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Høringssvar - endring av jordloven, konsesjonsloven og 

odelsloven  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Høringsbrev av 27.06.2016 fra Landbruks- og matdepartementet med forslag om 

endring av konsesjonsloven, jordloven og odelsloven tas til orientering. 

2. Ringerike kommune mener at eventuelle endringer som gjøres i jordloven, 

konsesjonsloven og odelsloven må være i tråd med de hensynene lovene skal ivareta, 

og ikke gi negative konsekvenser for matproduksjon, eierstruktur og rekruttering til 

landbruket. 

3. Det vises til saksfremlegget for nærmere tilbakemeldinger på konkrete punkter i 

endringsforslaget. 

 

 

Innledning 

Landbruks og matdepartementet (LMD) har sendt forslag om endringer i konsesjonsloven, 

jordloven og odelsloven på høring. Mål med forslagene er å forenkle regelverket, gi mindre 

byråkrati og gi større råderett over egen eiendom. Høringsfristen er 26. september 2016. 

 

Høringsnotatet om forslag til endring av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven er et 

omfattende og utdypende dokument, med mange forslag til endringer. Høringssvaret vil 

dermed kun inneholde en kort oppsummering av endringsforslag og direkte svar på punktene. 

Se høringsnotatet for LMD’s argumenter for endringsforslagene.  

 

Bakgrunn 

I desember 2013 sendte Landbruks- og matdepartementet forslag om å fjerne priskontrollen 

på konsesjonspliktig eiendom på høring. Forslaget resulterte ikke i at priskontrollen ble 

opphevet, men i år har grensen for priskontroll ved erverv av bebygd landbrukseiendom blitt 

hevet fra 2,5 til 3,5 millioner kr. 

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) sendte forslag om å oppheve konsesjonsloven og 

boplikten på høring med frist i januar 2015. Stortinget vedtok å sende lovforslaget tilbake til 
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regjeringen med krav om utredning og forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og 

jordloven (Innst. 153 L).  

 

I tråd med stortingets anmodningsvedtak sendte LMD ut høringsnotatet 27. juni 2016; Forslag 

til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., 

lov om jord (jordlova) og lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova). 
 

Oppsummering av høringsnotatet 

Arealgrenser for konsesjon og odel  

Departementet foreslår å heve arealgrensene for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd 

eiendom og lovbestemt boplikt fra 25 dekar til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. 

Tilsvarende foreslår departementet å heve arealgrensen for odlingsjord fra 25 dekar til 35 

dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. Endringene innebærer at færre eiendommer enn i 

dag vil bli omfattet av konsesjonsplikt, og at færre eiendommer vil være gjenstand for boplikt. 

Endringen innebærer dessuten at færre eiendommer vil kunne odles. 

 

Priskontroll etter konsesjonsloven  

Departementet foreslår en hjemmel for forskrift i konsesjonsloven slik at beløpsgrenser 

fastsettes i forskrifts form, ikke som i dag gjennom rundskriv. Departementet mener at 

arealgrensene bør lovfestes. 

  

Departementet foreslår at priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer oppheves. 

Forslaget innebærer at om lag 7 400 eiendommer unntas fra priskontroll dersom de selges 

utenfor familien eller odelskretsen. 

  

Ved erverv av bebygd eiendom med både jord og skog foreslår departementet at gjeldende 

arealgrense for konsesjonsplikt på 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord heves til 35 

dekar. Konsekvensen av denne endringen er at det ikke vil bli priskontroll ved slike erverv. 

Videre foreslår departementet dessuten at dagens arealgrense på 500 dekar for priskontroll 

ved erverv av skog skal sløyfes ved erverv av bebygd eiendom med både jord og skog. Det 

betyr at spørsmålet om priskontroll bare blir avhengig av om eiendommen består av mer enn 

35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. De to forslagene innebærer samlet at om lag 18 

000 eiendommer unntas fra priskontroll hvis de selges utenfor familien eller odelskretsen.  

 

Ved erverv av ubebygde eiendommer med både jord og skog sender departementet to 

alternative lovtekster på høring. Alternativ 1 innebærer at det ikke gjøres endringer i forhold 

til innholdet i gjeldende regler, og at det som i dag alltid vil være priskontroll ved slike 

erverv, jf. figur 3.1. Alternativ 2 innebærer at priskontroll unnlates hvis eiendommene ikke 

består av mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Både etter alternativ 1 og 2 er 

imidlertid ordlyden i bestemmelsen om priskontroll endret slik at lovteksten angir både at det 

skal føres priskontroll ved erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål, og hvilke 

arealgrenser priskontrollen vil gjelde for. Samlet innebærer alternativ 1 at ca. 25 400 

eiendommer med skog ikke lenger vil kunne utløse priskontroll. Dette utgjør ca. 19 % av det 

totalt 132 510 eiendommer med skog. 

 

Deling, konsesjon og tilleggsjord  

Departementet foreslår regler om unntak fra delingsbestemmelsen og unntak fra 

konsesjonsplikt for å stimulere til salg av tilleggsjord og -skog.  
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Forslaget om unntak fra delingsbestemmelsen er betinget av at eier deler fra tun på ikke mer 

enn fem dekar, og selger resten av eiendommen til en som erverver den som tilleggsjord eller 

-skog til egen eiendom. Gjelder ervervet jordbruksareal, må eiendommen arealet legges til 

være i drift. Den som erverver tilleggsarealet må enten være eier av tilgrensende eiendom, 

eller hvis ervervet dreier seg om jordbruksareal, ha leid eller forpaktet arealet i minst fem år 

forut for ervervet. I begge tilfeller må den eiendommen erververen har fra før være over en 

viss størrelse, i lovutkastet er dette knyttet til arealgrensene for odlingsjord, jf. odelsloven § 2. 

Departementet ber imidlertid høringsinstansene om innspill til hvor denne grensen bør legges, 

for eksempel på 5 dekar jordbruksjord eller 25 dekar produktiv skog. Forslaget om unntak fra 

delingsbestemmelsen forutsetter ut over dette at det må foreligge en skriftlig avtale mellom 

partene.  

 

Forslaget om unntak fra konsesjonsplikten er betinget av at den som erverver tilleggsarealet 

enten eier eiendom som grenser til tilleggsarealet, eller har leid arealet i minst fem år forut for 

ervervet. Ervervet må gjelde hele eiendommen med unntak av tun på ikke mer enn fem dekar. 

I lovutkastet er det som ved unntak fra delingsbestemmelsen lagt til grunn at den eiendommen 

erververen eier fra før må falle inn under arealgrensene for odlingsjord etter odelsloven § 2. 

Departementet ber imidlertid høringsinstansene om innspill til hvor denne grensen bør legges, 

for eksempel på 5 dekar jordbruksjord.  

 

Fradeling av tomter  

Departementet foreslår en regel om unntak fra søknadsplikten etter delingsbestemmelsen i 

jordloven § 12 for ubebygde tomter ikke over 2 dekar til bolig, fritidshus eller naust. 

Forslaget er begrunnet ut fra et ønske om å for å bidra til forenkling av regelverket, redusere 

byråkratiet og gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom i tråd med det som er 

sentrale mål i Sundvolden-plattformen. Unntaket gjelder kun på areal som ikke er 

jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite). Som følge av 

forslaget foreslår departementet samtidig en endring i konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1. 

Forslaget får ingen betydning for plikten til å søke deling etter plan- og bygningslovens 

regler.  

 

Driveplikt  

Departementet foreslår flere endringer i jordloven § 8 som gjelder driveplikt for eiere av 

jordbruksareal. Departementet foreslår å oppheve kravet om at leieavtalen skal vare i minst 10 

år. Et lovbestemt vilkår om varighet i 10 år kan være gunstig for enkelte husdyrprodusenter 

som har behov for en langsiktig tidshorisont for eksempel ved bygging av driftsbygninger. 

Vilkåret er imidlertid en uheldig binding av avtalefriheten ved andre produksjoner, for 

eksempel grønnsaksproduksjon der produksjonen er avhengig av vekstskifte. Departementet 

mener at regelverket bør åpne for større fleksibilitet. Videre foreslår departementet å oppheve 

kravet om at leiejord skal være tilleggsjord til annen landbrukseiendom, og dermed også at 

avtalen skal føre til driftsmessig gode løsninger. Kravet om at leieavtalen skal være skriftlig, 

opprettholdes. Det foreslås at eieren får en plikt til å sende kopi av leieavtalen til kommunen.  

 

Departementet foreslår også å oppheve departementets (kommunens) myndighet til å inngå 

avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie, tilplanting eller andre tiltak ikke 

etterkommes.  

 

Bestemmelser om tilskudd  
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Departementet foreslår en tilføyelse i jordloven § 18 (føresegner om tilskudd) om at endelig 

vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg, slik at staten ikke først er 

nødt til å få fastslått betalingsplikten ved dom. 

 

Juridiske forhold  

Jordloven 

§ 1. Føremål 

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og 

fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest 

gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 

samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 

driftsmessig gode løysingar. 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 

framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 

og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal 

og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

 

Konsesjonsloven 

§ 1. (lovens formål) 

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 

gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov. 

2. landbruksnæringen. 

3. behovet for utbyggingsgrunn. 

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 

5. hensynet til bosettingen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det vises til vedtak av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, formannskapet og 

kommunestyret sak 14/1845, forslag til høringsinnspill - oppheve konsesjonsloven og boplikt, 

hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 

Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre til 

økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og lokalsamfunnet i 

kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og boplikten opprettholdes 

som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. 

Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng med en eventuell endring av 

andre lover og rammevilkår. 

 

Rådmannens vurdering 

Forslagene i høringsnotatet vil samlet gi omfattende endringer i konsesjonsloven, jordloven 

og odelsloven. Det er ikke foretatt en konsekvensutredning for det samlede utfallet av 

endringene, det er dermed uvisst hvordan dette vil påvirke matproduksjonen, lokalmiljøene og 

eierskapsstrukturen i landbruket.  
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Rådmannen ser at forslaget kan gi en uthuling av lovverket som hverken bidrar til økt 

matproduksjon eller bosetting over hele landet. Endringsforslagene vil lempe på 

konsesjonsloven, priskontrollen og driveplikten, og gi rom for oppkjøp av landbrukseiendom 

som ikke er motivert av matproduksjon og marginale landbruksarealer kan gå ut av drift.  

 

Det blir presisert i høringsnotatet at endringene kan føre til mindre saksbehandling, men at 

kontroll med at regler overholdes vil kunne by på utfordringer. Forslagene vil trolig føre til 

økt tidsbruk til kontroll, utfordringer med oversikt over tiltak og ressurskrevende 

saksbehandling dersom det er gjennomført ulovlige tiltak. Dermed vil summen av byråkrati 

og saksbehandling trolig ikke minke. I tillegg kan endringene gi økt usikkerhet i forhold til 

hva som er grunneiers rettigheter.  

 

Arealgrenser for konsesjon og odel  

Norge er et land der mye av topografien ikke ligger til rette for store driftsenheter, dette 

gjenspeiles også i eiendomsstrukturen. En økning i arealgrensene for konsesjon og odel vil 

føre til at færre eiendommer blir pålagt boplikt. En konsekvens kan trolig bli at flere små 

landbrukseiendommer blir benyttet som fritidseiendommer. At færre gårder blir bosatt og 

drevet kan også føre til at driftskompetanse forsvinner og et svekket landbruksfaglig miljø. 

Bosetting er ett av hensynene konsesjonsloven og jordloven i utgangspunktet skal ivareta.  

 

Ved å unnta små landbrukseiendommer fra konsesjon og odel er det en generell oppfatning at 

prisene på disse landbrukseiendommene vil øke, og spesielt gjelder dette eiendommer i 

sentrale områder. Ringerike kommune ligger på det sentrale Østlandet, og prisen på disse 

eiendommene kan i visse deler av kommunen forventes å øke ganske mye. Den foreslåtte 

økningen av arealgrensen for konsesjonspliktig eiendom innebærer at alle eiendommer med 

mindre enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord blir unntatt priskontroll. Nylig ble nedre 

beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom økt fra 2,5 til 

3,5 millioner kr. For Ringerikes del betyr dette at de fleste landbrukseiendommer som blir 

solgt på det åpne markedet, særlig i nærheten av Hønefoss, sjelden vil gå under denne 

summen. Ved å øke arealgrensen vil enda færre eiendommer bli underlagt konsesjonsplikt, og 

vil dermed kunne selges for langt høyere summer enn de konsesjonspliktige. Unge 

nyetablerere som kommer utenfra næringen har tradisjonelt vært lav. Dette skyldes nok ikke 

mangel på interesse, men kan nok i stor grad skyldes at det er dyrt å kjøpe en 

landbrukseiendom på et åpent marked. Økte priser vil favorisere de med stor kjøpekraft, og 

vil i de fleste tilfeller ikke gagne unge, private kjøpere.  

 

Å heve arealgrensen for konsesjon og odel vil gi noe færre søknader og dermed mindre 

byråkrati. For Ringerikes del vil dog en økning av arealgrensen kun føre til at et fåtall av de 

eiendommer som i dag er konsesjonspliktige blir fritatt. 

 

Rådmannen stiller seg positiv til at arealgrensene er samordnet i konsesjonsloven og 

odelsloven, men er i tvil om at en økning i dagens arealgrense på 25 dekar fulldyrka eller 

overflatedyrka er i tråd med jordlovens og konsesjonslovens formålsparagrafer. 

 

Priskontroll etter konsesjonsloven  

Rådmannen stiller seg positiv til at beløpsgrenser fastsettes i forskrifts form og at 

arealgrensene lovfestes. 
 

Departementets forslag innebærer at alle rene skogeiendommer, bebygde og ubebygde, og 

bebygde landbrukseiendommer med mindre enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord blir 
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unntatt priskontroll. Ringerike er en kommune med store skogressurser og rådmannen ser at 

forslaget om å frita rene skogeiendommer fra priskontrollen kan gi økt aktivitet i 

skogbruksnæringen. Forslaget vil stimulere passive skogeiere til å selge skogen sin og gi 

mulighet for økt omsetning av rene skogeiendommer. Ved å unnta alle rene skogeiendommer 

for priskontroll vil det uunngåelig bli en økning av prisene på produktiv skog, og dette kan 

igjen føre til at det kan bli uheldige eierkonstellasjoner, ved at lokale kjøpere blir presset ut av 

markedet. Det kan også bli en stor forskjell i prisen på skog på rene skogeiendommer og 

kombinerte jord- og skogeiendommer som i forslaget ikke er unntatt priskontroll. En 

konsekvens kan være at flere ønsker å dele fra skogen for å kunne selge denne separat, og 

dermed få en høyere pris enn ved salg av hele eiendommen samlet. Dette påpeker også 

departementet i sitt høringsbrev. 

 

For ubebygde eiendommer vil alternativ 2 føre til at ubebygde eiendommer med mindre enn 

35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord blir unntatt priskontroll. Dette vil kunne føre til at 

prisen på tilleggsjord øker, og at avtalt pris ikke ivaretar en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling. Rådmannen anbefaler derfor alternativ 1; å beholde dagens lovtekst som 

innebærer at alle ubebygde eiendommer med jord og skog skal utløse priskontroll ved erverv. 

 

Skogen på eiendommer med både jord- og skogbruksressurser er en del av det helhetlige 

ressursgrunnlaget. Priskontrollen er et viktig prinsipp som verdsetter avkastningen på 

grunnlag av gårdens ressursgrunnlag og ikke pris etter markedsverdi. Frislipp av skogen vil 

dermed kunne gi et kunstig skille mellom arealressurser og stimulere til oppsplitting av 

eiendommer, dette er ikke en ønskelig utvikling. 

 

Deling, konsesjon og tilleggsjord  

Rådmannen ser positive sider av å kunne fradele tun med inntil 5 dekar tomt og selge resten 

av eiendommen til en tilgrensende landbrukseiendom uten delingssamtykke etter jordloven 

eller krav om konsesjon. Salg av tilleggsjord til en aktiv tilgrensende landbrukseiendom vil 

styrke ressursgrunnlaget, samt føre til god arrondering. Forslaget kan også føre til at det blir 

noe færre søknader om deling og konsesjon. Rådmannen ser likevel ikke at det vil bli noen 

frigjøring av ressurser på landbrukskontoret som følge av forslaget, da kontrolloppgavene 

som blir tilført som følge av endringene kan binde opp mer ressurser.  

 

Departementet foreslår at jordbruksareal som er leid av kjøper i minimum 5 år også skal være 

unntatt krav om delingssøknad og konsesjon på lik linje som med kjøpere som eier 

tilgrensende eiendommer. Departementet argumenterer for at de fleste som leier jord i et 

område eier en nærliggende landbrukseiendom, og at oppkjøp av leiejorda sannsynligvis vil 

føre til gode løsninger. Landbrukskontoret erfarer at den som leier jorda ikke nødvendigvis 

eier eiendom som ligger i nærheten, og Rådmannen mener at slike erverv fortsatt bør falle inn 

under delingsbestemmelsene og konsesjonsplikt for å unngå dårlig arrondering og løsninger 

som ikke er driftsmessig gode. Rådmannen minner om formålsparagrafen i jordloven. 

Departementets forslag kan også åpne for at det kan spekuleres i omsetning av 

landbrukseiendommer, og at det oppstår uheldige eierkonstellasjoner på sikt. 

 

Hovedargumentet for de foreslåtte unntakene fra delings- og konsesjonsbestemmelsene er å 

stimulere til salg av tilleggsjord og -skog. Rådmannen stiller seg tvilende til om endringene 

vil oppnå dette, da det viser seg at det mest av alt er følelser som hindrer omsetning av 

landbrukseiendommer. Dette blir også påpekt i høringsnotatet. Ved å unnta tilleggsjord og -

skog fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikt kan det i pressede områder bli svært høye 

priser på tilleggsjord som ikke er økonomisk bærekraftig for gårdbrukerne som ønsker å 
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utvide ressursgrunnlaget på sine eiendommer. Ved økt omsetting av jord til økt pris kan det 

være vanskelig for gårdbrukere å beholde den jorden de i dag leier, en uønsket følge av dette 

kan bli en økning i gjeldsgraden til norske bønder. 

 

Dersom forslaget om kjøp av tilleggsjord blir vedtatt bør kravet til erververens 

landbrukseiendom være av en slik størrelse at den utløser konsesjonsplikt ved salg, etter 

dagens regelverk er dette 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller over 100 dekar 

totalt. 

 

Fradeling av tomter  

Landbruksarealene ved fradeling av tomter vil i noen grad sikres gjennom reglene i plan- og 

bygningsloven, men ikke i tilstrekkelig grad. Grunnen til at fradeling på 

landbrukseiendommer i dag blir behandlet etter både jordloven og plan- og bygningsloven er 

at hensynet lovene skal ivareta er forskjellig. Plan- og bygningsloven vurderer f.eks. ikke om 

en fradeling fører til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.  

 

Driveplikt  

Kravet om 10 års avtale ved leie av jordbruksareal skal gi den som leier et stabilt 

ressursgrunnlag samtidig som eierens disposisjoner ikke blir bundet opp i for lang tid. Å 

fjerne denne reglen kan føre til dårligere vedlikehold og svekket investeringslyst i leiejord, for 

eksempel grøfting. Departementet argumenterer for at 10 års leiekontrakter ikke er egnet for 

alle produksjoner, eksempelvis grønnsaksproduksjon. I dag er det mulig å få dispensasjon fra 

krav om 10-årig leiekontrakt, og Rådmannen mener derfor at dette ikke er et vesentlig 

problem med dagens regelverk. 

 

Rådmannen mener det er meget uheldig at departementet vil fjerne krav om 10 års 

leiekontrakter samtidig som de ønsker å åpne for konsesjonsfritt erverv av eiendommer som 

har blitt leid i minimum 5 år. Samlet sett kan dette legge opp til en spekulering i oppkjøp av 

jord. 

 

Departementet foreslår å oppheve kravet om at leiejord skal være tilleggsjord til annen 

landbrukseiendom, og dermed at jordleieavtaler skal føre til driftsmessige gode løsninger. 

Rådmannen mener at dette er en direkte motsetning av jordlovens formålsparagraf. 

 

Rådmannen stiller seg tvilende til departementets forslag om å oppheve kommunens 

myndighet til å inngå avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie, tilplanting eller andre 

tiltak ikke etterkommes. Dette er et viktig virkemiddel i forhold til å ivareta driveplikt og 

sørge for at jord ikke blir stående lenge uten produksjon, og i verste fall gi dårligere 

jordkvalitet eller gro igjen. 

 

Bestemmelser om tilskudd  

Rådmannen har ingen innsigelser mot at endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd skal 

være tvangsgrunnlag for utlegg.  

 

 

 

Vedlegg 

1. Høringsbrev fra LMD 

2. Høringsnotat 
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 Ringerike kommune, 12.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

fungerende leder: Lisa Grenlund Helgesson 

 

saksbehandler: Mathea Storihle 

 



 

Ringerike kommune 
 

  Sak  76/16 

Side 10 av 46   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3896-11   Arkiv: GNR 51/29  

 

Oppføring av lagerbygg Gnr/bnr 51/29 - Nedre Kilemoen 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

76/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tillatelse til oppføring av 

lagerbygg på eiendom 51/29 fra tiltakshaver Arve Bergheim, til merknader fra Arne 

Bergheim, til kommentarer og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen mener det ikke foreligger noen naturlig hjemmel til å motsette 

tiltakshavers søknad om oppføring herunder plassering av nytt lagerbygg på eiendom 

51/29, med mindre det blir valgt å nedlegge byggeforbud etter plan- og bygnings-

loven § 13-1 og igangsatt reguleringsprosess for å avklare plasseringsregler nærmere. 

2. Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-1 om oppføring samt plassering av 

lagerbygget godkjennes på grunnlag av pkt. 1. 

3. Dette vedtaket omfatter ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. 

4. Se orientering om klageadgang.   

 

 

 

Utskrift sendes 

SG Arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss. 

Arne Bergheim, Bølgenhøgda 123, 3514 Hønefoss. 

