok.  

Rådmannen har ikke prioritert å bestille flere utredninger/stabilitetsberegninger av 

skråningen, da disse beregningene mest sannsynlig kun hadde gitt oss informasjon om at 

skråningen står meget anstrengt slik den står nå. Det er på nåværende tidspunkt ikke 

aktuelt å gjøre sikringstiltak i skråningen. Dette fordi det ikke er boligbebyggelse her, 

eventuelle sikringstiltak ville vært meget kostnadsfulle og området er plassert i et 

naturreservat hvor det er ønskelig med naturlige prosesser.  

Selv om det ikke på nåværende tidspunkt er aktuelt å gjøre store sikringstiltak, vil 

rådmannen innføre et observasjonsprogram for videre utvikling på Hovsenga. Dette vil 

hovedsakelig bestå av befaring 1-2 ganger i året, hvor det ses etter endringer i elveløpet og 

større utglidninger.  

 

 

Vedlegg 

1. Befaringsnotat, NGI 28.11.19 

2. Elvebunnkartlegging - oppdragsrapport, 28.04.20 

3. Grunnundersøkelser - datarapport, 08.05.20 

4. Skilt - fare for ras 

5. Kart med innmåling av skredmasser, oppmålingskontoret, 27.11.19 

 

 

 

 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 22.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Leder: Knut Kjennerud  

 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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