Arve Bergheim, S/O Ringerike Liftutleie eiendom AS, Nedre Kilemoen, 3513 Hønefoss. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Kommunen mottok søknad om oppføring av lagerbygg på eiendommen 51/29 den 

27.06.2016. I henhold til byggesøknaden skulle lagerbygget oppføres 1 meter fra 

nabogrensen, og med langsiden plassert mot eiendom 51/37. Det forelå i den forbindelse en 

protest fra naboeiendommen 51/37. 

 

Arne Bergheim redegjorde for protesten i et følgebrev datert 30.05.2016, som var vedlagt 

søknaden. Det protesteres over plasseringen av bygningen, både at bygget ønskes plassert 
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mindre enn 4 meter fra nabogrensen og at bygget ønskes å plasseres med langsiden mot 

eiendom 51/37. Arne Bergheim begrunner protesten med at det er viktig med innsyn fra veien 

og innkjøringen slik at firmaet er synlig for kundene. Det hevdes også at det søkte tiltaket vil 

føre til dårligere solforhold for Arne Bergheim.  

 

Som et tilsvar på protesten av Arne Bergheim skriver søker at naboeiendommen eies av både 

Arve Bergheim og broren Arne Bergheim, hvor Arve Bergheim eier majoriteten av tomten og 

har signaturretten for naboeiendommen. Arve Bergheim hevder på bakgrunn av dette at han 

ikke trenger samtykke fra Arne Bergheim for å kunne bygge nærmere enn 4 meter fra 

naboeiendommen 51/37. Kommunen sendte et foreløpig svar datert 04.07.2016 til partene i 

saken, partene ble oppfordret til å komme til enighet evt. endre søknaden. 

 

Den 06.07.2016 mottok kommunen brev fra søker SG arkitektur AS for tiltakshaver Arve 

Bergheim hvor det fremgikk at det var besluttet å flytte bygget til byggegrensen, altså 4 meter 

fra naboeiendommen. Dette ble bestemt for å imøtekomme innsigelsen fra Arne Bergheim, 

samt for å kunne igangsette byggeprosessen. Søker anfører imidlertid at det er uaktuelt å vri 

bygget 90 grader slik at bygget får kortsiden mot eiendom 51/37, da dette vil innebære at 

partene vil få et uteområde som henvender seg mot hverandre.  

 

Temaet som skal vurderes av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er om søker Arve 

Bergheim kan plassere bygget horisontalt.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Bakgrunn: 

Av brev datert 11.08.2016 fremkommer det at brødrene Arve Bergheim og Arne Bergheim 

tidligere drev Ringerike liftutleie AS sammen. De skilte lag, og Arne Bergheim overtok 

selskapet Ringerike liftutleie AS. Det opplyses at de i ettertid vært i 4 rettssaker vedrørende 

Ringerike liftutleie, adkomst og eierforhold på tomter. Ettersom tomtene det er tale om i 

saken har konkurrerende virksomhet, anser Arve Bergheim protestene som et forsøk på å 

hindre og/ eller forsinke prosessen.  

 

 

Tiltaket: 

Det søkes om å oppføre et lagerbygg, i henhold til søknaden skal lagerbygget være 1134 m² 

bebygd areal, og 1354 m² bruksareal. Lagerbygget skal være ca 48,4 m langt og 22,4 m bredt. 

Intensjonen med å oppføre et lagerbygg på eiendommen er å kunne drive liftutleie. 

Kommunen har i den forbindelse mottatt protester fra naboeiendommen.   

 

 

 

Nabomerknader: 

Begrunnelsen for protestene er for det første at en plassering med langsiden mot eiendommen 

51/37 vil hindre utsyn til veien og innkjøringen slik at naboeiendommen vil få dårligere 

eksponering. For det annet hevdes det at byggets plassering, særlig grunnet høydeforskjell 

mellom eiendommene, vil føre til dårligere solforhold for Arne Bergheim. Arne Bergheim 

foreslår på bakgrunn av dette å vri bygningen 90 grader, slik at kortsiden av bygget plasseres 

mot eiendom 51/37. 
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Søkers kommentar til nabomerknadene: 

Søker informerer om at det er uaktuelt å plassere bygget slik at de får et uteområdet som 

henvender seg mot hverandre, når det er mulig å lage to adskilte uteområder som omsøkt.  

 

 

Alternative løsninger 

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av lagerbygg på 

eiendom 51/29 fra tiltakshaver Arve Bergheim, til merknader fra nabo Arne Bergheim, til 

kommentarer og til rådmannens saksframlegg.   

 

1. Saken utsettes til befaring 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 171 for Nedre Kilemoen. Området er regulert til 

industri- og lagerformål, jfr. reguleringsbestemmelse § 2. 

 

Reguleringsbestemmelsen § 3 c, fastslår følgende: 

«Anleggenes art, utforming og plassering skal godkjennes av bygningsrådet.» 

 

Rådmannen tolker dette som at bygningsmyndigheten i kommunen har myndighet til å sette 

føringer for hvilken plassering som kan godkjennes. En slik myndighet må imidlertid 

vurderes i samsvar med lovgivningen, særlig plan- og bygningsloven § 29-4. 

 

 

Juridiske forhold  

I plan- og bygningsloven av 2008 § 29-4 første ledd, står det følgende: 

«Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av 

kommunen…»  

 

Av Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-8/15 fremkommer enkelte 

retningslinjer for hvordan plan- og bygningsloven § 29-4 skal tolkes.  

 

For det første fremgår det av rundskrivet pkt. 3.2.1 at det ved vurderingen av plan- og 

bygningsloven § 29-4 skal legges vekt på at plan- og bygningsloven i utgangspunktet er en ja-

lov. Dette innebærer at tiltakshaver generelt har rettskrav på å få innvilget søknad om tiltak 

som er i tråd med regelverket, herunder også plan. 

 

For det annet fremgår det av rundskrivet at det forutsettes at plan- og bygningsloven 

praktiseres slik at tiltakshavers ønske imøtekommes, med mindre avgjørende grunner taler 

imot dette. Rundskrivet presiserer at det med avgjørende grunner særlig siktes til plassering 

og høyde som medfører betydelig ulempe for f.eks. naboeiendommen. 

 

Ved avgjørelsen av om kommunen har myndighet til å endre byggverkets plassering, er det 

derfor nødvendig å vurdere om plasseringen medfører betydelig ulempe for 

naboeiendommen.   

 

 

Rådmannens vurdering 
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Eier av naboeiendommen, Arne Bergheim protesterer på byggets plassering på bakgrunn av to 

forhold. Arne Bergheim anfører at det vil bli problematisk i forhold til innsyn og utsyn, og at 

det er en stor høydeforskjell mellom eiendommene, noe som vil medføre at bygget slik det 

ønskes plassert vil skygge for Arne Bergheims eiendom. 

 

Rundskrivet H-8/15 fastslår at byggets plassering må medføre en betydelig ulempe for 

naboeiendommen, for at det skal være grunnlag for å kreve endret plassering. Rådmannen 

tolker dette som at terskelen for å anse noe som en betydelig ulempe er høy.  

 

Ved vurderingen av i hvilken grad byggets plassering hindrer eksponering/ utsyn av Arne 

Bergheims bygg og drift, har rådmannen tatt utgangspunkt i kommunens kart. Av kommunens 

kart fremgår det at det allerede er et bygg gnr/bnr 51/25 som har en tilsvarende plassering slik 

som Arve Bergheim har søkt om. Gnr/bnr 51/25 ligger nærmest Follummoveien og Arne 

Bergheims bygg og drift er trolig dermed ikke synlig fra hovedveien. Rådmannen forutsetter 

dessuten at det er (ulik) skiltning ved veien som viser aktuelle kunder veien til forretningen. 

Etter rådmannens vurdering vil således ikke det søkte byggets plassering hindre eksponering 

av bygget til Arne Bergheim i betydelig grad.  

 

Arne Bergheim protesterer også med å henvise til mulig «innsyn», dette utdypes ikke 

ytterligere. Rådmannen tolker dette som at en vertikal plassering med langsiden mot gnr/bnr 

51/37 kan medføre noe innsyn til naboeiendommen. Etter rådmannens vurdering vil noe 

innsyn fra naboeiendommer, særlig på nærings- og industriområder være naturlig. 

Rådmannen anser derfor ikke mulig innsyn i denne saken som en betydelig ulempe.  

 

Søker SG arkitektur og tiltakshaver Arve Bergheim har ikke oppgitt noen kotehøyde over 

havet for høydebeliggenheten av bygningen i søknaden. Søkeren har blitt konfrontert med 

dette, og slik rådmannen forstår det vil bygningens gulv komme ca 20 cm over ferdig planert 

terreng. Det er ikke angitt at terrenget skal endres i følge terrengangivelsen på 

fasadetegningene. Rådmannen forutsetter at søkeren sender inn opplysning om hvilken 

kotehøyde over havet overkant gulv i bygningen vil få, slik at det framkommer at det ikke 

skal fylles opp, men ordnes en høydeforskjell på nevnte ca 20 cm. Ved vurderingen av 

høydeforskjellen mellom eiendommene er det tatt utgangspunkt i kommunens kart. Av 

kommunens kart fremgår det at kotelinjen for 160 m.o.h.-koten passerer over eiendommen 

51/29, mens det på eiendom 51/37 ikke vises noen kotelinjer. Dette tilsvarer en liten 

høydeforskjell mellom eiendommene. Bygningenes gesimshøyde er angitt å bli 6,6 m, noe 

som er mindre enn det som maksimalt er tillatt. I følge plan- og bygningsloven § 29-4 er det 

tillatt med inntil 8 m gesimshøyde. Reguleringsbestemmelsen § 3 litra d, angir forøvrig at det 

maksimalt er tillatt med 2 etasjer. Tegningene vedlagt søknaden viser ikke at det skal fylles 

opp.  Etter Rådmannens vurdering kan en slik høydeforskjell og mulig skyggelegging på 

naboeiendommen oppfattes som en ulempe, men ikke en betydelig ulempe.  

 

Etter en samlet vurdering av ovennevnte forhold kan ikke rådmannen se at byggets plassering 

er av betydelig ulempe for naboeiendommen. Kommunen bør på bakgrunn av dette ikke 

pålegge Arve Bergheim å endre plasseringen av bygget etter plan- og bygningsloven § 29-4. 

Rådmannen anbefaler heller ikke hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning å nedlegge 

byggeforbud med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1, bla. fordi rådmannen ikke mener 

tiltaket og dets plassering er i strid med reguleringsplanens intensjon eller gir en uønsket 

utvikling. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anbefales å godkjenne søknaden.  
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Vedlegg 

 

1. Situasjonsplan, datert 06.07.2016 med forslag til oppføring av lagerbygg fra ansvarlig 

søker, SG arkitektur AS og tegninger.  

2. Naboprotest, brev fra Arne Bergheim, 30.05.2016. 

3. Foreløpig svar fra kommunen, 04.07.2016. 

4. Naboprotest, brev fra Arne Bergheim, 07.08.2016. 

5. Motsvar til naboprotest, brev fra SG arkitektur AS, 11.08.2016. 

 

Dokumenter som ikke er tatt med som vedlegg, er søknadsblanketter, nabovarsling og 

ansvarserklæring.  

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 

 

 



 

Ringerike kommune 
 

  Sak  77/16 

Side 15 av 46   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9847-13   Arkiv: GNR 284/95  

 

Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Bygging av tilbygg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Forslag til vedtak:  

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon for bygging av 

terrasse, do-rom og vedbod på eiendom med gnr/bnr 294/95, til nabomerknad fra Hendrikus T. A. 

Hart og Mari-Anne Linnea Lien og til rådmannens saksframlegg:  

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsens §§ 2.1 og 5 ikke 

blir vesentlig tilsidesatt, og at tiltaket ikke medfører vesentlige ulemper for hensynet til 

landskaps-, natur- og friluftsverdiene langs Sperillen. Hovedkomiteen viser til at tiltakene 

er typiske for fritidseiendommer, og er egnet til å sikre forsvarlig bruk av hytta. 

Hovedkomiteen vurderer det slik at fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering.  

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i nabomerknad fra Hart og Lien tilsier at 

søknaden ikke bør godkjennes.  

3. Et vilkår for godkjenningen av dispensasjonssøknaden er at eksisterende utedo rives. Dette 

forutsettes utført innen tre måneder etter at endelig vedtak foreligger.  

4. Søknaden godkjennes i prinsippet.  

5. Rådmannen sørger for videre oppfølging av mulig ulovlig bruk av fritidseiendommen som 

bolig, samt eventuelt å gi pålegg dersom utedoen ikke er fjernet innen tre måneder etter at 

endelig vedtak foreligger.  

6. Se vedlagte orientering om klageadgang  

 

 

Utskrift sendes:  

- Ingrid Braaten, Karjolveien 17, 3531 KROKKLEIVA  

- Mari-Anne Linnea Lien, Ådalsveien 537, 3525 HALLINGBY  

 

Sammendrag  

Rådmannen anbefaler at søknaden om dispensasjon for bygging av terrasse, do-rom og vedbod 

godkjennes, og at ansvar for mulig ulovlig bruk av eiendommen delegeres til rådmannen. 
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Innledning / bakgrunn  

Det er søkt om tillatelse til flere mindre tiltak som er oppført på eiendommen gnr./bnr. 284/95. 

Tiltakene omfatter terrasse, do-rom og et lekehus som brukes til vedbod. I do-rommet vil det 

brukes en utedoløsning som ikke utløser krav om utslippstillatelse. Tiltakene krever dispensasjon 

fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5.  

 

Beskrivelse av saken  

Rådmannen bemerker innledningsvis at deler av informasjonen i denne saken er unntatt 

offentlighet etter offentleglova § 13. Dokumentene som refereres i dette saksframlegget er dermed 

ikke vedlegg til saken. Relevante opplysninger er referert i dette saksframlegget. Ingen 

opplysninger som er unntatt offentlighet anses å være relevante for avgjørelsen av denne saken. 

Etter rådmannens vurdering gjenspeiler opplysningene gitt i dette saksfremlegget sakens innhold 

og er tilstrekkelige for å behandle saken på en forsvarlig måte. 

  

Byggesøknad  

Den 30. november 2015 mottok kommunen en byggesøknad for terrasse, do-rom og vedbod på 

eiendom gnr/bnr 284/95. Deler av omsøkte tiltak er allerede utført. Sammen med byggesøknaden 

ble det søkt om dispensasjon. Dispensasjonssøknaden er mangelfullt utfylt, men det fremkommer 

hva det søkes dispensasjon for å bygge.  

 

Av vedlegg til byggesøknaden fremgår det at følgende er oppført og godkjent på eiendommen:  

- Hytte: 55,7 m2  

- Veranda (med takoverbygg): 7,5 m2  

- Veranda (uten takoverbygg): 8,3 m2  

- Inngangsplatå: 6,1 m2  

 

Totalt gir dette et bebygd areal på 77,6 m2  

 

Omsøkte tiltak vil medføre disse arealendringene. Tiltaket er delvis utført:  

- Veranda (med takoverbygg) bygges inn i hytta: 7,5 m2  

- Ny veranda: 22 m2  

- Nytt do-rom: 1,8 m2  

- Deler av gammel terrasse bygges inn som ny entré: 6,1 m2  

- Frittstående vedbod: 5,8 m2  

 

Totalt gir dette et bebygd areal på 100,8 m2 etter tiltakene.  

 

Nabomerknad fra Hendrikus T. A. Hart  

Hart er gift med Mari-Anne Linne Lien, som er hjemmelshaver på naboeeiendommen  med gnr. 

284 bnr. 38/40/70, og kom med en nabomerknad på hennes vegne. I følge nabomerknaden gjelder 

den først og fremst at det ikke er søkt om bruksendring fra fritidseiendom til bolig, da det i følge 

Hart pågår ulovlig bruk av eiendommen som bolig. Hart reagerer på at det ikke er søkt om 

bruksendring før det søkes om byggetiltak på eiendommen.  

 

Slik Hart ser det bør ikke kommunen godkjenne noen byggetiltak på eiendommen så lenge den 

faktiske bruken ikke er lovlig, da utbyggingen det søkes om vil legge ytterligere til rette for den 

ulovlige bruken. Videre stilles det spørsmål ved om endringene er i tråd med restriksjonene på 

utnyttingsgrad av eiendommen, og om eksisterende utedo på eiendommen  
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planlegges revet i forbindelse med bygging av nytt do-rom. Han påpeker også at Braaten holder 

duer på eiendommen sin, noe han mener er bevis for at de bruker det som bolig.  

 

Foreløpig svar fra kommunen  

Kommunen sendte den 2. desember 2015 et foreløpig svar der de etterlyste redegjørelse for 

nåværende bruk av hytta og en nærmere forklaring på om man planla en toalettløsning i do-

rommet som krevde utslippstillatelse.  

 

Braaten besvarte dette brevet, og presiserte at hun vil sette inn et tørrklosett.  

 

Ulovlig bruk som bolig  

Store deler av saksdokumentene omhandler hvorvidt fritidseiendommen brukes ulovlig som bolig. 

Etter tips fra Hart, sendte kommunen et brev til Ingrid Braaten der hun ble bedt om å redegjøre for 

bruken av hytta, kommunen informerte også om at bruk som bolig var ulovlig uten søknad og 

godkjenning av bruksendring.  

 

Ingrid Braaten skrev i svar til kommunen at hun tidligere har brukt hytta som bolig, men at dette 

var en midlertidig løsning og at hun flyttet derfra etter at kommunen gjorde klart for henne at 

bruken som bolig var ulovlig. Tidligere har også Mohammed M. K. Taher vært registrert med 

bostedsadresse på eiendommen.  

 

I brev 10. mars 2016 opplyser Braaten om at hverken hun eller Taher lenger bor på 

fritidseiendommen. Den 1. februar 2016, flyttet de til Karjolveien 17.. Braaten har fremlagt 

leiekontrakt som bevis på flyttingen. Braaten og Taher er ikke lenger registrert med 

bostedsadresse på fritidseiendommen.  

 

I mail datert 5. april 2016 opprettholder Hart sin nabomerknad om at kommunen ikke bør 

godkjenne byggetiltak som legger til rette for ulovlig bruk av hytteeiendommen. Han sier videre 

at Braaten har ny bostedsadresse hos en slektning i Krokkleiva og at Taher ikke har noen adresse. 

De mener derfor at dette er en pro forma-endring av adresse for å få gjennomslag for en del 

omfattende utbygginger.  

 

Forholdet til overordnede planer  

Det er ingen reguleringsplan for området, og eiendommen reguleres dermed av kommuneplanen. I 

kommuneplanen er området markert som LNF-område.  

 

Etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1 andre ledd fremgår det at «Oppføring av ny bolig- eller 

fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av  

slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.».  

 

Det er også en veiledende tekst til kommuneplanbestemmelsene, denne er ikke juridisk bindende 

men gir nyttig veiledning til hvordan bestemmelsene skal forstås. Her fremgår det at «Dersom det 

gis dispensasjon for å utvide hytter, skal ikke samlet størrelse bli større enn totalt 100 m2 T-BYA. 

Maksimal størrelse for frittliggende uthus er på inntil 20 m2 T-BYA.»  

 

Fritidsboligen befinner seg i underkant av 60 meter fra strandlinjen ved Sperillen, og 

kommuneplanbestemmelsen § 5 om byggeforbud i 100m-sonen fra vassdrag kommer også til 

anvendelse. I den veiledende teksten til bestemmelsene står det at «Dersom det gis dispensasjon i 

områder langs vann og vassdrag for å utvide hytter, skal total  
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hyttestørrelse etter utvidelsen ikke blir større enn 50 m2 T-BYA, og tilsvarende vedrørende  

uthus på inntil 10 m2 T-BYA».  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5.  

 

For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke «blir 

vesentlig tilsidesatt» og at «fordelene ved å gi dispensasjon [er] klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering», jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

Hensynene bak kommneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 er å verne om landskaps-, natur- og 

friluftsverdiene. I 100 m-beltet har man særlig strenge regler for å sikre allmennhetens tilgang til 

vannet, og de spesielle friluftsverdiene som finnes her.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

Rådmannen har ikke funnet tidligere behandlinger og vedtak som anses relevante for denne saken, 

da den anses å være av lokal karakter.  

 

Økonomiske forhold  

Rådmannen kan ikke se at tiltaket eller kommunens oppfølging av saken har direkte økonomiske 

konsekvenser for kommunen. Saksbehandlingsgebyr og lignende kommer som inntekt til 

kommunen. Kommunen har informert søker om at det tas gebyr også i avslagssaker.  

 

Behov for informasjon og høringer  

Rådmannen kan ikke se at det er behov for høring eller lignende for å avgjøre denne saken.  

 

Alternative løsninger  

Alternativ 1  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon for bygging av 

terrasse, do-rom og vedbod på eiendom med gnr/bnr 294/95, til nabomerknad fra Hendrikus T. A. 

Hart og Mari-Anne Linnea Lien og til rådmannens saksframlegg:  

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsens §§ 2.1 og 5 blir 

vesentlig tilsidesatt, og at tiltaket medfører vesentlige ulemper for hensynet til landskaps-, 

natur- og friluftsverdiene langs Sperillen. Hovedkomiteen viser til at tiltakene vil legge 

ytterligere til rette for ulovlig bruk av fritidseiendommen som bolig. Hovedkomiteen 

vurderer det slik at fordelene ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

2. Søknaden avslås med henvisning til plan- og bygningsloven § 19-2.  

3. Rådmannen følger videre opp mulig ulovlig bruk av fritidseiendommen som bolig, samt 

pålegger tilbakeføring og riving av allerede utførte tiltak på eiendommen.  

4. Se vedlagte orientering om klageadgang  
 

Alternativ argumentasjon  

Hovedkomiteen kan velge å legge vekt på innholdet i merknaden fra Hart og Lien, og vurdere det 

slik at dersom man godkjenner tiltakene, vil det legge ytterligere til rette for ulovlig bruk av 

eiendommen. Videre kan hovedkomiteen legge vekt på at hytta allerede er  
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større enn maksimalt tillatt BYA etter kommuneplanbestemmelsen § 5, og at en ytterligere 

påbygging vil være uheldig for LNF-verdiene i 100m-beltet langs Sperillen.  

 

Alternativ 2  

Hovedkomiteen utsetter saken for befaring.  

 

Prinsipielle avklaringer  

Rådmannen kan ikke se at saken berører spørsmål som vil ha prinsipiell betydning.  

 

Rådmannens vurdering  

Innledningsvis vil rådmannen presisere at man ikke har mulighet til å avslå en søknad alene fordi 

man mistenker at det senere vil foregå ulovlig bruk av eiendommen.  

Rådmannen har sett at selve dispensasjonssøknaden ikke er begrunnet i særlig grad. 

Dispensasjonssøknaden er imidlertid begrunnet gjennom den øvrige korrespondanse. Rådmannen 

beklager at Braaten ikke har fått tilstrekkelig informasjon fra kommunen om kravet om begrunnet 

dispensasjonssøknad, og ut fra øvrig korrespondanse i saken, trekker vi ut at Braaten har anført 

disse grunnene for å innvilge dispensasjon:  

 

Det er lite lagerplass på hytta, og en vedbod og et større inngangsparti vil lette lagringen av ved 

og diverse utstyr. Et nytt do-rom vil erstatte en gammel utedo på eiendommen, og bedre 

toalettforholdene på hytta betraktelig, slik at det fra et miljøperspektiv blir en sikrere løsning enn 

nåværende utedo. Terrassen som tidligere var på hytta var av så dårlig forfatning at den måtte 

rives. I forbindelse med gjenoppbygging ble den utvidet litt for å lage en terrasse med mer 

hensiktsmessig plassering og størrelse i forhold til bruken av hytta.  

 

Rådmannen vurderer det slik at tiltakene det søkes om er ganske alminnelige tiltak på en 

fritidseiendom. Tilstrekkelig lagringsplass for utstyr, ved og lignende er naturlig å ville 

tilrettelegge for på en hytteeiendom. Heller ikke en utvidelse av terrassen med innbygging av et 

inngangsparti er endelige bevis for at hytta brukes til bolig. Det er uklart for rådmannen om 

Braaten for tiden har duer eller annen fugl på eiendommen, men rådmannen kan ikke se at dette er 

avgjørende for vurderingen av om hytta brukes som bolig.  

 

Rådmannen er enig i nabo Hart om at det er uheldig å godkjenne tiltak på en eiendom som brukes 

ulovlig som bolig. Slik saken står nå har imidlertid Braaten fremlagt leiekontrakt som hennes 

bevis på at hun ikke lenger bor på eiendom med gnr/bnr. 284/95. Hverken Braaten eller Taher er 

lenger bostedsregistrert i Ådalsveien 539. Rådmannen ser det slik at man ikke bør avvise 

søknaden med begrunnelse at hytta brukes ulovlig som bolig, uten å ha klare bevis for dette. 

Rådmannen vurderer det som mer hensiktsmessig at HMA ber administrasjonen følge opp mulig 

ulovlig bruk, og ilegger eventuelt nødvendige sanksjoner for å stoppe eventuell ulovlig bruk som 

bolig.  

 

Når det gjelder selve dispensasjonssøknaden ser rådmannen at hytta allerede er større enn 

begrensningen på maksimalt 50 m2 T-BYA etter veiledningen til kommuneplanbestemmelsen § 5. 

Imidlertid vurderer rådmannen det slik at da E16 ligger som en barriere mellom hytteeiendommen 

og strandsonen, gjør ikke de særlige hensynene om å sikre allmennheten fri ferdsel i strandsonen 

seg gjeldende i denne saken. Rådmannen finner dermed at de veiledende maksimalgrensene for 

BYA bør kunne fravikes i denne saken.  
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Kommuneplanbestemmelsen § 2.1 setter maksimal BYA for hytter til 100 m2, i tillegg til uthus på 

inntil 20 m2 BYA. Etter utbyggingen vil hytta være på 95 m2 BYA, med et frittliggende uthus på 

5,8 m2 BYA, altså innenfor de veiledende retningslinjene i § 2.1.  

 

Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan det gis dispensasjon dersom fordelene ved å innvilge 

dispensasjonen er «klart større enn ulempene etter en samlet vurdering» og formålet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir «vesentlig tilsidesatt».  

 

Etter rådmannens vurdering er dette et område hvor friluftsverdier ikke gjør seg gjeldende i særlig 

grad. Eiendommen ligger i nær tilknytning til en rekke bolighus, og det er så vidt rådmannen kan 

se ingen turstier over eiendommen. E16 som går rett ved eiendommen minsker også eiendommens 

viktighet for å sikre LNF-verdiene. Utvidelsen av BYA vil være forholdsvis liten, og da do-rom 

planlegges bygget i tilknytning til terrassen, vil eiendommen få mindre spredt bebyggelse enn 

tidligere, da utedoen lå helt i utkant av eiendommen. Dette vil føre til en mindre privat sone på 

eiendommen, og er således positivt for LNF-verdiene.  

 

Tiltakene er egnet til å sikre en god og hensiktsmessig bruk av eiendommen. Slik rådmannen 

vurderer det er hygieniske toalettforhold viktig å legge til rette for, også ved fritidseiendommer. 

Omsøkte tiltak vil sikre en god toalettløsning både fra et bruker- og miljøperspektiv. Å gi 

dispensasjon til økt lagringsplass er også positivt etter rådmannens syn, da dette vil minske 

behovet for utendørs lagring, noe som vil gi et ryddigere inntrykk på tomta.  

 

Etter dette finner rådmannen at fordelene ved å innvilge dispensasjonen er klart større enn 

ulempene, og at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir «vesentlig tilsidesatt», 

jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å godkjenne tiltakene, da de anses å være relevante for å 

sikre en hensiktsmessig bruk av fritidseiendommen. Rådmannen vil jobbe for å stoppe en 

eventuell ulovlig bruk av eiendommen til boligformål, dersom denne bruken viser seg ikke å være 

avviklet.  

 

Vedlegg  

- Plantegning og fasadetegninger, tidligere forhold og nye planer  

- Bilder av eiendommen fra e-skatt  

- Situasjonsplan  

 

Ringerike kommune, 04.08.2016 

Tore Isaksen 

Rådmann 

Leder: Arne Hellum  

Saksbehandler: Kristine Grønlund



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 16/2628-2   Arkiv: M30 &00  

 

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til rådmannens saksframlegg og til 

utkast til endring av «Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune» og « Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune» 

2. Endringsforskriftene sendes på offentlig høring med seks ukers frist.  

 

 

Sammendrag 

Hensikten med å revidere de to lokale forskriftene som gjelder mindre avløpsanlegg, er å få et 

mer oppdatert og helhetlig lovverk på utslippsområdet. Regelendringene vil føre til enklere 

saksbehandling, og mer forutsigbarhet for de som skal søke om utslippstillatelse, 

entreprenører, slamtømmerfirma og anleggseiere for øvrig.  

De praktiske og økonomiske konsekvensene av endringsforslagene er små.  

De viktigste endringene rådmannen foreslår er tilpasning og forenkling av forskriftstekst til 

dagens praksis i tillatelser for utslipp, tydeliggjøring av krav til bakterier (før TKB, nå E-coli) 

i områder hvor det er spesielle brukerinteresser.  

Videre foreslår rådmannen å innføre krav til hyppigere tømmefrekvens for minirenseanlegg 

og tette tanker (minst én gang i året fra dagens 2.hvert år), samt krav til tømming av olje- og 

fettutskillere. Hyppigere tømmehyppighet på disse anleggene bidrar generelt til mindre 

utslipp, i tillegg til bedre driftsforhold og lengre levetid på anleggene. Jevn tømming av olje- 

og fettutskillere som har påslipp til kommunalt nett vil også føre til mindre olje- og fettslam 

inn på kommunens felles avløpsledninger.  

 

Innledning / bakgrunn 

Forurensningsforskriften kap 12 setter krav til mindre private avløpsanlegg for mindre enn 50 

personer. I forskriften åpner det for at kommunen kan sette krav for å tilpasse forhold i 

kommunen. Ringerike kommune vedtok sin lokale forskrift i 2009 (Forskrift om utslipp av 

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud). 

 I forbindelse med dette ble det også vedtatt en lokal forskrift med krav vedrørende tømming 

av anleggene (Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, 

Buskerud). Disse to forskriftene er like i Ringerike og Hole. 
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I politisk vedtak i kommunestyret 27.11.14 om oppstart av regelendring for å legge til rette 

for årlig tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg, ble det også vedtatt oppstart på disse to lokale 

forskriftene (sak 143/14, arkivsak 14/227-8). Bakgrunnen for dette var å få et helhetlig og 

oppdatert regelverk på området.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er viktig for kommunen å ha et lokalt regelverk som er oppdatert etter dagens kunnskap 

og praksis. Det er også viktig at regelverket er tydelig og forutsigbart, slik at loven blir lik for 

alle. I forslag til endring av de lokale forskriftene er foreslått å inkludere regler om tømming 

av olje- og fettutskillere. Dette er for å ha et regelverk som er fremtidsretta, og som legger til 

rette for bedre oppfølging av disse anleggene.  

 

 

Under er en skjematisk beskrivelse av hva som foreslås revidert i de to forskriftene, samt 

bakgrunn og eventuelle konsekvenser av de ulike forslagene. 

 

 

1. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune, Buskerud 

 

Innledende tekst 

Gjeldende forskrift Forskrift til ny forskrift 

§ 4 til § 10 i denne forskriften erstatter 
kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til 
§ 12-13. For øvrig gjelder bestemmelsene i 
forurensningsforskriften. De 
bestemmelsene i forurensningsforskriften § 
12-7 til § 12-13 som ikke er i strid med 
denne forskriften gjelder fortsatt.  

I tillegg til denne forskrift gjelder 
bestemmelsene i forurensningsforskriften 
kapittel 11 og 12. 

Forslaget er kun en språklig forenkling og har ingen juridiske eller praktiske konsekvenser.  

 

§ 2 Virkeområde 

Ny setning i er angitt i fet. 

Gjeldende forskrift Forskrift til ny tekst 

Forskriften gjelder utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
bedrifter og andre virksomheter, med 
innlagt vann i Ringerike kommune, som ikke 
er tilkoplet kommunal avløpsledning, og 
hvor utslippet ikke overstiger 50 pe. 
 
Det vises også til:  
- Forskrift om godkjenning av foretak for 
ansvarsrett (GOF) 
- Forskrift om tømming av slamavskillere og 
tette tanker i Ringerike kommune 

Forskriften gjelder utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
bedrifter og andre virksomheter, med 
innlagt vann i Ringerike kommune, som ikke 
er tilkoplet kommunal avløpsledning, og 
hvor utslippet ikke overstiger 50 pe. 
 
Forskriften gjelder bare for virksomheter 
som har innlagt vann eller utslipp fra 
toalettavløp. 

Forslaget er kun en tydeliggjøring, og har ingen juridiske eller praktiske konsekvenser.  
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Hensikten med endringene er at det blir mer oversiktlig å ha en egen paragraf med «forhold til 

andre regelverk» (ny § 3, se under). Andre ledd er derfor fjerna. Siste setning (i fet) er en 

presisering av at reglene kun gjelder der hvor det er innlagt vann eller utslipp fra toalett. Det 

betyr at dersom virksomheten ikke har innlagt vann og kun har utslipp av gråvann (alt 

avløpsvann bortsett fra toalettavløp), så er den ikke omfattet av kravene i forskriften.  

 

Ny paragraf: § 3 Forhold til annet regelverk 

 

Søknader om utslippstillatelse skal også behandles etter plan- og bygningsloven. 

Tømming av avløpsanlegg er regulert av «Forskrift om tømming av tanksystem for 

oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringeringerike kommune, Buskerud. 

Bakgrunnen for endringen er å henvise til det mest relevante regelverket.  

 

§ 3 (§4 i forslag til endring) Definisjoner 

Følgende definisjoner foreslås endret. Endringer er angitt i fet: 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Gråvann: Den del av avløpsvannet som 
kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. 
Toaletter er ikke inkludert. 
TKB: Termotolerante koliforme bakterier 

Gråvann: Alt avløpsvann som ikke kommer 
fra toalettavløp. 
E-coli (Escherichia coli): En type TKB 
tarmbakterier som forekommer i 
mennesker og dyr. Kan være 
sykdomsfremkallende. 

Endringen av definisjonen av gråvann er bare en forenkling.  

 

Rådmannen foreslår å bruke E-coli istedenfor TKB (tarmbakterier) som måleparameter for 

bakterier, for å tilpasse kravet til dagens kunnskapsgrunnlag. Flere andre norske kommuner 

har gjort dette, og det er i tråd med anbefalinger fra NiBio (Norsk institutt for bioøkonomi), 

tidligere Bioforsk. E-coli er en av flere typer tarmbakterier (TKB). Den dominerer i 

menneskers avføring og er en sterk indikator på at også andre smittestoffer kan være til stede 

(f.eks. virus og parasitter). Ved måling av badevann utgjør E coli normalt over 90 % av antall 

TKB. Måling av E-coli er en mer moderne og sikker analysemetode enn TKB.  Begge 

parameterne indikerer at avløpsvannet inneholder fersk avføring (fekal forurensning), men i 

gruppen TKB inngår også bakterier som naturlig finnes i miljøet, noe som kan medføre feil i 

prøvene. I drikkevannsforskriften brukes E-coli som indikator på fekal forurensing. I EUs 

badevannsdirektiv brukes også E-coli og ikke TKB. 

Siden det er E-coli som er indikatoren for bakterier fra toalettavløp, vil endringen i 

måleparameter (fra TKB til E-coli) ikke medføre noen vesentlig skjerping av rensekravet. 

 

§ 4 (§ 5 i forslag til endring) Krav til planlegging 

Følgende endringer foreslås i 2.ledd: 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Den som utfører grunnundersøkelse eller 
prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha 
nødvendig hydrogeologisk kompetanse.  

Den som utfører grunnundersøkelse eller 
prosjektering av avløpsanlegg skal kunne 
dokumentere nødvendig hydrogeologisk 
kompetanse og erfaring. 
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Bakgrunnen for den foreslåtte endringen er at det er viktig å sikre at firmaer har tilstrekkelig 

erfaring og ikke bare formell kompetanse og at dette skal dokumenteres. 

Dette vil sikre kvalitet i prosjekteringen av nye avløpsanlegg, det vil si at man foreslår det 

riktige anlegget ut fra stedlige forhold. På den måten sikres det at anlegg som blir bygd slik at 

det renser slik lovverket krever og fungerer slik det skal.  

 

§ 5 (§ 6 i forslag til endring) Utslippskrav  

Følgende endringer er gjort i 2.ledd 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

I Steinsfjordens nedbørsfelt stilles det i 
tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av 
bakterier (TKB) skal være <1000/100 ml, 
regnet som årlig middelverdi. Også andre 
steder der det er spesielle brukerinteresser 
(drikkevann, bading, fiske etc) eller spesielle 
følsomme resipienter som blir berørt, kan 
det stilles krav til utslipp av bakterier. 

I Steinsfjordens nedbørsfelt stilles det i 
tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av 
bakterier (TKB) skal være <1000/100 ml, 
regnet som årlig middelverdi. Også andre 
steder der det er spesielle brukerinteresser 
(drikkevann, bading, fiske etc) eller spesielle 
følsomme resipienter som blir berørt, stilles 
det krav til utslipp av bakterier. 

Endringen innebærer en presisering/ og tydeliggjøring og en svak skjerping av dagens krav. 

 

Presiseringen tydeliggjør at det er opp til den som utfører grunnundersøkelser og prosjekterer 

anlegget å vurdere om anlegget også skal oppfylle rensekravet for bakterier. Slik dagens 

ordlyd er, er det opp til kommunens saksbehandlere å vurdere dette i hver søknad om 

utslippstillatelse og aktivt stille krav til rensing av bakterier. Det vil dermed bli opp til 

saksbehandlers skjønn om hvorvidt dette kravet blir satt.   

Rådmannen mener at det er viktig at den som gjør undersøkelser og prosjekterer anlegget, 

gjør en selvstendig vurdering av om det er forhold knyttet til brukerinteresser/resipient som 

tilsier at det bør være et eget rensekrav for bakterier. Forurensningsmyndigheten har for øvrig 

alltid mulighet til å sette strengere krav i en utslippstillatelse uavhengig av prosjekteringa.  

 

Hva som vil være spesielle brukerinteresser vil variere, men den vanligste er som regel 

private drikkevannsbrønner. Dersom det er drikkevannsbrønner i nærliggende avstand på den 

aktuelle tomta eller nabotomta, vil dette gå under betegnelsen «spesiell brukerinteresse». Har 

eiendommen kommunalt vann og det ikke er vann i nærheten som blir brukt til bading, 

fisking, jordvanning etc., vil det bakteriekravet trolig ikke gjelde, dersom resipienter ikke 

defineres som sårbar.  

 

Naturbaserte infiltrasjonsanlegg vil oppfylle bakteriekravene uansett dersom de er bygget 

etter gjeldende standarder. De aller fleste prefabrikerte gråvannsrenseanlegg vil også det. Når 

det gjelder minirenseanlegg (prefabrikerte anlegg for rensing av alt avløpsvann), er det en 

rekke av merkene som må ha et ekstra rensetrinn for å oppnå rensekravet for bakterier, mens 

noen av anleggene har dette som «standardløsning». Dette koster ekstra (om lag kr 20 000,-), 

og det har vært for noen av typene vært problemer knyttet til drift og vedlikehold. Det har vist 

seg at dersom man bruker infiltrasjon (rensing i stedegne masser) som ekstra rensetrinn, så vil 

en stort sett unngå driftsproblemer.  

 

 

 

§ 6 (§ 7 i forslag til endring) Godkjente renseløsninger 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 
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Tett tank: Dette er en løsning som kun vil 
godkjennes der det er forhold som tilsier at 
andre løsninger enn tett tank vil kunne 
benyttes. Godkjennes bare for toalettavløp, 
og bare i kombinasjon med godkjent 
renseløsning for gråvann. Det skal være 
alarm som varsler i god tid før tanken er 
full. Tankvolum skal være minimum 6 m3 for 
helårsboliger og 3 m3 for fritidsboliger. 
Utføres i henhold til NS-1545. 
 
 
Biologisk filter: Godkjennes bare for 
gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad 
nr 60. Anlegget skal ha støtbelastning med 
pumpe. 
 

Tett tank. Dette er en løsning som kun vil 
godkjennes der det er forhold som tilsier at 
andre løsninger enn tett tank vil kunne 
benyttes. Godkjennes bare for toalettavløp, 
og bare i kombinasjon med godkjent 
renseløsning for gråvann. Det skal være 
alarm som varsler i god tid før tanken er 
full. Tankvolum skal være minimum 6 m3 for 
helårsboliger og 3 m3 for fritidsboliger. 
Utføres i henhold til NS-1545. Det skal 
benyttes vannbesparende toalett. 
 
Biologisk filter: Godkjennes bare for 
gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad 
nr 60. 

Endringene vil ikke ha praktiske eller økonomiske konsekvenser.  

I alle utslippstillatelser hvor kommunen godkjenner tett tank, settes det som vilkår at det skal 

benyttes vannbesparende toalett. Dette fordi at man ikke skal måtte tømme så hyppig. Tett 

tank har blitt mer vanlig etter forskriften at ble vedtatt i 2009, og rådmannen ser derfor 

behovet for å ha oppdatere bestemmelsene om dette i lokal forskrift. I definisjonen av 

gråvann, er kravet til pumpe tatt bort. Dette fordi Rådmannen ønsker å legge til rette for nye 

typer teknologier som kommer på markedet. 

 

§ 8 (§ 9 i forslag til endring) Krav til utførelse  

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Den som utfører arbeidene på stedet skal 
kunne dokumentere relevant kompetanse, 
for eksempel utdannelse som 
maskinentreprenør eller rørlegger, og 
tilleggsutdannelse i form av ADK1-kurs eller 
2-dagers kurs i bygging/installasjon og 
prosjektering v mindre avløpsanlegg fra 
Norsk Rørsenter, eller tilsvarende. I tillegg 
skal vedkommende kunne dokumentere 
erfaring fra tilsvarende arbeider. 

Den som utfører arbeidene på 
stedet, skal kunne dokumentere 
relevant kompetanse, for eksempel 
utdannelse som maskinentreprenør 
eller rørlegger, og tilleggsutdannelse 
i form av ADK1-kurs eller 3-dagers 
kurs i bygging/installasjon og 
prosjektering av mindre 
avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter 
eller NMBU, eller tilsvarende. I 
tillegg skal vedkommende kunne 
dokumentere erfaring fra 
tilsvarende arbeider. 

 

Endringene som foreslås har ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser. Det er kun en 

oppdatering ut fra hvor man kan ta denne typen kurs og kurslengde. 

 

 

§ 9 (§ 10 i forslag til endring) Krav til drift, vedlikehold og kontroll 

Følgende endringer gjøres i 4.ledd:  

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 
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Ved alle anlegg unntatt lukkede 
infiltrasjonsanlegg skal det som en del av 
drifts- og vedlikeholdsavtalen tas 
representativ stikkprøve på utløp minimum 
hvert 4.år. Denne skal analyseres på tot-P 
og BOF5. Der det er satt krav til rensing av 
bakterier, skal det også tas prøve som 
analyseres på TKB. 

Ved alle anlegg unntatt lukkede 
infiltrasjonsanlegg skal det som en del av 
drifts- og vedlikeholdsavtalen tas 
representativ stikkprøve på utløp minimum 
hvert 4.år. Denne skal analyseres på tot-P 
og BOF5. Der det er satt krav til rensing av 
bakterier, skal det også tas prøve som 
analyseres på E-coli. 

 

 

Forslaget til endring. kommer som en følge av forslaget om å sette bakteriekravet til E-coli 

istedenfor TKB, og har ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser av betydning.  

 

§ 11(§ 12 i forslag til endring) Eldre utslipp 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Utslipp etablert før 1.januar 2007 og som 
det på tidspunkt for etablering ikke måtte 
innhentes tillatelse for etter det på den tid 
gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. januar 
2010. Utslippene kan likevel bestå inntil 
enkeltvedtak om opprydding er fastsatt. 

Utslipp etablert på tidspunkt hvor det ikke 
var krav om utslippstillatelse (i praksis: 
anlegg etablert før 1972) er ulovlige fra 
1.januar 2010. Utslippene kan likevel bestå 
inntil enkeltvedtak om opprydding er 
fastsatt. Pålegg om opprydding kan være 
pålegg om nytt anlegg eller tilkobling til 
offentlig kloakk. Dette er søknadspliktig.  

Endringen er bare språkmessig for å gjøre det enklere å forstå. Innholdet er det samme. Siste 

setning referer til at nytt avløpsanlegg og tilkobling til offentlig avløpsanlegg ved pålegg om 

opprydding må omsøkes. Forslaget til endring vil ikke ha juridiske, økonomiske eller 

praktiske konsekvenser.  

 

Ny § 13: Unntak 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

 -  Når særlige grunner foreligger, kan 
kommunen gjøre unntak fra forskriften. 

Forslaget gjør at eventuelle unntak kan hjemles. Ut over dette har ikke forslaget praktiske 

eller økonomiske konsekvenser av betydning. 

 

Kommunen har ikke praksis for å dispensere fra lokal forskrift. Dersom det likevel blir 

vurdert som hensiktsmessig å dispensere i helt spesielle tilfeller, gir ikke dagens forskrift 

adgang til dette. Rådmannen har fått avklart fra Fylkesmannen at det er nødvendig med en 

bestemmelse om dispensasjoner. Forslaget medfører at en eventuell dispensasjon ikke vil bli 

ansett som en saksbehandlingsfeil og dermed er et vedtak som kan oppheves hvis det blir 

påklagd.  

 

 

 

2. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og 

oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud 

 

§ 1 Virkeområde 
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Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Forskriften gjelder tømming av 
slamavskillere og tette tanker for 
oppsamling av sanitært avløpsvann fra 
bolighus, fritidsbebyggelse, 
næringsvirksomhet og lignende 
virksomheter i Ringerike kommune. 

Forskriften gjelder tømming av tanksystem 
for oppsamling av sanitært avløpsvann, 
fettutskillere og oljeutskillere fra bolighus, 
fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og 
lignende virksomheter i Ringerike 
kommune.  

Bakgrunn for å inkludere krav til sikre at olje- og fettutskillere blir tømt systematisk for å 

hindre olje- og fettslam inn på kommunalt avløpsnett.  

 

§ 2 Definisjoner 

Følgende ny definisjon foreslås: 

System med én eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, f.eks. 
minirenseanlegg, slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann.  
Bakgrunnen for forslaget er å tilpasse lovteksten til minirenseanlegg og andre nye typer 

avløpsanlegg i tillegg til slamavskillere og tette tanker. 

 

§ 3 Pålagt tømming 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Kommunen er ansvarlig for ordinær 
tømming av slamavskillere. Denne skal 
utføres av firma som har kontrakt med 
kommunen. 
 
Abonnent er ansvarlig for tømming av tette 
tanker og eventuelle ekstratømminger av 
slamavskillere. All tømming skal utføres av 
firma som har tilstrekkelig kompetanse.  

Kommunen er ansvarlig for ordinær 
tømming av alle tanksystem bortsett fra 
tette tanker. Ordinære tømminger skal 
utføres av firma som har kontakt med 
kommunen.  
Abonnent er ansvarlig for tømming av tette 
tanker og eventuelle ekstratømminger av 
øvrige tanksystem. 
All tømming skal utføres av firma som har 
tilstrekkelig kompetanse. 

Hensikten med endringsforslaget er å tydeliggjøre at kommunen er ansvarlig for all 

rutinetømminger av alle anlegg utenom tette tanker. Blant annet er kommunen ansvarlig for 

tømming av minirenseanlegg og gråvannsrenseanlegg. 

 

 

§ 4 Tømmehyppighet 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Flg. Tømmehyppigheter gjelder:  
- For slamavskillere for alt avløpsvann, 
boligbebyggelse: Hvert 2.år. 
- For slamavskillere for alt avløpsvann, 
fritidsbebyggelse: Hvert 4.år. 
- For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 
4.år. 
- For tette tanker: Etter behov, men ikke 
sjeldnere enn hvert 2.år for boligbebyggelse 
og hvert 4.år for fritidsbebyggelse.  
 
Dersom utslippstillatelse krever hyppigere 

For de ordinære tømmingene gjelder 

følgene tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, 

boligbebyggelse: Hvert 2.år 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, 

fritidsbebyggelse: Hvert 4.år 

- For alle slamavskillere for gråvann: 

Hvert 4.år. 

- For slamavskillere i 

minirenseanlegg: Ikke sjeldnere enn 
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tømming, må tillatelsen følges. én gang årlig.   

 

Dersom utslippstillatelse eller drifts- og 

serviceavtalen krever hyppigere 

tømming, må dette følges. Dette 

defineres som ordinær tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, 

men minst én gang i året. 

 
 

 

Den viktigste endringen her er at det kreves årlig tømming av tette tanker. Erfaring viser at 

dagens minstekrav til tømming av tette tanker hvert 2.år (boliger) og 4.år (hytter) har vært for 

sjeldent. Dersom slike tanker blir fulle og renner over, er dette direkte utslipp. 

Det foreslås også årlig tømming av minirenseanlegg, istedenfor hvert 2.år. Dette er ut fra hva 

som er anbefalt av leverandører og bransjen.  

Det presiseres også at dersom drifts- og serviceavtalen krever oftere tømming, vil det inngå 

som en del av rutinetømmingene.  

 

§ 5 Tømmegebyr 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Gebyr for ordinær tømming av 
slamavskillere skal dekke kommunens 
kostnader med innsamling og behandling. 
Gebyr betales pr tømming. Gebyret kan 
differensieres etter type og størrelse på 
slamavskiller. Gebyrsatsene fremgår av 
kommunens gebyrregulativ.  

Gebyr for ordinær tømming av 
slamavskillere skal dekke kommunens 
kostnader med innsamling og behandling. 
Gebyr betales per tømming. Gebyret kan 
differensieres etter type og volum på 
tanksystem. Gebyr fremgår av kommunens 
gebyrregulativ. 

 

Endringen er en følge av endringen i § 2 og medfører ingen praktiske eller økonomiske 

konsekvenser.  

 

§ 6 Fakturering 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Kommunen fakturerer abonnent for 
ordinær tømming av slamavskillere i 
henhold til § 4. 
All fakturering for tømming av tette tanker 
og ekstratømminger av slamavskillere skjer 
fra utførene firma til abonnent.  

Kommunen fakturerer abonnent for 
ordinær tømminger i henhold til §§4 og 5. 
All fakturering for tømming av tette tanker 
og ekstratømminger skjer fra utførende til 
abonnent.  

 

Endringene som foreslår er en konsekvens av endringen i § 2 og medfører ingen praktiske 

eller økonomiske konsekvenser.  

 

§ 7 Gjennomføring av tømming  

Rådmannen foreslår endringer i 1. og 2. ledd. 
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Dagens forskrift Forslag til endring 

Det gis varsel fra utførende firma om når 
tømming av slamavskillere skal foretas.  
 
Tømming av tette tanker og 
ekstratømminger av slamavskillere skjer 
etter bestilling fra kompetent firma fra 
abonnent.  

Utførende firma gir varsel til abonnent om 
tidspunkt for ordinær tømming. 
 
Abonnent bestiller selv tømming av tette 
tanker og ekstratømminger fra kompetent 
firma. 

 

Forslaget er kun en språklig omskrivning, og har ingen konsekvenser.  

 

§ 8 Abonnentens plikter 

Rådmannen foreslår følgende nytt 1.ledd. 

Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av tette tanker og 
ekstratømminger enn det kommunen har avtale med, må vedkommende uoppfordret 
sende inn dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til kommunen. 
Denne bestemmelsen er flytta fra dagens § 7. Rådmannen foreslår å styrke bestemmelsen ved 

å legge til ordet «uoppfordret» i setningen. 

 

Rådmannen foreslår ny paragraf om tømming av olje- og fettutskillere: 

Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom driftstilstanden tilsier det.  
Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men ikke sjeldnere enn 2 
ganger per år.  
Kommunen kan gå inn og kontrollere at funksjon- og drift av olje- og fettutskillere er 
tilfredsstillende og eventuelt bestemme en annen tømmefrekvens.  
 
Eier av olje- og fettutskillere er selv ansvarlig for bestilling av tømming av sine anlegg.  
 
Entreprenør som tømmer anleggene, må ha nødvendig godkjenning.  
 
Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til Ringerike kommune 
innen 1.mars hvert år.  
 
Forslag til endring legger til rette for bedre oppfølging av olje- og fettutskillere i kommunen. 

Jevnlig tømming vil bedre driftsforhold og føre til mindre olje- og fettslam inn på kommunalt 

avløpsnett. Krav til hyppighet er basert på erfaring fra bransjen og andre kommuners 

tilsvarende kravstilling.  

 

 

§ 9 (§10 i forslag til endring) Unntak 

(Tilføyelser er satt i fet): 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming av tanksystemer, må vanntilførselen avstenges 

permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen. 

For å få unntak fra kravene til olje- og fettutskillere i § 9 må det søkes kommunen om 

dispensasjon.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
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Rådmannen kan ikke se at forslaget til endring av de to lokale forskriftene vil ha effekter for 

overordnede planer, slik som strategi for opprydding, kommuneplan osv. 

 

Juridiske forhold  

Dagens lokale forskrifter ligger her: 

1) https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-06-25-1048 

2) https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-06-25-1049 

Vedlagt til dette saksframlegget er rådmannens utkast til endringsforskrifter.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I kommunestyresak 143/14 ble det vedtatt oppstart på endring av disse to lokale forskriftene 

for å få et helhetlig og oppdatert regelverk på området.  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at forslaget vil ha økonomiske konsekvenser av betydning. I noen få 

tilfeller vil anleggseiere kunne få noe økte merkostnader siden krav til bakterier vil gjelde 

dersom det er spesielle brukerinteresser selv om forurensningsmyndigheten i kommunen ikke 

påpeker dette. Det er likevel snakk om et begrenset antall, siden det allerede er sentrale krav 

til at prosjekterende/den som utfører grunnundersøkelser skal velge et avløpsanlegg som gir 

minst mulig forurensing.  

Krav til årlig tømming av tette tanker vil noen steder medføre en ekstra kostnad for de som 

bruker hytta svært lite. Dette vil bare utgjøre noen få fritidsboliger. Rådmannen er derfor av 

den oppfatningen at de positive konsekvensene med forslaget (mindre risiko for 

lekkasje/direkte utslipp) vil oppveie for dette og være av større betydning. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen foreslår å sende saken ut på offentlig høring. Planen er å annonsere 

forskriftsendringen i Ringblad, på kommunens hjemmeside på internett og Facebook. 

Rådmannen foreslår at fristen for å uttale seg til saken settes til seks uker.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til vedtak i sak 14/227 om å sende saken på høring.  

Rådmannen vurderer at endringene som det foreslås her, er av mindre betydning. Endringene 

som foreslås vil føre til et mer oppdatert og tydelig regelverk i Ringerike kommune. Målet 

med endringen er at det skal bli lettere for blant annet innbyggere, tiltakshavere, 

entreprenører, prosjekterende og utbyggere å forholde seg til regelverket. Rådmannens forslag 

til et mer tydelig rensekrav for bakterier og hyppigere tømminger av tette tanker og og 

minirenseanlegg, vil kunne gi en lav kostnadsøkning hos enkelte anleggseiere. Rådmannen 

vurderer det likevel dithen at de positive gevinstene knyttet til redusert risiko for 

forurensning, økt driftssikkerhet og vern av brukerinteresser (særlig private 

drikkevannbrønner) oppveier for dette.   
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Vedlegg 

1. Saksprotokoll: sak 143/14 – kommunestyrevedtak om oppstart på forskriftsarbeidet.  

2. Forslag til endringsforskrift - FOR 2009-06-25 nr 1048: Forskrift om utslipp av 

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud 

3. Forslag til endringsforskrift - FOR 2009-06-25: Forskrift om tømming av 

slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Arkivsaksnr.: 15/8029-18   Arkiv: PLN 204-04  

 

413 Lundveien - endring av reguleringsplan  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_413 Detaljregulering for Lundveien vedtas. 

 

2. Reguleringsplan 204-03 Lundveien (vedtatt 14.11.06) oppheves ved vedtak av 

reguleringsplan 413 Lundveien. 

 

 

Sammendrag 
Reguleringsplan 413 Lundveien innebærer endring av den gjeldende reguleringsplanen 204-

03 Lundveien. 

 

Endringen som ønskes gjennomført er omregulering av deler av friområdet, o_BLK i revidert 

plankart, til frittliggende småhusbebyggelse.  

 

Bakgrunn for planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i 

etablert boligområde. Planforslaget innebærer omregulering fra friområde til boligformål, noe 

en i utgangspunktet skal unngå i etablerte boligområder. Rådmannen har etter en 

helhetsvurdering ansett at det positive ved tiltaket veier tyngst, også med henblikk til 

tilgjengelige friområder i nærheten, og krav om tilrettelegging av gjenværende friareal. 

 

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 

1. gangs behandling er følgende:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene om støydokumentasjon og gjennomføring av tiltak 

for å oppnå tilfredsstillende støyverdier.  

 Fastsettelse av takvinkel og mønehøyde. 

 Innarbeide krav i bestemmelsene om sikringsgjerde mot jernbanen.  

 

 

Innledning  
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Planforslaget tilrettelegger for bygging av boliger ved omregulering fra friområde til 

boligformål i Lundveien. Hensikten er å bygge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i 

et etablert boligområde. Boligene skal være et tilbud for de som ikke har mulighet til å skaffe 

egen bolig, og skal etableres i rolige, etablerte boområder. 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

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

- Plankart, datert 22.08.16  

- Reguleringsbestemmelser revidert 02.08.16  

- Planbeskrivelse, revidert 19.08.16  

 

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

saksframlegg til 1. gangs behandling.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert gjennom reguleringsplan 204-03 Lundveien fra 14.11.06. 

Arealene som foreslås endret er regulert til friområde, øvrige arealer innafor 204-03 er 

regulert til kombinert bolig, allmennyttig formål og frittliggende småhusbebyggelse.  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangs behandling er: 

 Maksimal byggehøyde for gesims er 6,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå og 

takvinkel mellom 22˚-45˚. 

 Det skal innarbeides krav i bestemmelsene om at boligene skal ha støyverdier som 

ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot jernbanen. 

Støygrensen gjelder også for fotballbanen. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende 

støyverdier skal være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de 

planlagte boligene. 

 Krav om godkjent utomhusplan før igangsettingstillatelse i byggesaken kan gis. 

 Krav om godkjent teknisk plan for vann- og avløp før igangsettingstillatelse i 

byggesaken kan gis. 

 Det skal innarbeides krav om sikringsgjerde mot jernbanen. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangs behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 07.03.16, sak 29/16.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området det foreslås endringer for avsatt til 

friområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan. 

 

Området det foreslås endringer for er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med stor 

verdi. I henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en vurdering 

av tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen. 
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I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at boligtilbudet skal være variert. Dette 

planarbeidet legger opp til et boligtilbud for vanskeligstilte som ellers har begrensa 

muligheter. 

 

Boligsosial handlingsplan skal i henhold til foreslått planstrategi for 2016-2020 evalueres og 

eventuelt revideres 2. halvår i 2016. 

 

Høringsuttalelser 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.03.16 – 02.05.16. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune 27.04.16  

Fylkeskommunen uttaler seg om forholdene til kulturminner. De bemerker at de ikke kan se 

at reguleringsplanen vil virke inn på kulturminner. De har ingen merknader til planen. 

 

Miljørettet helsevern Ringerike kommune, 27.04.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 02.05.16 

1. Fylkesmannen bemerker at de ikke har fått tilsendt varsel om oppstart. 

2. Fylkesmannen er positiv til at det tilrettelegges for at vanskeligstilte skal ha mulighet 

til egen bolig.  

3. Fylkesmannen understreker viktigheten av tilstrekkelig miljøkvalitet ved de nye 

boligene og påpeker at det ikke kommer frem hvor ofte det går tog på denne 

strekningen eller hvor belastende dette området er med tanke på støy fra trafikken på 

jernbanen. Det bemerkes at ved tilrettelegging for støyfølsom bruksformål, som nye 

boliger og fotballbane, er det viktig at støy blir ivaretatt i tråd med Klima- og 

miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. 

4. Fylkesmannen mener at bestemmelsene må suppleres med krav om 

støydokumentasjon og gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et behov for 

dette. Videre ber fylkesmannen om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at 

alle boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu i 

støyutsatt fasade mot jernbanen. Støygrensen gjelder også for fotballbanen. Tiltak for 

å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir 

gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 

5. Ut fra sikkerheten til barn og unge som skal bruke fotballbanen, ber fylkesmannen 

også kommunen om å vurdere krav til oppføring av gjerde mot jernbanen og viser til 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og 

rundskriv T-2/08 – Om barn og planlegging. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Forslagstiller henviser til Rådmannens kommentar. 

2. – 

3. Krav om støydokumentasjon og gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et 

behov for dette, samt bruk av sikringsgjerde innarbeides i tråd med overordnede 

retningslinjer i bestemmelser. 

4. Se kommentar over. 
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5. Område som vil være en buffersone mellom jernbanen og ballplass er i dag gjengrodd. 

Gjerde som går langs jernbanetraseen i dag ser ut til å være 1,80 m høyt. Eksisterende 

vegetasjon med supplering av nye trær vil danne en skjerm og sikring mot jernbanen. 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Rådmannen beklager uteblitt varsel. 

2. Fint. 

3. Rådmannen stiller rekkefølgekrav som sikrer tilstrekkelig miljøkvalitet ved de nye 

boligene og disse skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu. 

Jernbanestrekningen er per i dag lite trafikkert og forslagsstiller skal skjerme 

bebyggelsen med vegetasjonsskjerm. Innspill er for øvrig tilstrekkelig kommentert av 

forslagstiller. 

4. Rådmannen stiller krav i rekkefølgebestemmelsene om at retningslinjer for T-

1442/2012 skal tilfredsstilles og før det gis brukstillatelse skal evt. behov for tiltak 

iverksettes. 

5. Befaring gjennomført 30.06.16 av saksbehandlere fra Areal- og byplankontoret viser 

at Jernbanens gjerde eksisterer og at dette med små utbedringer vil tilfredsstille 

anmodningen fra Fylkesmannen om tilstrekkelig sikring mot jernbanen. 

Sikkerhetsgjerde forutsettes ivaretatt i rekkefølgebestemmelse. Det er dog en 

eksisterende sti gjennom gjerdet og over jernbanen, her har det tidligere eksistert en 

port. Jernbaneverket bør ta ansvar for denne overgangen i samband med opprydding 

av andre overganger langs banestrekningen. 

 

Jernbaneverket 09.05.16 

1. Jernbaneverket påpeker at grøntarealet som er regulert inntil Jernbaneverkets areal i 

planområdets sørvestre hjørne er i henhold til gjeldende plan. De ønsker allikevel å 

justere grøntarealet lengre bort fra jernbanen på bakgrunn av at de ikke kan tillate at 

sikkerhetssituasjonen langs jernbanen forverres. 

2. Jernbaneverket bemerker at ballplassens plassering som i planforslaget er plassert ca. 

30 meter fra jernbanen ligger i god nok avstand til jernbanen.  

3. Videre påpekes det at det ikke er nødvendig å benytte hele arealet mellom jernbane og 

ballplass til grøntareal og at det her etableres en buffersone hvor det i grensen mellom 

buffersone og ballplass opprettes et flettverksgjerde.  

4. Fletteverksgjerdet skal ha et minimum høyde på 1,8 meter og krav til gjerde må 

innarbeides i reguleringsbestemmelsene.  

 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Forslagstiller vil ta hensyn til ønske om justering av grøntareal, og en buffersone og 

krav om flettverksgjerde til etterretning og innarbeider det i bestemmelser og kart. 

2. Fint 

3. Flettverksgjerde eksisterer og buffersone etableres. 

4. - 

 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

2. Fint. 

3. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
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4. Flettverksgjerde mot jernbanen er intakt og tiltakshaver vil gjøre små utbedringer på 

dette. Det vil innarbeides som rekkefølgekrav i planbestemmelsene at sikkerhetsgjerde 

skal sikres etter de krav og standarder som jernbaneverket krever. 

   

Elsa Salcedo, Rune og Ceres Nystrand 02.05.16 

Salcedo og Nystrand mener at regulering som friområde er mer hensiktsmessig og ønsker 

ikke å få flere kommunale boliger i nærområdet.  

 

Forslagsstillers kommentar:    

1. Ved oppgradering av område samt etablering av ballplass vil området få økt kvalitet. 

En vegetasjonsskjerm vil bidra til at tiltaket i minimal grad vil påvirke tilliggende 

arealer.  

2. Plassering av boliger er lagt til et sted som allerede har et kommunalt betjent tilbud vil 

kunne bidra til at beboere i det nye tiltaket får tett oppfølging. 

3. Relativt små boliger med skjermede uteplasser og vegetasjon vil gjøre brukerne til 

liten sjenanse for nabolaget. 

4. Forslagstiller mener tiltaket burde være positivt for nærområdet. 

  

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Robert Christiansen 02.05.16 

Christiansen ønsker ikke flere kommunale boliger i området og bemerker at det har vært 

ubehagelige opplevelser med beboere fra de eksisterende kommunale boligene. Det blir også 

vist til at barn bruker friområdet hele året.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Se kommentar over. 

2. Forslagsstiller påpeker at grøntarealet blir oppgradert med en ballplass og vil få en 

bedre standard enn den har i dag. 

 

Rådmannens kommentar 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

 

 

Statens vegvesen, 15.07.16 

Statens vegvesen mener det bør vurderes om internvegnettet kan utformes for universell 

utforming slik at vegen får en slakere stigning enn 10 % og at alle parkeringsplassene 

utformes for bevegelseshemmede. 

Utover dette har Statens vegvesen ingen kommentar.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltaket vil ikke medføre endringer med eksisterende vei. TEK10 skal følges. 

 

Rådmannens kommentar: 

Utomhusplan, som skal foreligge innen igangsettingstillatelse i byggesaken kan gis, skal vise 

plassering og utforming av parkeringsplasser for bevegelseshemmede.  

Innspillet er for øvrig tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  
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I uttalelsen fra Statens vegvesen bemerkes en feil i overskrift, det forutsettes at det menes 

Plan ID Lundveien 413, ikke Lundveien 143. 

 

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

reguleringsplanen. 

 

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. 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. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune utover noe 

sosiale tjenester spesielt knyttet til omsorgsboliger. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Byggeplanene 

Det planlegges små eneboliger som er spesielt tilpasset vanskeligstilte på boligmarkedet, i et 

sentralt beliggende boligområde i Hønefoss. Rådmannen mener det er positivt at boligene 

planlegges nært eksisterende kommunal institusjon og sentrumsnært slik at mulighetene for 

gange, sykling og bruk av kollektivtransport.  

 

 

 

Grønnstruktur, lekeplasser og naturmangfold 

Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i 

boligstrøk. I dette tilfellet er det likevel vurdert å være hensiktsmessig å gjennomføre 

omregulering. Dette fordi området ligger nært tilsvarende friområder (omtrent 100-150 m fra 

langs boligvei), og fordi områder som i dag ikke har kjent bruk og ikke er opparbeidet. I 

planen ligger det krav om opparbeidelse av ballbane på det gjenværende arealet av 

friområdet. Det er viktig at adkomst til ballbanen ivaretas. Rådmannen mener derfor at 

planforslaget vil sørge for bedre tilrettelegging av resten av friområdet, og at utbygging på 

dette området kan anbefales. Det er også hensiktsmessig at boligene bygges nært eksisterende 

institusjon på nabotomta.  

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp og redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 8.6.  
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Infrastruktur 

Det er kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. En kommunal avløpsledning går 

gjennom det foreslåtte nye byggeområdet, denne må trolig flyttes. Det går også en privat 

vannledning gjennom det foreslåtte byggeområdet. Forholdet til denne må avklares med eier. 

Se krav i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Det foreslåtte utbyggingsområdet har adkomst fra kommunal vei. 

 

Samlet vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. 

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart planområde, datert 19.08.16 

2. Forslag til plankart, datert 22.08.16 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 19.08.16 

4. Planbeskrivelse, datert 19.08.16 

5. Høringsuttalelser 

- Buskerud Fylkeskommune 

- Miljørettet helsevern 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Jernbaneverket 

- Elsa Salcedo, Rune og Ceres Nystrand 

- Robert Christiansen 

- Statens vegvesen 

6. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, datert 19.02.16 

7. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, datert 07.03.16 

8. Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

9. Gjeldende reguleringsplanbestemmelser 204-03 

10. Gjeldende plankart 204-03 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Elin Green 

Avdelingsleder Areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 15/8928-27   Arkiv: L12  

 

E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - kommunedelplan 

Fastsettelse av planprogram  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Planprogram for «Kommunedelplan E16 Eggemoen– Nymoen», datert:01.08.2016 fastsettes i 

henhold til plan og bygningsloven §11-13 med følgende tillegg i punkt 7.1. Lokalt 

utviklingsmønster: «Avgrensning av nødvendig areal utredes og kartfestes.» 

Hensikten med endringen er å avklare hvilke arealer som kan utvikles uten å komme i 

konflikt med veiprosjektet. 

. 

 

 

Sammendrag 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplan med tilhørende 

konsekvensutredning av ny trasè for E16 på strekningen mellom Nymoen og Eggemoen. 

Planbeskrivelsen gir føringer om hvilke temaer som skal utredes og hvordan disse vektes i det 

videre arbeidet med planen. Ny veilenke ventes å medføre bedret trafikksikkerhet på 

strekningen, trafikal avlastning av Rv.35 gjennom Hønefoss og raskere og mer forutsigbar 

reisetid på strekningen. 

Ringerike kommune var høringspart under offentlig ettersyn av planprogrammet og behandlet 

forslag til høringsuttalelse politisk.  

Statens vegvesen har justert forslaget til planprogram med bakgrunn i høringsuttalelsene og 

rådmannen anser at oversendte forslag til planprogram nå gir tilstrekkelig grunnlag for 

utarbeidelse av kommunedelplan. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Beskrivelse av saken fremkommer av saksframlegg til høring vedlegg 4 og planprogram. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5.2016 – 1.7.2016 og ble 

behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06.2016, hvor kommunen vedtok 
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høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven skal planprogram fastsettes 

av kommunen. 

Det kom inn totalt 23 merknader som er kommentert i eget notat. Der merknadene er tatt til 

følge er planprogrammet endret. Endringene er vist med gul markering i forslaget for å bedre 

synligheten. Gul markering av endringene vil bli fjernet administrativt dersom 

planprogrammet fastsettes.  

Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til vurderingen av innspillene med unntak av 

innspill nr. 12 punkt 5. der Ola Tronrud AS ber om at det legges opp til en parallell utvikling 

av næringsparken og planlegging av ny E-16. Punktet samsvarer med kommunens vedtak der 

Statens vegvesen anmodes om snarest å avklare hensyn som muliggjør videre planlegging og 

utvikling av næringsområder på Eggemoen. Statens vegvesen har svart opp punktet med at 

utvikling av næringsområdet kan skje parallelt med veiplanen så lenge næringsområdet ikke 

kommer i konflikt med veikorridorene. Rådmannen anser at planprogrammets punkt 7.1, der 

det går fram at det totale arealbeslaget skal utredes, kan dekke opp hensynet, men at det med 

fordel kunne vært presisert noe nærmere slik at det går klart fram at dette også gjelder 

utstrekningen av korridorene. 

 

 

 

Endringer etter høring 

Med bakgrunn i høringen er det gjort følgende endringer av planprogrammet: 

5.4.2 Tre korridorer utredes videre. Fremtidig bruk av eksisterende veg som erstattes av ny 

veg skal belyses for alle alternativer. Tatt inn etter oppfordring fra formannskapet. 

Punkt 5.4.3 som tar for seg alternativ med å gå videre med kun ett alternativ tas ut da det er 

konkludert med at korridor 1,2 og 3 bør utredes. 

6.2.2Nærmiljø og friluftsliv. Er endret ved at det tas inn at miljødirektoratets metodikk for 

kartlegging av friluftsområder skal vurderes (etter anmodning fra Ringerike O-lag) 

6.2.5 Naturressurser. Endres ved at det tas inn at det skal beregnes direkte og indirekte 

båndleggelse av grusressurser som følge av tiltaket (etter anmodning fra Direktoratet for 

mineralforvaltning) og at hensynet til miljømålet om god økologisk tilstand i vannforekomster 

legges til grunn (Fylkeskommunen i Buskerud. 

7.1 Lokalt utviklingsmønster. Endres ved at det tas inn at konsekvenser for utvikling av 

næringsliv skal vurderes i dialog med aktørene på Eggemoen. 

8.1 Informasjon og medvirkning i planprosessen. Endres ved tillegg om at regionalt 

planforum skal brukes til å presentere og drøfte kommunedelplanen før offentlig ettersyn. 

 

 

 

Økonomiske forhold 

 Planen anses ikke å få direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Planen vil 

imidlertid kunne påvirke trafikkstrømmene i og rundt Hønefoss vesentlig og vil indirekte 

kunne påvirke handel. Det må forutsettes at strekningen blir bompengebelagt noe som vil 

kunne påvirke handelsmønsteret mellom Jevnaker og Hønefoss. 

I forbindelse med fremføringen av veien vil det kunne være samdriftsfordeler ved fremføring 

av kommunal infrastruktur, f.eks. vann og avløpsrør. Dette vil kunne medføre besparelser i 

forhold til etablering av slik infrastruktur senere, men forutsetter at eventuelle prosjekter der 

samdriftsfordel kan oppnås blir bevilget nødvendige midler for gjennomføring. 

 

Behov for informasjon og høringer 
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 I tillegg til lovpålagte høringer legges det opp til informasjonsmøter i planprogrammet. 

Ettersom de ulike alternativene vil ha ulike konsekvenser vil det bli gjort en vurdering av 

behovet for informasjonsmøter med velforeninger og andre interessenter.   

 

Alternative løsninger 

 Valg av løsning innenfor korridorene som utredes vil bli gjort senere på grunnlag av 

resultatene fra utredningsarbeidet. Kommunen vil få forslag til valg av trasè til politisk 

behandling. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at fremlagte planprogram har i seg de nødvendige temaer og gir et godt 

grunnlag for utarbeidelse av forslag til kommunedelplan for E16 på strekningen mellom 

Nymoen og Eggemoen. 

Utbedring av veglenka mellom Nymoen og Eggemoen vil kunne avlaste Hønefoss sentrum 

for gjennomgangstrafikk og sammen med prosjektet Olimb- Eggemoen bedre forbindelsen 

mot Gardermoen og andre sentrale områder på nord-øst landet. Dette vil være positivt for 

Ringerike. 

Prosjektet vil også kunne få negative konsekvenser for friluftsliv og beboere/næringsdrivende 

som berøres av ny veg. Det er utfordrende å vurdere disse konsekvensene før endelig vegtrasè 

er bestemt. I tiden frem til endelig vedtak vil prosjektet gi en stor usikkerhet og sannsynligvis 

begrense mulighetene for bruken av arealer som kan bli berørt. Dette er svært uheldig i 

forhold til ønsket utvikling og rådmannen ser derfor en rask og god prosess som svært viktig. 

Veien vil kunne legge begrensninger på bruken av nærliggende arealer, noe som kan få stor 

betydning både for beboere, grunneiere og næringsdrivende langs traseen som blir valgt. Her 

vil det kunne oppstå interessekonflikt mellom regionale interesser om et effektivt overordnet 

veinett og mer lokale interesser om næringsutvikling, konsekvenser for innbyggere og 

tilknytningen mellom Jevnaker og Hønefoss. For å samordne interessene på en god måte 

anser rådmannen at dialog mellom partene vil være svært viktig i denne saken. 

 

Vedlegg 

Forslag til Planprogram datert 01.08.2016 

Oppsummering av merknader datert 19.08.2016 

Oversendelsesbrev. 

Protokoll behandling i Formannskapet 

Saksframlegg til høring av planprogram 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2016 

Tore Isaksen 

  

 

rådmann 

 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Arkivsaksnr.: 14/2710-16   Arkiv: K01  

 

Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i Utmark  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i lov om bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, §§ 4 og 5, samt 

småbåtlovens § 40, 4. ledd, fattes følgende vedtak som forslag til endringer i forskrift om 

motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike kommune, Buskerud: 

   

1. § 2, 3 ledd endres til: «For Begna, Randselva, Sogna og Ådalselva er 5 knop største 

tillatte hastighet». «For Sogna oppstrøms Sørgefoss er det kun tillatt å benytte 

elektrisk motor.» 

2. § 2, nytt 4. ledd: « For Storelva er 5 knop motstrøms og 10 knop medstrøms største 

tillatte hastighet». 

3. § 2, nytt 5. ledd: «Hastigheter det refereres til i 3. og 4. ledd, er relative hastigheter i 

forhold til land. Det vil si en båts bevegelse i forhold til land, uavhengig av 

vannhastighet». 

4. § 2, nytt 6. ledd: «Ferdsel med vannscooter er forbudt i Ringerikes del av 

Steinsfjorden. For øvrige vann og vassdrag i Ringerike gjelder bestemmelsene i 

nasjonal forskrift om bruk av vannscooter og lignende».  

 

Endringene trer i kraft fra 01.01.2017. 

 

Rådmannen gis i oppdrag å gjøre regelverk og forskrift kjent gjennom oppslag i kommunens 

avis, og lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Rådmannen bes videre om å sende inn 

vedtak om endringer i lokal forskrift til Norsk Lovtidend for kunngjøring i Lovdata. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Økt båttrafikk med dagens hastighetsbegrensninger i Storelva og problemstillinger rundt bruk 

av vannscooter i Tyrifjorden og Steinsfjorden gjør at det er behov for å revidere lokal forskrift 

om motorferdsel. Rådmannen ønsker også et helhetlig lovverk som kan gi felles regler, da 

både Hole og Ringerike har arealer i Steinsfjorden og Tyrifjorden.  

Hole gjennomfører revisjon av sin lokale forskrift parallelt med Ringerike. Rådmannen gjør 

oppmerksom på at alle hastigheter det refereres til, er relative hastigheter i forhold til land. 
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Det er § 2, 3. ledd i lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag som foreslås endret, 

da Storelva tas ut av dette leddet. Det foreslås egen hastighetsbegrensning i Storelva, nytt 4. 

ledd: «For Storelva er 5 knop motstrøms og 10 knop medstrøms største tillatte hastighet». I 

nytt 5. ledd presiseres det at hastigheter det refereres til i 3. og 4. ledd, er relative hastigheter, 

altså et fartøys hastighet i forhold til land, uavhengig av vannhastighet. I nytt 6. ledd foreslås 

følgende: «Ferdsel med vannscooter er forbudt i Ringerikes del av Steinsfjorden. For øvrige 

vann og vassdrag i Ringerike gjelder bestemmelsene i nasjonal forskrift om bruk av 

vannscooter og lignende». Rådmannen foreslår at endringene trer i kraft fra 01.01.2017. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Arbeidet med revisjon av den lokale forskriften ble igangsatt i 2011. Dette arbeidet stanset av 

ulike årsaker opp, men melding om oppstart av revisjon ble sendt på høring, og det kom inn 

en del høringsuttalelser. Det er fortsatt et behov for en revisjon av forskriften, og den 

01.12.2014 vedtok hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) på ny oppstart av 

revisjon av kommunal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er først og 

fremst hastighet i Storelva, samt bruk av vannscooter som er sentralt i revisjonsarbeidet. 

Oppstartsmelding ble publisert i Ringerikes blad og sendt direkte til berørte interessegrupper 

21.04.2015. Høringsfrist ble satt til 10.06.2015. Det ble mottatt to høringsuttalelser i denne 

høringsrunden. Uttalelser fra første høringsrunde tas også med i den videre prosessen. Alle 

høringsuttalelsene legges ved.  

HMA behandlet saken på nytt i sak 23/16. Der ble det vedtatt små justeringer i forhold til 

rådmannens forslag. Dette vedtaket ble så sendt på høring til samme høringsparter som 

tidligere, med høringsfrist 10.05.2016. 

 

Beskrivelse av saken 

Både i Ringerike og Hole er det nedfelt hastighetsbegrensning på 5 knop i Storelva. (1 knop = 

1,852 km/t, dvs. at 5 knop er 9,26 km/t). Et spørsmål som må vurderes, er om hensynet til 

sikker styrefart nedstrøms tilsier at en bør vurdere høyere fart enn 5 knop som maks hastighet. 

Vedlagte COWI-rapport trekker ingen klare konklusjoner for hastighet, men anser 10 knop 

(altså 18,52 km/t) som uproblematisk, både med tanke på støy til omgivelsene, forstyrrelser 

for dyre- og fugleliv og andre brukere av elva. 

 

Bruken av vannscootere har hatt en markant økning de siste årene, og da det er ulike 

bestemmelser i Hole og Ringerike når det gjelder bruk av vannscootere, mener rådmannen at 

det vil være en stor fordel å få like bestemmelser i Storelva og Steinsfjorden. Det vil gi 

befolkningen et klarere regelverk å forholde seg til, samtidig som det vil være enklere å 

etterleve og kontrollere forskriftens bestemmelser. 

 

Av de høringsuttalelsene som har kommet inn, er det uttalelsene fra Petersøyas Venner og 

Norsk Ornitologisk forening som rådmannen anser mest relevante i forhold til bakgrunnen for 

oppstarten av revisjonsarbeidet. Petersøyas venner v/ Hans Bergan, ønsker å beholde dagens 

fartsgrense på 5 knop på Storelva gjennom Hønefoss. Det vil i praksis si fra Kvernbergsund 

bru til Glatvedt brygge/Hønefossen. Bergan påpeker særlig erosjon langs land fra hekkbølger 

og økt tilrettelegging for bruk av elva som argumenter for å holde farten på maks 5 knop. 

Norsk Ornitologisk forening v/ Viggo Ree ønsker 5 knop i et 100 meters belte fra land i 

Storelva. Ellers 20 knops fartsgrense.  

 

I HMA`s vedtak fra 01.12.2014, ble det bedt om at også Lier og Modum ble kontaktet for 

samarbeid om evt. felles regler for Tyrifjorden. Modum kommune v/ skogbrukssjef Dag 
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Præsterud ga muntlig tilbakemelding om at de ikke så noe behov for revidering av sin 

forskrift. Lier kommune var med på ett møte, men de så heller ikke noe behov for en 

revidering av sitt regelverk. 

Etter siste høringsrunde, mottok rådmannen en høringsuttalelse fra Modum kommune. 

Modum anser endringene som fornuftige og tilstrekkelig restriktive. For øvrig ingen 

kommentarer til forskriftsendringene. 

Fylkesmannen i Buskerud sendte også inn en høringsuttalelse, der de ber kommunen vurdere 

om det i lokal forskrift skal forbys vannscooter i nordvestre deler av Tyrifjorden, da dette 

området er forslått vernet som naturreservat. 

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel reguleres i dag gjennom motorferdselloven samt sentral og lokal forskrift 

til den. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble igangsatt et revisjonsarbeid i 2011. Saken er tidligere behandlet i HMA den 

11.04.2011 i sak 56/11. Arbeidet stoppet opp, og HMA vedtok i sak 129/14 at arbeidet skulle 

gjennopptas, og at Modum og Lier skulle kontaktes for et evt. samarbeid for et felles 

regelverk for Tyrifjorden. HMA behandlet saken på nytt i sak 23/16, der det ble gjort små 

justeringer i rådmannens forslag, som så ble sendt på ny høring med høringsfrist 10.05.2016. 

 

Økonomiske forhold 

En endring av fartsgrenser i Storelva vil kreve oppslag av skilt som opplyser om fartsgrensene 

både med- og motstrøms. Lokalisering av slike oppslag er ikke fastsatt, men Glatvedt brygge, 

Busundbrua og Kvernbergsund bru er naturlige oppslagssteder. Rådmannen har ikke avklart 

hvem som skal koste dette, ei heller hvem som skal sørge for skilting. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Saken har totalt vært på høring 3 ganger. Den har og blitt annonsert i Ringerikes blad og på 

kommunens nettsider. Rådmannen anser derfor saken som godt opplyst. Et vedtak om endring 

av de lokale reglene for motorferdsel må sendes inn til Norsk lovtidend for å legges inn i 

Lovdata. Videre må endringene publiseres på kommunens nettsider, i Ringerikes blad. 

 

Alternative løsninger 

Da denne behandlingen av saken er en oppfølging av tidligere vedtak i HMA, anser ikke 

rådmannen at det er noen alternative løsninger til rådmannens forslag til vedtak. Om HMA 

vedtar endringer av rådmannens forslag til vedtak, fører det til en ny høringsrunde med 

påfølgende ny behandling i HMA. 

 

Rådmannens vurdering 

Når det gjelder hastighet på Storelva, mener rådmannen at det er viktig å ha like 

bestemmelser i Ringerike og Hole. Dette vil være enklest for brukere av elva å forholde seg 

til, og vil forenkle politimyndighetenes kontroll- og oppsynsvirksomhet. Dagens 

bestemmelser i Ringerikes forskrift sier 5 knops fart, både motstrøms og medstrøms. For Hole 

sin del er fartsbegrensningen i Storelva 5 knop i en 100 meters sone langs land, for øvrig er 

fartsbegrensningen 25 knop. 

 

I de senere år har det vært fokus på å ta elva i bruk. Båten «Dronning Tyra» har i vesentlig 

grad bidratt til at befolkningen har fått mulighet til å ferdes på Storelva. Med tanke på trygg 

styringsfart medstrøms, vil 5 knop kunne være i minste laget. Rådmannen har vært i muntlig 
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kontakt med Ragnar Braata, som er skipper på Dronning Tyra. Braata kunne fortelle at reell 

fart medstrøms med Dronning Tyra nok ofte var både 8 og 10 knop. Med dagens regelverk er 

dette dermed en ulovlig hastighet. Denne hastighetsoverskridelsen er ikke av alvorlig art, men 

det er ikke ønskelig at lokale forskrifter hindrer en fornuftig og ønsket næringsutøvelse i å 

foregå på lovlig vis. Rådmannen mener en tillatt maksfart medstrøms på 10 knop vil bidra til 

sikker styringsfart.  

 

For hastighet motstrøms, vil krav til styringsfart være mindre da elvas strøm bidrar til relativt 

større vannhastighet mot båters styringsmekanismer. Opprettholdelse av fart motstrøms 

krever mer motorkraft, og med det kommer også støy inn i bildet. Med tanke på dyre- og 

fugleliv og støy langs elva, foreslår rådmannen en hastighet motstrøms på 5 knop. 

Rådmannen har ikke mottatt noen sterke ønsker om å heve fartsgrensen motstrøms til 10 

knop. 

 

Rådmannen ser at det kan virke noe spesielt med ulik fartsgrense med- og motstrøms, men en 

slik bestemmelse bør likevel være oversiktlig og grei å forholde seg til for båtførere. 

 

Når det gjelder et forslag om et forbud mot vannscootere i Steinsfjorden, bygger det på at 

Hole kommune har et totalforbud mot vannscootere i sin del av Steinsfjorden. Ringerike 

kommune forholder seg i dag til det nasjonale lovverket gjennom «Forskrift til bruk av 

vannscooter og lignende» av 01.07.2013. Denne bestemmelsen sier bla. at det er forbudt å 

kjøre vannscooter nærmere enn 500 meter fra land. Dette medfører at et mindre areal nord i 

Steinsfjorden pr. i dag er tillatt å kjøre med vannscooter. Dette skaper usikkerhet for brukere 

og politiet som kontrollmyndighet. For å kunne nedfelle et strengere regime med tanke på 

bruk av vannscooter, må det være lokale forhold knyttet til natur, næring, sikkerhet og støy 

som vil være bestemmende for dette, jf småbåtlovens § 40, 4. ledd. Steinsfjorden blir mye 

brukt av båtfolk sommerstid, og man kan se for seg at trafikk med vannscooter i et lite område 

mellom båter, øyer og holmer nord i Steinsfjorden kan føre til uheldige hendelser. Videre vet 

vi at Steinsfjorden huser mange hekkende og til dels sjeldne fuglearter. Ferdsel med 

vannscooter er etter rådmannens vurdering ikke nyttekjøring, og ser ikke det store behovet for 

denne type motorisert ferdsel.  

Angående Fylkesmannens høringsuttalelse, der det ble bedt om å vurdere forbud mot 

vannscootere i nordvestre deler av Tyrifjorden, anser rådmannen det som mest ryddig at et 

forbud mot vannscootere blir fastslått gjennom egne forskrifter for et eventuelt reservat, og 

ikke gjennom lokal motorferdselforskrift. 

Rådmannen anser et likt regelverk i hele Steinsfjorden som mest fornuftig, og vil da anbefale 

forbud mot bruk av vannscooter i Steinsfjorden, på lik linje med Hole kommunes regelverk. 

 

 

Vedlegg 

1. Lokal forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag i Ringerike kommune 

2. Sentral forskrift om bruk av vannscooter og lignende 

3. Småbåtloven 

4. COWI-rapport 

5. Høringsuttalelse fra Petersøyas venner 

6. Høringsuttalelse fra Norsk Ornitologisk Forening 

7. Høringsuttalelse fra Øyangen Vel 

8. Høringsuttalelse fra Anders Braaten 

9. E-post fra Trond Øveren 

10. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 
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11. Høringsuttalelse fra Modum kommune 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 



Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/4356 18.08.2016 DS BYG 380/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 298/1/43 

Venåsen Rørservice AS  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/1/43 - Ringerud Vikerfjell 

 

16/4485 19.08.2016 DS BYG 386/16 R/TEK/INGRIS

 GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1/56 - Ringerudåsen 

 

16/4488 22.08.2016 DS BYG 389/16 R/TEK/INGRIS

 GNR 297/106 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/106 - Tossevika 

 

16/4486 25.08.2016 DS BYG 397/16 R/TEK/INGRIS

 GNR 284/49 

 Søknad innvilget 

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 284/49 - Ådalsveien 491 

 

16/4656 29.08.2016 DS BYG 404/16 R/TEK/INGRIS

 GNR 297/111 

 Søknad innvilget 

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/111 - Tossevika 

 

15/9897 13.06.2016 DS IGA 246/16 R/TEK/AEMYH GNR 51/19 

  

Utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg Kilemoen Gnr/bnr 51/19 - 

Vestre Ådal 15 

 

16/1815 13.05.2016 DS  194/16 R/TEK/ELIROA GNR 274/168 

  

Utslipp fra Hallingby renseanlegg Gnr/bnr 274/168 

 

16/2131 07.06.2016 DS  235/16 R/TEK/OLAVA GNR 59/1 

Wencke Blakkilsrud  

Deling av eiendom Gnr/bnr 59/1 - Heradsbygdveien 

 

16/3516 09.06.2016 DS  242/16 R/TEK/NILILY GNR 89/157 

  

Bygging av enebolig og garasje Gnr/bnr 89/157 - Almemoen 65 



 

16/4382 12.08.2016 DS  373/16 R/TEK/ANEWEB GNR 297/106 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/106 - Pruppeliveien 

 

16/4443 16.08.2016 DS  377/16 R/TEK/INGRIS GNR 294/53 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 294/53 - Skarrudseterveien 15 

 

16/2491 17.08.2016 DS  378/16 R/TEK/ANEWEB GNR 100/7 

  

Bygging av tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 100/7/10 - Høgåsen 

 

16/4446 17.08.2016 DS  379/16 R/TEK/INGRIS GNR 294/81 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 294/81 - Blåbærhaugen 18 

 

16/4464 18.08.2016 DS  381/16 R/TEK/BERLE GNR 282/36 

Odd Pettersen Solstad  

Bygging av lager/carport Gnr/bnr 282/36 - Ådalsveien 273 

 

16/3241 18.08.2016 DS  382/16 R/TEK/ANEWEB GNR 28/49 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 28/49 - Jaklefoss 

 

16/4463 19.08.2016 DS  383/16 R/TEK/BERLE GNR 70/15 

Arild T Hagen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 70/15 - Drolshammarveien 64 

 

15/10251 19.08.2016 DS  385/16 R/TEK/HALA GNR 92/17 

  

Oppføring av fabrikk Gnr/bnr 92/1 92/17 og 9/17 - Vågårdsveien 98 og 

Hensmoveien 113 og 101 

 

16/3595 22.08.2016 DS  387/16 R/TEK/BOLA GNR 4000/22 

  

Varsel om vedtak - Registrering Haverstingtunnelen, særskilt brannobjekt  

 

16/4529 22.08.2016 DS  388/16 R/TEK/BERLE GNR 262/179 

Torunn Hagaseth  

Bygging av garasje Gnr/bnr 262/179 - Nakkerudalleen 27 B 

 

14/2118 22.08.2016 DS  390/16 R/TEK/BERLE GNR 22/83 

  

Gnr 22/83 - Damtjern - Ramme - Riving/bygging av ny hytte  

 

16/4560 23.08.2016 DS  391/16 R/TEK/HALA GNR 49/347 

  

Bygging av tomannsbolig Gnr/bnr 49/347,348,349 - Hofsfossveien 6 A 

 



15/10251 23.08.2016 DS  392/16 R/TEK/HALA GNR 92/17 

  

Oppføring av fabrikk Gnr/bnr 92/1 92/17 og 9/17 - Vågårdsveien 98 og 

Hensmoveien 113 og 101 

 

16/4461 24.08.2016 DS  393/16 R/TEK/AEMYH GNR 95/83 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 95/83 - Vesternbakken 10 

 

16/4316 24.08.2016 DS  394/16 R/TEK/ANEWEB GNR 271/247 

  

Tilbygg Gnr/bnr 271/247 - Enghaugen 

 

16/4237 25.08.2016 DS  396/16 R/TEK/ANEWEB GNR 2164/1, 103/12, 

103/128 

  

Gang- og sykkelveg - Kryss og adkomstveg Gnr/bnr 2164/1, 103/12, 103/128 

 

16/4546 29.08.2016 DS  403/16 R/TEK/AEMYH GNR 317/444 

  

Rehabilitering av skorstein Gnr/bnr 317/444 - Grensegata 4 

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3910-2   Arkiv: V60 &13  

 

Høringssvar - endring av jordloven, konsesjonsloven og 

odelsloven  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Høringsbrev av 27.06.2016 fra Landbruks- og matdepartementet med forslag om 

endring av konsesjonsloven, jordloven og odelsloven tas til orientering. 

2. Ringerike kommune mener at eventuelle endringer som gjøres i jordloven, 

konsesjonsloven og odelsloven må være i tråd med de hensynene lovene skal ivareta, 

og ikke gi negative konsekvenser for matproduksjon, eierstruktur og rekruttering til 

landbruket. 

3. Det vises til saksfremlegget for nærmere tilbakemeldinger på konkrete punkter i 

endringsforslaget. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning 

Landbruks og matdepartementet (LMD) har sendt forslag om endringer i konsesjonsloven, 

jordloven og odelsloven på høring. Mål med forslagene er å forenkle regelverket, gi mindre 

byråkrati og gi større råderett over egen eiendom. Høringsfristen er 26. september 2016. 

 

Høringsnotatet om forslag til endring av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven er et 

omfattende og utdypende dokument, med mange forslag til endringer. Høringssvaret vil 

dermed kun inneholde en kort oppsummering av endringsforslag og direkte svar på 

punktene. Se høringsnotatet for LMD’s argumenter for endringsforslagene.  

 

Bakgrunn 

I desember 2013 sendte Landbruks- og matdepartementet forslag om å fjerne priskontrollen 

på konsesjonspliktig eiendom på høring. Forslaget resulterte ikke i at priskontrollen ble 



opphevet, men i år har grensen for priskontroll ved erverv av bebygd landbrukseiendom blitt 

hevet fra 2,5 til 3,5 millioner kr. 

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) sendte forslag om å oppheve konsesjonsloven og 

boplikten på høring med frist i januar 2015. Stortinget vedtok å sende lovforslaget tilbake til 

regjeringen med krav om utredning og forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og 

jordloven (Innst. 153 L).  

 

I tråd med stortingets anmodningsvedtak sendte LMD ut høringsnotatet 27. juni 2016; 

Forslag til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv., lov om jord (jordlova) og lov om odelsretten og åsetesretten 

(odelslova). 
 

Oppsummering av høringsnotatet 

Arealgrenser for konsesjon og odel  

Departementet foreslår å heve arealgrensene for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd 

eiendom og lovbestemt boplikt fra 25 dekar til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. 

Tilsvarende foreslår departementet å heve arealgrensen for odlingsjord fra 25 dekar til 35 

dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. Endringene innebærer at færre eiendommer enn i 

dag vil bli omfattet av konsesjonsplikt, og at færre eiendommer vil være gjenstand for 

boplikt. Endringen innebærer dessuten at færre eiendommer vil kunne odles. 

 

Priskontroll etter konsesjonsloven  

Departementet foreslår en hjemmel for forskrift i konsesjonsloven slik at beløpsgrenser 

fastsettes i forskrifts form, ikke som i dag gjennom rundskriv. Departementet mener at 

arealgrensene bør lovfestes. 

  

Departementet foreslår at priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer oppheves. 

Forslaget innebærer at om lag 7 400 eiendommer unntas fra priskontroll dersom de selges 

utenfor familien eller odelskretsen. 

  

Ved erverv av bebygd eiendom med både jord og skog foreslår departementet at gjeldende 

arealgrense for konsesjonsplikt på 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord heves til 35 

dekar. Konsekvensen av denne endringen er at det ikke vil bli priskontroll ved slike erverv. 

Videre foreslår departementet dessuten at dagens arealgrense på 500 dekar for priskontroll 

ved erverv av skog skal sløyfes ved erverv av bebygd eiendom med både jord og skog. Det 

betyr at spørsmålet om priskontroll bare blir avhengig av om eiendommen består av mer enn 

35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. De to forslagene innebærer samlet at om lag 18 

000 eiendommer unntas fra priskontroll hvis de selges utenfor familien eller odelskretsen.  

 

Ved erverv av ubebygde eiendommer med både jord og skog sender departementet to 

alternative lovtekster på høring. Alternativ 1 innebærer at det ikke gjøres endringer i forhold 

til innholdet i gjeldende regler, og at det som i dag alltid vil være priskontroll ved slike 

erverv, jf. figur 3.1. Alternativ 2 innebærer at priskontroll unnlates hvis eiendommene ikke 

består av mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Både etter alternativ 1 og 2 er 

imidlertid ordlyden i bestemmelsen om priskontroll endret slik at lovteksten angir både at 

det skal føres priskontroll ved erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål, og 

hvilke arealgrenser priskontrollen vil gjelde for. Samlet innebærer alternativ 1 at ca. 25 400 



eiendommer med skog ikke lenger vil kunne utløse priskontroll. Dette utgjør ca. 19 % av det 

totalt 132 510 eiendommer med skog. 

 

Deling, konsesjon og tilleggsjord  

Departementet foreslår regler om unntak fra delingsbestemmelsen og unntak fra 

konsesjonsplikt for å stimulere til salg av tilleggsjord og -skog.  

 

Forslaget om unntak fra delingsbestemmelsen er betinget av at eier deler fra tun på ikke mer 

enn fem dekar, og selger resten av eiendommen til en som erverver den som tilleggsjord 

eller -skog til egen eiendom. Gjelder ervervet jordbruksareal, må eiendommen arealet legges 

til være i drift. Den som erverver tilleggsarealet må enten være eier av tilgrensende eiendom, 

eller hvis ervervet dreier seg om jordbruksareal, ha leid eller forpaktet arealet i minst fem år 

forut for ervervet. I begge tilfeller må den eiendommen erververen har fra før være over en 

viss størrelse, i lovutkastet er dette knyttet til arealgrensene for odlingsjord, jf. odelsloven § 

2. Departementet ber imidlertid høringsinstansene om innspill til hvor denne grensen bør 

legges, for eksempel på 5 dekar jordbruksjord eller 25 dekar produktiv skog. Forslaget om 

unntak fra delingsbestemmelsen forutsetter ut over dette at det må foreligge en skriftlig 

avtale mellom partene.  

 

Forslaget om unntak fra konsesjonsplikten er betinget av at den som erverver tilleggsarealet 

enten eier eiendom som grenser til tilleggsarealet, eller har leid arealet i minst fem år forut 

for ervervet. Ervervet må gjelde hele eiendommen med unntak av tun på ikke mer enn fem 

dekar. I lovutkastet er det som ved unntak fra delingsbestemmelsen lagt til grunn at den 

eiendommen erververen eier fra før må falle inn under arealgrensene for odlingsjord etter 

odelsloven § 2. Departementet ber imidlertid høringsinstansene om innspill til hvor denne 

grensen bør legges, for eksempel på 5 dekar jordbruksjord.  

 

Fradeling av tomter  

Departementet foreslår en regel om unntak fra søknadsplikten etter delingsbestemmelsen i 

jordloven § 12 for ubebygde tomter ikke over 2 dekar til bolig, fritidshus eller naust. 

Forslaget er begrunnet ut fra et ønske om å for å bidra til forenkling av regelverket, redusere 

byråkratiet og gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom i tråd med det som er 

sentrale mål i Sundvolden-plattformen. Unntaket gjelder kun på areal som ikke er 

jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite). Som følge av 

forslaget foreslår departementet samtidig en endring i konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1. 

Forslaget får ingen betydning for plikten til å søke deling etter plan- og bygningslovens 

regler.  

 

Driveplikt  

Departementet foreslår flere endringer i jordloven § 8 som gjelder driveplikt for eiere av 

jordbruksareal. Departementet foreslår å oppheve kravet om at leieavtalen skal vare i minst 

10 år. Et lovbestemt vilkår om varighet i 10 år kan være gunstig for enkelte 

husdyrprodusenter som har behov for en langsiktig tidshorisont for eksempel ved bygging 

av driftsbygninger. Vilkåret er imidlertid en uheldig binding av avtalefriheten ved andre 

produksjoner, for eksempel grønnsaksproduksjon der produksjonen er avhengig av 

vekstskifte. Departementet mener at regelverket bør åpne for større fleksibilitet. Videre 

foreslår departementet å oppheve kravet om at leiejord skal være tilleggsjord til annen 

landbrukseiendom, og dermed også at avtalen skal føre til driftsmessig gode løsninger. 



Kravet om at leieavtalen skal være skriftlig, opprettholdes. Det foreslås at eieren får en plikt 

til å sende kopi av leieavtalen til kommunen.  

 

Departementet foreslår også å oppheve departementets (kommunens) myndighet til å inngå 

avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie, tilplanting eller andre tiltak ikke 

etterkommes.  

 

Bestemmelser om tilskudd  

Departementet foreslår en tilføyelse i jordloven § 18 (føresegner om tilskudd) om at endelig 

vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg, slik at staten ikke først 

er nødt til å få fastslått betalingsplikten ved dom. 

 

Juridiske forhold  

Jordloven 

§ 1. Føremål 

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og 

fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest 

gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 

samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 

driftsmessig gode løysingar. 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 

framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera 

miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og 

ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr 

og planter. 

 

Konsesjonsloven 

§ 1. (lovens formål) 

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 

gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov. 

2. landbruksnæringen. 

3. behovet for utbyggingsgrunn. 

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 

5. hensynet til bosettingen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det vises til vedtak av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, formannskapet og 

kommunestyret sak 14/1845, forslag til høringsinnspill - oppheve konsesjonsloven og boplikt, 

hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 

Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre til 

økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og lokalsamfunnet i 

kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og boplikten opprettholdes 

som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. 



Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng med en eventuell endring 

av andre lover og rammevilkår. 

 

Rådmannens vurdering 

Forslagene i høringsnotatet vil samlet gi omfattende endringer i konsesjonsloven, jordloven 

og odelsloven. Det er ikke foretatt en konsekvensutredning for det samlede utfallet av 

endringene, det er dermed uvisst hvordan dette vil påvirke matproduksjonen, lokalmiljøene 

og eierskapsstrukturen i landbruket.  

 

Rådmannen ser at forslaget kan gi en uthuling av lovverket som hverken bidrar til økt 

matproduksjon eller bosetting over hele landet. Endringsforslagene vil lempe på 

konsesjonsloven, priskontrollen og driveplikten, og gi rom for oppkjøp av 

landbrukseiendom som ikke er motivert av matproduksjon og marginale landbruksarealer 

kan gå ut av drift.  

 

Det blir presisert i høringsnotatet at endringene kan føre til mindre saksbehandling, men at 

kontroll med at regler overholdes vil kunne by på utfordringer. Forslagene vil trolig føre til 

økt tidsbruk til kontroll, utfordringer med oversikt over tiltak og ressurskrevende 

saksbehandling dersom det er gjennomført ulovlige tiltak. Dermed vil summen av byråkrati 

og saksbehandling trolig ikke minke. I tillegg kan endringene gi økt usikkerhet i forhold til 

hva som er grunneiers rettigheter.  

 

Arealgrenser for konsesjon og odel  

Norge er et land der mye av topografien ikke ligger til rette for store driftsenheter, dette 

gjenspeiles også i eiendomsstrukturen. En økning i arealgrensene for konsesjon og odel vil 

føre til at færre eiendommer blir pålagt boplikt. En konsekvens kan trolig bli at flere små 

landbrukseiendommer blir benyttet som fritidseiendommer. At færre gårder blir bosatt og 

drevet kan også føre til at driftskompetanse forsvinner og et svekket landbruksfaglig miljø. 

Bosetting er ett av hensynene konsesjonsloven og jordloven i utgangspunktet skal ivareta.  

 

Ved å unnta små landbrukseiendommer fra konsesjon og odel er det en generell oppfatning 

at prisene på disse landbrukseiendommene vil øke, og spesielt gjelder dette eiendommer i 

sentrale områder. Ringerike kommune ligger på det sentrale Østlandet, og prisen på disse 

eiendommene kan i visse deler av kommunen forventes å øke ganske mye. Den foreslåtte 

økningen av arealgrensen for konsesjonspliktig eiendom innebærer at alle eiendommer med 

mindre enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord blir unntatt priskontroll. Nylig ble nedre 

beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom økt fra 2,5 til 

3,5 millioner kr. For Ringerikes del betyr dette at de fleste landbrukseiendommer som blir 

solgt på det åpne markedet, særlig i nærheten av Hønefoss, sjelden vil gå under denne 

summen. Ved å øke arealgrensen vil enda færre eiendommer bli underlagt konsesjonsplikt, 

og vil dermed kunne selges for langt høyere summer enn de konsesjonspliktige. Unge 

nyetablerere som kommer utenfra næringen har tradisjonelt vært lav. Dette skyldes nok ikke 

mangel på interesse, men kan nok i stor grad skyldes at det er dyrt å kjøpe en 

landbrukseiendom på et åpent marked. Økte priser vil favorisere de med stor kjøpekraft, og 

vil i de fleste tilfeller ikke gagne unge, private kjøpere.  

 

Å heve arealgrensen for konsesjon og odel vil gi noe færre søknader og dermed mindre 

byråkrati. For Ringerikes del vil dog en økning av arealgrensen kun føre til at et fåtall av de 

eiendommer som i dag er konsesjonspliktige blir fritatt. 



 

Rådmannen stiller seg positiv til at arealgrensene er samordnet i konsesjonsloven og 

odelsloven, men er i tvil om at en økning i dagens arealgrense på 25 dekar fulldyrka eller 

overflatedyrka er i tråd med jordlovens og konsesjonslovens formålsparagrafer. 

 

Priskontroll etter konsesjonsloven  

Rådmannen stiller seg positiv til at beløpsgrenser fastsettes i forskrifts form og at 

arealgrensene lovfestes. 
 

Departementets forslag innebærer at alle rene skogeiendommer, bebygde og ubebygde, og 

bebygde landbrukseiendommer med mindre enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord blir 

unntatt priskontroll. Ringerike er en kommune med store skogressurser og rådmannen ser at 

forslaget om å frita rene skogeiendommer fra priskontrollen kan gi økt aktivitet i 

skogbruksnæringen. Forslaget vil stimulere passive skogeiere til å selge skogen sin og gi 

mulighet for økt omsetning av rene skogeiendommer. Ved å unnta alle rene 

skogeiendommer for priskontroll vil det uunngåelig bli en økning av prisene på produktiv 

skog, og dette kan igjen føre til at det kan bli uheldige eierkonstellasjoner, ved at lokale 

kjøpere blir presset ut av markedet. Det kan også bli en stor forskjell i prisen på skog på rene 

skogeiendommer og kombinerte jord- og skogeiendommer som i forslaget ikke er unntatt 

priskontroll. En konsekvens kan være at flere ønsker å dele fra skogen for å kunne selge 

denne separat, og dermed få en høyere pris enn ved salg av hele eiendommen samlet. Dette 

påpeker også departementet i sitt høringsbrev. 

 

For ubebygde eiendommer vil alternativ 2 føre til at ubebygde eiendommer med mindre enn 

35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord blir unntatt priskontroll. Dette vil kunne føre til at 

prisen på tilleggsjord øker, og at avtalt pris ikke ivaretar en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling. Rådmannen anbefaler derfor alternativ 1; å beholde dagens lovtekst som 

innebærer at alle ubebygde eiendommer med jord og skog skal utløse priskontroll ved 

erverv. 

 

Skogen på eiendommer med både jord- og skogbruksressurser er en del av det helhetlige 

ressursgrunnlaget. Priskontrollen er et viktig prinsipp som verdsetter avkastningen på 

grunnlag av gårdens ressursgrunnlag og ikke pris etter markedsverdi. Frislipp av skogen vil 

dermed kunne gi et kunstig skille mellom arealressurser og stimulere til oppsplitting av 

eiendommer, dette er ikke en ønskelig utvikling. 

 

Deling, konsesjon og tilleggsjord  

Rådmannen ser positive sider av å kunne fradele tun med inntil 5 dekar tomt og selge resten 

av eiendommen til en tilgrensende landbrukseiendom uten delingssamtykke etter jordloven 

eller krav om konsesjon. Salg av tilleggsjord til en aktiv tilgrensende landbrukseiendom vil 

styrke ressursgrunnlaget, samt føre til god arrondering. Forslaget kan også føre til at det blir 

noe færre søknader om deling og konsesjon. Rådmannen ser likevel ikke at det vil bli noen 

frigjøring av ressurser på landbrukskontoret som følge av forslaget, da kontrolloppgavene 

som blir tilført som følge av endringene kan binde opp mer ressurser.  

 

Departementet foreslår at jordbruksareal som er leid av kjøper i minimum 5 år også skal 

være unntatt krav om delingssøknad og konsesjon på lik linje som med kjøpere som eier 

tilgrensende eiendommer. Departementet argumenterer for at de fleste som leier jord i et 

område eier en nærliggende landbrukseiendom, og at oppkjøp av leiejorda sannsynligvis vil 



føre til gode løsninger. Landbrukskontoret erfarer at den som leier jorda ikke nødvendigvis 

eier eiendom som ligger i nærheten, og Rådmannen mener at slike erverv fortsatt bør falle 

inn under delingsbestemmelsene og konsesjonsplikt for å unngå dårlig arrondering og 

løsninger som ikke er driftsmessig gode. Rådmannen minner om formålsparagrafen i 

jordloven. Departementets forslag kan også åpne for at det kan spekuleres i omsetning av 

landbrukseiendommer, og at det oppstår uheldige eierkonstellasjoner på sikt. 

 

Hovedargumentet for de foreslåtte unntakene fra delings- og konsesjonsbestemmelsene er å 

stimulere til salg av tilleggsjord og -skog. Rådmannen stiller seg tvilende til om endringene 

vil oppnå dette, da det viser seg at det mest av alt er følelser som hindrer omsetning av 

landbrukseiendommer. Dette blir også påpekt i høringsnotatet. Ved å unnta tilleggsjord og -

skog fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikt kan det i pressede områder bli svært høye 

priser på tilleggsjord som ikke er økonomisk bærekraftig for gårdbrukerne som ønsker å 

utvide ressursgrunnlaget på sine eiendommer. Ved økt omsetting av jord til økt pris kan det 

være vanskelig for gårdbrukere å beholde den jorden de i dag leier, en uønsket følge av dette 

kan bli en økning i gjeldsgraden til norske bønder. 

 

Dersom forslaget om kjøp av tilleggsjord blir vedtatt bør kravet til erververens 

landbrukseiendom være av en slik størrelse at den utløser konsesjonsplikt ved salg, etter 

dagens regelverk er dette 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller over 100 dekar 

totalt. 

 

Fradeling av tomter  

Landbruksarealene ved fradeling av tomter vil i noen grad sikres gjennom reglene i plan- og 

bygningsloven, men ikke i tilstrekkelig grad. Grunnen til at fradeling på 

landbrukseiendommer i dag blir behandlet etter både jordloven og plan- og bygningsloven er 

at hensynet lovene skal ivareta er forskjellig. Plan- og bygningsloven vurderer f.eks. ikke 

om en fradeling fører til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.  

 

Driveplikt  

Kravet om 10 års avtale ved leie av jordbruksareal skal gi den som leier et stabilt 

ressursgrunnlag samtidig som eierens disposisjoner ikke blir bundet opp i for lang tid. Å 

fjerne denne reglen kan føre til dårligere vedlikehold og svekket investeringslyst i leiejord, 

for eksempel grøfting. Departementet argumenterer for at 10 års leiekontrakter ikke er egnet 

for alle produksjoner, eksempelvis grønnsaksproduksjon. I dag er det mulig å få 

dispensasjon fra krav om 10-årig leiekontrakt, og Rådmannen mener derfor at dette ikke er 

et vesentlig problem med dagens regelverk. 

 

Rådmannen mener det er meget uheldig at departementet vil fjerne krav om 10 års 

leiekontrakter samtidig som de ønsker å åpne for konsesjonsfritt erverv av eiendommer som 

har blitt leid i minimum 5 år. Samlet sett kan dette legge opp til en spekulering i oppkjøp av 

jord. 

 

Departementet foreslår å oppheve kravet om at leiejord skal være tilleggsjord til annen 

landbrukseiendom, og dermed at jordleieavtaler skal føre til driftsmessige gode løsninger. 

Rådmannen mener at dette er en direkte motsetning av jordlovens formålsparagraf. 

 

Rådmannen stiller seg tvilende til departementets forslag om å oppheve kommunens 

myndighet til å inngå avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie, tilplanting eller 



andre tiltak ikke etterkommes. Dette er et viktig virkemiddel i forhold til å ivareta driveplikt 

og sørge for at jord ikke blir stående lenge uten produksjon, og i verste fall gi dårligere 

jordkvalitet eller gro igjen. 

 

Bestemmelser om tilskudd  

Rådmannen har ingen innsigelser mot at endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd skal 

være tvangsgrunnlag for utlegg.  

 

 

Vedlegg 

1. Høringsbrev fra LMD 

2. Høringsnotat 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.08.2016 
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Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om 

odelsretten og åsetesretten -   

Stortinget behandlet 16. februar 2016 Innst. 153 L (2015-2016) fra Næringskomiteen som 

gjaldt regjeringens lovforslag i Prop. 124 L (2013-2014) om endringer i konsesjonsloven og 

tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Stortinget vedtok å sende lovforslaget 

tilbake til regjeringen. Stortinget ba samtidig regjeringen om å utrede og legge fram for 

Stortinget en rekke ulike forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.  

 

Stortinget ber i sine vedtak bl.a. om følgende: 

 Vedtak nr. 483: Stortinget ber regjeringen legge frem en ny proposisjon om endringer i 

konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven. 

 Vedtak nr. 485: Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av om avgrensningen av 

beløpsgrenser og arealgrenser for praktisering av priskontroll bør fastsettes i en 

forskrift, og ber i tilfelle regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å 

innføre en slik forskriftshjemmel i konsesjonsloven. 

 Vedtak nr. 486: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om 

nødvendig lovendring om å heve arealgrensene for konsesjonsplikt ved erverv av 

bebygd eiendom og lovbestemt boplikt til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. 

 Vedtak nr. 487: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om 

at arealgrensen endres tilsvarende for odlingsjord etter odelsloven § 2. 

 Vedtak nr. 488: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til 

hvordan priskontrollen på rene skogeiendommer kan oppheves. 
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 Vedtak nr. 489: Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan produktive jord- og 

skogbruksarealer på en eiendom kan overdras som tilleggsjord til eiendommer som har 

tilstøtende grenser, ligger i nærheten av, og/eller forpaktes, uten at det skal være 

nødvendig å søke samtykke til deling eller konsesjon. Stortinget ber regjeringen 

komme tilbake til Stortinget med forslag om en slik endring. 

 Vedtak nr. 490: Stortinget ber regjeringen utrede regler som gjør at skogen på 

kombinerte jord- og skogbrukseiendommer kan unntas fra priskontroll, og komme 

tilbake til Stortinget med forslag til endrede regler. 

 

Landbruks- og matdepartementets oppfølging av anmodningene går fram av vedlagte 

høringsnotat hvor departementet foreslår endringer i konsesjonsloven, jordloven og 

odelsloven. Anmodningene reiser flere spørsmål knyttet til avgrensninger som også er 

behandlet i notatet. Anmodningene er behandlet i kapittel 2, 3 og 4. 

 

Departementet har gitt Landbruksdirektoratet i oppdrag å nedsette og lede en arbeidsgruppe 

som skulle utrede effekten av bruk av leiejord og om det bør være større samsvar mellom eier 

og bruker, samt utrede praktiseringen og effekten av driveplikten. Arbeidsgruppen har i 

rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon, Rapport nr. 27/2015 foreslått 

flere endringer i lovgivningen. I vedlagte høringsnotat foreslår departementet som en 

oppfølging av dette arbeidet endringer i reglene om driveplikt etter jordloven. For å bidra til 

forenkling av regelverket, redusere byråkratiet og gi den enkelte bonde større råderett over 

egen eiendom foreslår Landbruks- og matdepartementet også enkelte endringer i jordlovens 

bestemmelse om deling av landbrukseiendom. Departementet foreslår dessuten noen 

endringer som gjelder tilbakebetaling av tilskudd. Forslagene er behandlet i kapittel 5, 6 og 7. 

Disse forslagene behandles i samme høringsprosess som anmodningsvedtakene i Stortinget 

fordi de retter seg mot de samme høringsinstansene, og til dels også gjelder de samme 

lovbestemmelsene som omfattes av Stortingsflertallets forslag til endringer.  

 

Forslagene sendes med dette på høring, se vedlagte høringsnotat. Notatet er også tilgjengelig 

på departementets hjemmesider. https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2501880/ 

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes departementet elektronisk ved bruk av den digitale 

løsningen for høringsuttalelser https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2501880/ innen 

mandag 26. september 2016. 
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Høringsnotatet inneholder mange forslag på ulike områder og det er knyttet forskjellige vilkår 

til flere av forslagene. For å legge til rette for at departementet enkelt skal kunne oppsummere 

høringsuttalelsene, ber vi om at eventuelle uttalelser følger den systematikken som er valgt i 

høringsnotatet. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Pål Vidar Sollie (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Inger Grette 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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1 Innledning 

I dette høringsnotatet foreslår Landbruks- og matdepartementet endringer i konsesjonsloven, 

jordloven og odelsloven som oppfølging av Stortingets anmodninger i forbindelse med 

behandling i Innst. 153 L (2015-2016) om endringer i konsesjonsloven og 

tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Anmodningene reiser flere spørsmål 

knyttet til avgrensninger som er behandlet i notatet. I tillegg foreslår departementet endringer 

i jordloven som oppfølging av tilrådinger fra en arbeidsgruppe som har avgitt en utredning 

om drivepliktbestemmelsen og leiejordsandelen i norsk jordbruk. Videre foreslår 

departementet en forenkling i delingsbestemmelsen i jordloven som ikke er en del av 

oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak.  

1.1 Bakgrunn for forslagene 

1.1.1 Stortingets anmodninger 

Stortinget behandlet 16. februar 2016 Innst. 153 L (2015-2016) fra Næringskomiteen som 

gjaldt regjeringens lovforslag i Prop. 124 L (2013-2014) om endringer i konsesjonsloven og 

tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Stortinget vedtok å sende lovforslaget 

tilbake til regjeringen. Stortinget ba samtidig regjeringen om å utrede og legge fram for 

Stortinget en rekke ulike forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven. 

Stortinget ber i sine vedtak bl.a. om følgende: 

Vedtak nr. 483: Stortinget ber regjeringen legge frem en ny proposisjon om endringer i 

konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven. 

Vedtak nr. 485: Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av om avgrensningen av 

beløpsgrenser og arealgrenser for praktisering av priskontroll bør fastsettes i en forskrift, og 

ber i tilfelle regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å innføre en slik 

forskriftshjemmel i konsesjonsloven. 

Vedtak nr. 486: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om 

nødvendig lovendring om å heve arealgrensene for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd 

eiendom og lovbestemt boplikt til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. 

Vedtak nr. 487: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om at 

arealgrensen endres tilsvarende for odlingsjord etter odelsloven § 2. 

Vedtak nr. 488: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til 

hvordan priskontrollen på rene skogeiendommer kan oppheves. 

Vedtak nr. 489: Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan produktive jord- og 

skogbruksarealer på en eiendom kan overdras som tilleggsjord til eiendommer som har 

tilstøtende grenser, ligger i nærheten av, og/eller forpaktes, uten at det skal være nødvendig å 

søke samtykke til deling eller konsesjon. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 

Stortinget med forslag om en slik endring. 

Vedtak nr. 490: Stortinget ber regjeringen utrede regler som gjør at skogen på kombinerte 

jord- og skogbrukseiendommer kan unntas fra priskontroll, og komme tilbake til Stortinget 

med forslag til endrede regler. 
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Landbruks- og matdepartementets oppfølging av vedtakene er behandlet i kapittel 2, 3 og 4. 

1.1.2 Andre endringsforslag  

Landbruks- og matdepartementet ga Landbruksdirektoratet i oppdrag å nedsette og lede en 

arbeidsgruppe som skulle utrede effekten av bruk av leiejord og om det bør være større 

samsvar mellom eier og bruker, samt utrede praktiseringen og effekten av driveplikten. 

Arbeidsgruppen har i rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon, Rapport 

nr. 27/2015 foreslått en rekke endringer i lovgivningen. Som en oppfølging av arbeidsgruppas 

utredning foreslår departementet endringer i reglene om driveplikt etter jordloven. For å bidra 

til forenkling av regelverket, redusere byråkratiet og gi den enkelte bonde større råderett over 

egen eiendom foreslår Landbruks- og matdepartementet også enkelte endringer i jordlovens 

bestemmelse om deling av landbrukseiendom.  

Forslagene er behandlet i kapittel 5 og 6. Forslagene sendes på høring uten at de har direkte 

tilknytning til Stortingets anmodningsvedtak, jf. omtale i kapittel 1.1.1. Forslagene behandles 

i samme høringsprosess som vedtakene i Stortinget fordi de retter seg mot de samme 

høringsinstansene, og til dels også gjelder de samme lovbestemmelsene som omfattes av 

Stortingsflertallets forslag til endringer.  

1.2 Sammendrag 

1.2.1 Arealgrenser for konsesjon og odel 

Departementet foreslår i tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 486 å heve arealgrensene 

for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd eiendom og lovbestemt boplikt fra 25 dekar til 35 

dekar fulldyrka og overflatedyrka jord(se kapittel 1.1.1). Tilsvarende foreslår departementet i 

tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 487 å heve arealgrensen for odlingsjord fra 25 

dekar til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. Forslagene til endringer i arealgrensene 

går fram av lovutkastet konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 andre ledd og odelsloven 

§ 2. Endringene som er i tråd med Stortingets vedtak, innebærer at færre eiendommer enn i 

dag vil bli omfattet av konsesjonsplikt, og at færre eiendommer vil være gjenstand for 

boplikt. Endringen innebærer dessuten at færre eiendommer vil kunne odles. Forslagene 

behandles i kapittel 2. 

1.2.2 Priskontroll etter konsesjonsloven 

Departementet foreslår i tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 485 en hjemmel for 

forskrift i konsesjonsloven slik at beløpsgrenser fastsettes i forskrifts form, ikke som i dag 

gjennom rundskriv. Departementet mener at arealgrensene bør lovfestes. Forslaget behandles 

i kapittel 3.4.1.  

Departementet foreslår i tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 488 at priskontroll ved 

erverv av rene skogeiendommer oppheves. Forslaget innebærer at om lag 7 400 eiendommer 

unntas fra priskontroll dersom de selges utenfor familien eller odelskretsen. Forslaget 

behandles i kapittel 3.4.2.3. 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 490 gjelder etter sin ordlyd erverv av bebygd og ubebygd 

eiendom med både jord og skog. Departementet oppfatter at Stortingets vedtak er begrunnet 



Side 8 av 92 

ut fra et ønske om at skogen kan unntas fra priskontroll, men at det skal være priskontroll ved 

erverv av de øvrige ressursene på slike "kombinerte" eiendommer med både jord og skog.  

Ved erverv av bebygd eiendom med både jord og skog foreslår departementet i kapittel 2 i 

tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 486 at gjeldende arealgrense for konsesjonsplikt 

på 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord heves til 35 dekar. Konsekvensen av denne 

endringen er at det ikke vil bli priskontroll ved slike erverv. I kapittel 3.4.2.4 foreslår 

departementet som en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 490 dessuten at 

dagens arealgrense på 500 dekar for priskontroll ved erverv av skog skal sløyfes ved erverv 

av bebygd eiendom med både jord og skog. Det betyr at spørsmålet om priskontroll bare blir 

avhengig av om eiendommen består av mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. 

De to forslagene innebærer samlet at om lag 18 000 eiendommer unntas fra priskontroll hvis 

de selges utenfor familien eller odelskretsen. Forslaget behandles i kapittel 3.4.2.4. 

Ved erverv av ubebygde eiendommer med både jord og skog sender departementet to 

alternative lovtekster på høring. Alternativ 1 innebærer at det ikke gjøres endringer i forhold 

til innholdet i gjeldende regler, og at det som i dag alltid vil være priskontroll ved slike 

erverv, jf. figur 3.1. Alternativ 2 innebærer at priskontroll unnlates hvis eiendommene ikke 

består av mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord  Både etter alternativ 1 og 2 er 

imidlertid ordlyden i bestemmelsen om priskontroll endret slik at lovteksten angir både at det 

skal føres priskontroll ved erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål, og hvilke 

arealgrenser priskontrollen vil gjelde for.  Forslagene behandles i kapittel 3.4.2.5. 
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Endringene målt i forhold til omtrentlig antall eiendommer med skog kan oppsummeres slik:  

Alternativ 1 Rene skogeiendommer kapittel 3.4.2.3: 7 400 

 Bebygde eiendommer kapittel 3.4.2.4: 18 000 

 Sum: 25 400 

Alternativ 2 Ubebygde eiendommer kapittel 3.4.2.5: 3 850 

 Sum 29 250 

Samlet innebærer alternativ 1 at ca. 25 400 eiendommer med skog ikke lenger vil kunne 

utløse priskontroll. Dette utgjør ca. 19 % av det totalt 132 510 eiendommer med skog.  

1.2.3 Deling, konsesjon og tilleggsjord  

Departementet foreslår regler om unntak fra delingsbestemmelsen og unntak fra 

konsesjonsplikt for å stimulere til salg av tilleggsjord og -skog. Se Stortingets anmodning i 

vedtak 489. 

Forslaget om unntak fra delingsbestemmelsen er betinget av at eier deler fra tun på ikke mer 

enn fem dekar, og selger resten av eiendommen til en som erverver den som tilleggsjord eller 

-skog til egen eiendom. Gjelder ervervet jordbruksareal, må eiendommen arealet legges til 

være i drift. Den som erverver tilleggsarealet må enten være eier av tilgrensende eiendom, 

eller hvis ervervet dreier seg om jordbruksareal, ha leid eller forpaktet arealet i minst fem år 

forut for ervervet. I begge tilfeller må den eiendommen erververen har fra før være over en 

viss størrelse, i lovutkastet er dette knyttet til arealgrensene for odlingsjord, jf. odelsloven § 2. 

Departementet ber imidlertid høringsinstansene om innspill til hvor denne grensen bør legges, 

for eksempel på 5 dekar jordbruksjord eller 25 dekar produktiv skog. Forslaget om unntak fra 

delingsbestemmelsen forutsetter ut over dette at det må foreligge en skriftlig avtale mellom 

partene. Forslaget behandles i kapittel 4.5.1 til 4.5.2.  

Forslaget om unntak fra konsesjonsplikten er betinget av at den som erverver tilleggsarealet 

enten eier eiendom som grenser til tilleggsarealet, eller har leid arealet i minst fem år forut for 

ervervet. Ervervet må gjelde hele eiendommen med unntak av tun på ikke mer enn fem dekar. 

I lovutkastet er det som ved unntak fra delingsbestemmelsen lagt til grunn at den 

eiendommen erververen eier fra før må falle inn under arealgrensene for odlingsjord etter 

odelsloven § 2. Departementet ber imidlertid høringsinstansene om innspill til hvor denne 

grensen bør legges, for eksempel på 5 dekar jordbruksjord. Forslaget behandles i kapittel 

4.5.3. 

1.2.4 Fradeling av tomter 

Departementet foreslår en regel om unntak fra søknadsplikten etter delingsbestemmelsen i 

jordloven § 12 for ubebygde tomter ikke over 2 dekar til bolig, fritidshus eller naust. 

Forslaget kommer i tillegg til Stortingets anmodningsvedtak nr. 489 om å lempe på 

delingsbestemmelsen. Forslaget er begrunnet ut fra et ønske om å for å bidra til forenkling av 

regelverket, redusere byråkratiet og gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom i 

tråd med det som er sentrale mål i Sundvolden-plattformen. Unntaket gjelder kun på areal 
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som ikke er jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite). Som 

følge av forslaget foreslår departementet samtidig en endring i konsesjonsloven § 4 første 

ledd nr. 1. Forslaget får ingen betydning for plikten til å søke deling etter plan- og 

bygningslovens regler. Forslaget behandles i kapittel 5. 

1.2.5 Driveplikt 

Departementet foreslår flere endringer i jordloven § 8 som gjelder driveplikt for eiere av 

jordbruksareal.  

Departementet foreslår å oppheve kravet om at leieavtalen skal vare i minst 10 år. Et 

lovbestemt vilkår om varighet i 10 år kan være gunstig for enkelte husdyrprodusenter som har 

behov for en langsiktig tidshorisont for eksempel ved bygging av driftsbygninger. Vilkåret er 

imidlertid en uheldig binding av avtalefriheten ved andre produksjoner, for eksempel 

grønnsaksproduksjon der produksjonen er avhengig av vekstskifte. Departementet mener at 

regelverket bør åpne for større fleksibilitet. Videre foreslår departementet å oppheve kravet 

om at leiejord skal være tilleggsjord til annen landbrukseiendom, og dermed også at avtalen 

skal føre til driftsmessig gode løsninger. Kravet om at leieavtalen skal være skriftlig, 

opprettholdes. Det foreslås at eieren får en plikt til å sende kopi av leieavtalen til kommunen. 

Departementet foreslår også å oppheve departementets (kommunens) myndighet til å inngå 

avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie, tilplanting eller andre tiltak ikke 

etterkommes. 

Forslagene behandles i kapittel 6.  

1.2.6 Bestemmelser om tilskudd 

Departementet foreslår en tilføyelse i jordloven § 18 (føresegner om tilskudd) om at endelig 

vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg, slik at staten ikke først er 

nødt til å få fastslått betalingsplikten ved dom. Forslaget behandles i kapittel 7. 
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2 Arealgrenser for konsesjon og odel 

2.1 Stortingets anmodning og departementets utgangspunkt 

Som omtalt i kapittel 1.1.1 ber Stortinget regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med 

forslag om: 

 nødvendig lovendring om å heve arealgrensene for konsesjonsplikt ved 

erverv av bebygd eiendom og lovbestemt boplikt til 35 dekar fulldyrka eller 

overflatedyrka jord. (Vedtak nr. 486). 

 at arealgrensen endres tilsvarende for odlingsjord etter odelsloven § 2. 

(Vedtak nr. 487). 

2.2 Gjeldende rett 

2.2.1 Innledning 

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å 

oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som 

er mest gagnlige for samfunnet, jf. loven § 1. Formålsbestemmelsen legger opp til at flere 

hensyn kan tilgodeses, bl.a. framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for 

utbyggingsgrunn, miljøet og bosettingen. 

Hovedregelen i konsesjonsloven er fastsatt i § 2, og innebærer at det oppstår konsesjonsplikt 

ved erverv av fast eiendom. Konsesjonsplikt betyr at den som erverver eiendom må få 

ervervet godkjent av konsesjonsmyndighetene. Det er imidlertid gjort en rekke viktige unntak 

fra hovedregelen i loven selv. Departementet kan dessuten gjøre unntak fra konsesjonsplikten 

gjennom forskrift. Landbruksdirektoratet er gitt myndighet til å avgjøre enkeltsaker som 

gjelder unntak fra konsesjonsplikt.  

Loven har også regler som gir adgang til å fastsette lokal forskrift om nedsatt 

konsesjonsgrense (såkalt nullgrense-forskrift), jf. loven § 7.  

Arealgrensene i konsesjonsloven og odelsloven er avgjørende for konsesjonsplikten ved 

erverv av fast eiendom (konsesjonsloven § 4), boplikten ved overtagelse av eiendom 

konsesjonsfritt fra nær slekt (konsesjonsloven § 5), og størrelsen en eiendom må ha for å 

være odlingsjord etter odelsloven (odelsloven § 2). Arealgrensene har vært endret i flere 

omganger, se bl.a. Ot.prp. nr. 33 (2000-2001), Ot.prp. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 44 

(2008-2009).  

2.2.2 Dagens arealgrenser i konsesjonsloven og odelsloven 

2.2.2.1 Konsesjonsloven 

Konsesjonsloven § 4 første ledd inneholder en opplisting av tilfeller der forhold knyttet til 

eiendommens karakter gjør at det ikke er nødvendig å søke konsesjon. § 4 første ledd nr. 1 til 

3 fastsetter konsesjonsfrihet ved erverv av visse ubebygde enkelttomter for bolig eller 

fritidshus eller andre ubebygde arealer. § 4 første ledd nr. 4 bestemmer at bebygd eiendom 
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kan erverves uten konsesjon dersom eiendommens totalareal ikke overstiger 100 dekar, og 

hvor ikke mer enn 25 dekar av arealet er fulldyrka og overflatedyrka jord. 

Konsesjonsfrihet etter § 4 første ledd nr. 4 forutsetter at eiendommen er bebygd. Det har 

ingen betydning hva bygningen skal tjene til. Hvorvidt en eiendom er bebygd eller ikke, må 

avgjøres konkret.  

Konsesjonsloven § 5 første ledd fastsetter unntak fra konsesjonsplikten knyttet til erververs 

stilling. Etter § 5 første ledd nr. 1 behøver eierens ektefelle, eller den som er i slekt med 

eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje eller i eierens eller 

ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller den som er besvogret med eieren i 

rett oppstigende linje, ikke å søke konsesjon. Etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 2 

trenger heller ikke den som har odelsrett søke konsesjon.  

Dersom eiendommen har bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig, og 

eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 

500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 og 2 betinget av at 

erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bor på den i minst fem år, se 

konsesjonsloven § 5 andre ledd.  

Det følger av konsesjonsloven § 6 at en erverver som etter § 5 andre ledd har boplikt på en 

eiendom, skal ta eiendommen som sin reelle bolig. En eiendom er tatt som reell bolig hvis 

eieren er registrert bosatt på eiendommen etter regler fastsatt i eller i medhold av lov 16. 

januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. 

Følgen av alle unntakene fra konsesjonsplikt er at plikten i dag i all hovedsak gjelder 

overdragelse av landbrukseiendom over en viss størrelse, overdragelse av fast eiendom der 

kommunen har innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, og overdragelse av 

enkelte ubebygde tomter eller arealer. 

2.2.2.2 Odelsloven  

Etter odelsloven § 2 blir en eiendom regnet som odlingsjord når fulldyrka eller overflatedyrka 

jord på eiendommen er over 25 dekar, eller det produktive skogarealet på eiendommen er 

over 500 dekar. Med til arealgrunnlaget skal regnes eiendommens del i realsameie.  

Reglene i § 2 innebærer at det enten er det fulldyrka og overflatedyrka arealet samlet som gir 

grunnlag for odling, eller at det er den produktive skogen. Odelsrett kan hevdes til 

eiendommer uten jordbruksareal (rene skogeiendommer) hvis det «produktive skogarealet er 

minst 500 dekar». Med produktiv skog menes skog med en produksjonsevne på minst 100 

liter pr. dekar pr. år. Dette tilsvarer 0,1 m3 pr. år. 

2.3 Departementets vurderinger og forslag 

2.3.1 Utgangspunkt 

Tidligere endringer av arealgrensene for konsesjonspliktens omfang har vært begrunnet ut i 

fra behovet for å tilpasse reglene slik at de ikke er strengere enn nødvendig, økt frihet (til 

grunneier) der dette er mulig, regelforenkling og å redusere myndighetenes arbeidsomfang, jf. 

Ot.prp. 79 (2002-2003) side 36.  
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Stortinget har i sine anmodningsvedtak nr. 486 og 487 lagt til grunn at arealgrensene for 

konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord skal heves fra 25 til 35 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka jord.  

I Innst. 153 L (2015-2016) side 8, uttaler næringskomiteen dette om endringen av 

arealgrensene:  

"F l e r t a l l e t mener priskontroll og konsesjonsbestemmelsene i størst mulig grad bør 

gjelde bruk med reelt potensial for næringsvirksomhet, og i mindre grad på bruk der 

inntjeningspotensialet er begrenset." 

Departementet forstår anmodningene slik at både dagens grense for konsesjonsplikt på totalt 

100 dekar, og dagens grense for odlingsjord på 500 dekar produktiv skog, skal beholdes. 

En lovendring i tråd med Stortingets anmodning vil innebære at flere eiendommer vil kunne 

omsettes i det frie markedet. 

2.3.2 Konsekvenser av forslaget 

Departementet foreslår å endre arealgrensene i tråd med Stortingets anmodning, dvs. fra 25 

dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar. Forslagene til endringer i arealgrensene 

går fram av lovutkastet til odelsloven § 2 og konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 

andre ledd. Forslagene innebærer at færre eiendommer enn i dag vil bli omfattet av 

konsesjonsplikt og være gjenstand for boplikt. De innebærer dessuten at færre eiendommer 

vil kunne odles. 

Landbruksregisteret inneholder opplysninger om landbrukseiendommer. Registeret omfatter 

eiendommer som består av minst 5 dekar jordbruksareal, og/eller minst 25 dekar produktiv 

skog. Statistikk som bygger på data fra Landbruksregisteret og matrikkelen viser at det i alt 

var registrert 185 732 landbrukseiendommer pr. desember 2014. Av disse var 170 200 

bebygde (92 %). Statistikkgrunnlaget omfatter ikke eiendommenes eventuelle andel i 

realsameie. 

Tabell 2.1 til 2.3 viser en samlet oversikt over antall eiendommer som faller inn under dagens 

arealgrenser for henholdsvis konsesjon, boplikt og odel, antall eiendommer som faller inn 

under forslaget til nye arealgrenser, samt den reduksjonen i antall eiendommer som 

forslagene til endring vil innebære. Tabellene er basert på tall som er avrundet til nærmeste 

100. Figurene 2.1 til 2.3 viser en nærmere inndeling etter på fylker og tema. 

Tabell 2.1 Landbrukseiendommer fordelt etter arealgrenser for konsesjon. År 2014. 

 

 Antall bebygde 

eiendommer 

Dagens arealgrense 

> 25 dekar fulldyrka 

og overflatedyrka 

jordbruksareal 

Antall bebygde 

eiendommer 

Forslag ny arealgrense 

> 35 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka 

jordbruksareal og/eller 

> 100 dekar totalareal 

Reduksjon (antall 

eiendommer/prosent) 
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og/eller > 100 dekar 

totalareal 

Konsesjon 129 500 125 700 3 800 (3 %) 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 

 

Tabell 2.2 Landbrukseiendommer fordelt etter arealgrenser for boplikt. År 2014. 

 Antall eiendommer 

med bolig 

Dagens arealgrense > 

25 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka 

jordbruksareal og/eller 

> 500 dekar 

produktivt skogareal 

Antall eiendommer med 

bolig 

Forslag ny arealgrense 

> 35 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka 

jordbruksareal og/eller 

> 500 dekar produktivt 

skogareal 

Reduksjon (antall 

eiendommer/prosent) 

Boplikt 83 100 70 600 12 500 (15 %) 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 
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Tabell 2.3 Landbrukseiendommer fordelt etter arealgrenser for odel. År 2014. 

 Antall bebygde og 

ubebygde eiendommer  

Dagens arealgrense > 

25 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka 

jordbruksareal og/eller 

> 500 dekar produktivt 

skogareal 

Antall bebygde og 

ubebygde eiendommer  

Forslag ny arealgrense > 

35 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka 

jordbruksareal og/eller > 

500 dekar produktivt 

skogareal 

Reduksjon (antall 

eiendommer/prosent) 

Odel 91 500 77 600 13 900 (15 %) 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 

2.3.2.1 Konsesjon 

Figur 2.1 viser totalt antall bebygde og ubebygde registrerte landbrukseiendommer fordelt på 

fylke (grønn), de bebygde landbrukseiendommene som er underlagt konsesjonsplikt etter 

gjeldende arealgrenser (lilla) og bebygde landbrukseiendommer som omfattes av 

konsesjonsplikt etter Stortingets anmodning i vedtak nr. 486 til ny arealgrense på 35 

dekar(oransje).   

 

Figur 2.1 Landbrukseiendommer i alt, bebygde landbrukseiendommer over dagens 

arealgrense og bebygde landbrukseiendommer etter Stortingets anmodning om ny 

arealgrense. Fylkesvis fordeling. År 2014. 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 
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2.3.2.2 Boplikt 

Figur 2.2 viser totalt antall bebygde og ubebygde registrerte landbrukseiendommer fordelt på 

fylke (grønn), bebygde landbrukseiendommer som omfattes av lovbestemt boplikt etter 

gjeldende arealgrenser (lilla) og etter Stortingets anmodning i vedtak nr. 487 til ny 

arealgrense på 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord (oransje).   

 

 

Figur 2.2. Landbrukseiendommer i alt, og landbrukseiendommer med bolighus  overdagens 

arealgrense og landbrukseiendommer med bolighus etter Stortingets anmodning til ny 

arealgrense. Fylkesvis fordeling. År 2014. 

 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 

 

  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

Eiendommmer med minst 5
dekar eid jordbruksareal
og/eller minst 25 dekar
produktiv skog

Eiendommer med bolighus og
arealgrense > 500 dekar
produktiv skog og/eller > 25
dekar fulldyrka og
overflatedyrka jordbruksareal

Eiendommer med bolighus og
arealgrense > 500 dekar
produktiv skog og/eller > 35
dekar fulldyrka og
overflatedyrka jordbruksareal



Side 17 av 92 

2.3.2.3 Odel 

Figur 2.3 viser totalt antall bebygde og ubebygde registrerte landbrukseiendommer fordelt på 

fylke (grønn), hvor stor andel av disse som fyller kravene til odelseiendom etter gjeldende 

arealgrenser (lilla) og etter Stortingets anmodning til ny arealgrense (oransje).   

 

 

Figur 2.3 Landbrukseiendommer i alt, landbrukseiendommer over dagens arealgrense for 

odel og landbrukseiendommer etter Stortingets anmodning i vedtak nr. 487 med forslag om 

ny arealgrense. Fylkesvis fordeling. År 2014 

 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 

2.3.3 Forholdet til Grunnloven §§ 97 og 107 

Odelsinstituttet er beskyttet av Grunnloven § 107. Stortingets forslag om å endre grensene for 

hva som kan regnes som odelseiendom, må derfor vurderes opp mot Grunnlovens ramme. 

Odelsloven ble sist endret i 2013 da odelskretsen ble innskrenket. I forarbeidene til 

lovendringen, jf. Prop. L 128 (2012-2013), er forholdet til Grunnloven § 107 beskrevet på 

følgende måte:  

"Grunnlova § 107 set forbod mot å oppheve odelsretten, men overlet til Stortinget å 

fastsette korleis dei nærare reglane skal vere. Grunnlova er såleis ikkje til hinder for å endre 

reglane i odelslova. Ei endring må likevel ikkje vere slik at odelsretten som rettsinstitutt 

ikkje lenger kan seiast å vere til «største Nytte for Staten og Gavn for Landalmuen». Fleire 

tidlegare lovendringar har sidan Grunnlova blei vedteken, innskrenka odelsretten ut frå 

omsynet til endringar i samfunnet."   
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"Departementet legg til grunn at grunnlovsvernet for odelsretten ikkje er til hinder for at det 

kan gjerast tilpassingar i lova, til «største Nytte for Staten og Gavn for Landalmuen». " 

Departementet vil peke på at endringene som Stortinget nå har foreslått er av begrenset 

betydning for odelsinstituttet som sådan. Tabell 2.3 viser at om lag 13 900 færre eiendommer 

vil falle inn under arealgrensene for odel. Det tilsvarer en reduksjon på rundt 15 %. De 

samme hensynene som gjorde seg gjeldende ved forrige endring av odelsloven, vil etter 

departementets vurdering være aktuelle også for endringen av arealgrensen i odelsloven § 2.  

I tillegg til Grunnloven § 107 må den foreslåtte endringen også vurderes opp mot Grunnloven 

§ 97. I Prop. L 128 (2012-2013) ble følgende omtalt: 

"Det er fastsett i Grunnlova § 97 at inga lov må givast tilbakeverkande kraft. Når det gjeld 

tidlegare endringar i odelslova, har Høgsterett uttalt : «Etter Grunnloven § 107 må odels- 

og åsetesretten ikke oppheves, men «de nærmere betingelser hvorunder den til størst nytte 

for staten og gavn for landalmuen skal vedblive» fastsettes ved lov. Det har tidligere vært 

og vil også i framtiden bli behov for å gjøre endringer i odelsloven, ettersom nye sosiale 

eller økonomiske forhold krever det. ... Odelsmannen har ikke noe berettiget krav på å 

beholde sin odelsrett [...], hvis han ikke ved lovens ikrafttreden hadde en aktuell 

løsningsrett.» Dette prinsippet er utgangspunktet i overgangsreglane i gjeldande odelslov § 

79 første ledd: «Denne lova får ingen verknad for tilhøve der det etter dei tidlegare 

gjeldande reglane er blitt høve til å bruke odelsrett før dei tilsvarande nye reglane har tatt til 

å gjelde.» Forarbeida til overgangsregelen seier at endringane knytte til odelsrett skal 

omfatte alle personar som ved ikraftsetjinga til lova ikkje hadde aktuell løysingsrett. 

Dersom det ved ikraftsetjinga var oppstått ein situasjon som utløyste høve til å gjere 

odelsretten gjeldande, skulle reglane som gjaldt før ikraftsetjinga gjelde. Høve til å bruke 

odelsrett oppstår når eigedomen har skifta eigar. Som eigar reknast den som ved bindande 

avtale eller anna rettsgrunnlag er blitt eigar, jf. odelslova § 60 andre ledd. Departementet 

meiner det er rimeleg at tilsvarande overgangsreglar skal gjelde for nye reglar om 

innskrenkingar av odelskretsen." 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 487 gjør det nødvendig å fastsette en overgangsregel slik at 

Grunnloven § 97 ivaretas. De samme hensynene som er omtalt i forarbeidene i forbindelse 

med tidligere heving av arealgrensene vil etter departementets vurdering gjøre seg gjeldende 

nå. Departementets forslag til overgangsregel er nærmere omtalt i kapittel 2.3.4.  

2.3.4 Overgangsregler 

Forslag til overgangsregler går fram av lovutkastet romertall VI. Forslagene går ikke direkte 

fram av Stortingets anmodningsvedtak nr. 486 og 487, men de inneholder nødvendige 

tilpasninger i regelverket til en overgangssituasjon når Stortingets anmodninger følges opp. 

Det vil til enhver tid være konsesjonssøknader til behandling. Det følger blant annet av 

overgangsbestemmelsen nr. 1 at den nye arealgrensen for når konsesjonsplikt er aktuelt, også 

skal gjelde for søknader som ikke er endelig avgjort på det tidspunktet endringene trer i kraft. 

Har forvaltningen slike søknader til behandling ved ikrafttredelsen, skal behandlingen 

avsluttes og kommunen attestere at ervervet er konsesjonsfritt. Vedtaket er endelig dersom 

klage ikke er mottatt innen klagefristens utløp, eller hvor klageadgangen, jf. 

forvaltningsloven § 28, er brukt og forvaltningen har fattet en avgjørelse i klagesaken. 
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Det følger av overgangsbestemmelsen nr. 2 at den nye arealgrensen i konsesjonsloven § 5 

andre ledd får anvendelse for lovbestemt boplikt som har oppstått for erververe etter 

konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 og 2. Det vil si for nære slektninger og odelsberettigede 

som har ervervet eiendommen konsesjonsfritt, men med boplikt. Dette innebærer at boplikten 

bortfaller i disse tilfellene.   

Det følger av overgangsbestemmelsen nr. 3 at endringen i ny arealgrense også gjelder hvis 

det er fastsatt vilkår om boplikt etter konsesjonsloven § 11 og erververen har søkt og fått 

konsesjon med slikt vilkår fordi han ikke skulle oppfylle den lovbestemte boplikten etter § 5 

andre ledd. Dette kan være praktisk hvis kommunen ved et konsesjonsvilkår har gitt utsettelse 

med tilflytting og bosetting. De nye arealgrensene får imidlertid ikke anvendelse for de 

ordinære konsesjonssakene der boplikt er satt som konsesjonsvilkår etter § 11. Dette er i tråd 

med tidligere overgangsbestemmelser i forbindelse med endringer av arealgrensene, jf. Ot. 

prp. nr. 79 (2002-2003) side 71: 

"Endringene bør ikke få betydning for konsesjonsvilkår som er stilt etter gjeldende regler. 

Departementet viser til at slike vilkår bl.a. kan innebære at tredjemenn er gitt rettigheter 

som ikke uten videre faller bort ved lovendring. En gjør imidlertid oppmerksom på at 

konsesjonsloven § 5 [nå § 11 første ledd andre punktum] inneholder en hjemmel for etter 

søknad å lempe på konsesjonsvilkår. Ved behandling av slike søknader må den nye 

rettstilstanden etter departementets vurdering trekkes med ved vurderingen av om vilkåret 

opprettholdes." 

Forslaget om å endre arealgrensen innebærer at færre eiendommer kan odles. En eiendom 

som oppfyller gjeldende arealgrense på ikrafttredelsestidspunktet, vil som følge av 

ikrafttredelsen av endringene, miste sin karakter som odlingsjord. Er eiendommen overdratt 

før ikrafttredelsen, har det oppstått løsningsadgang, og de reglene som gjaldt på 

overdragelsestidspunktet får anvendelse. Dette følger av overgangsbestemmelsen nr. 5. 

Overgangsregelen bygger på prinsippet i odelsloven § 79 første ledd, og innebærer at dersom 

det har oppstått en aktuell løsningssituasjon før de nye reglene trer i kraft, vil gjeldende regler 

på overdragelsestidspunktet få anvendelse. Prinsippet er lagt til grunn også ved tidligere 

anledninger ved endring av arealgrensene. 
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3 Priskontroll etter konsesjonsloven 

3.1 Stortingets anmodninger og departementets utgangspunkt  

Som omtalt i kapittel 1.1.1. ber Stortinget regjeringen om å: 

- foreta en vurdering av om avgrensningen av beløpsgrenser og arealgrenser for 

praktisering av priskontroll bør fastsettes i en forskrift, og ber i tilfelle regjeringen 

komme tilbake til Stortinget med forslag om å innføre en slik forskriftshjemmel i 

konsesjonsloven. (Vedtak nr. 485) 

- komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan priskontrollen på rene 

skogeiendommer kan oppheves. (Vedtak nr. 488) 

- utrede regler som gjør at skogen på kombinerte jord- og skogbrukseiendommer kan 

unntas fra priskontroll, og komme tilbake til Stortinget med forslag til endrede regler. 

(Vedtak nr. 490) 

Departementet forstår anmodningene slik at det for rene skogeiendommer bør fastsettes et 

unntak fra priskontroll. Dette gjelder uavhengig av om skogeiendommen er bebygd eller 

ubebygd. For andre eiendommer med skog oppfatter departementet at anmodningen i vedtak 

nr. 490 innebærer at departementet bes om å se på ulike alternativ til unntak begrunnet ut fra 

de skogpolitiske hensynene som gjør seg gjeldende sammenholdt med Stortingsflertallets 

ønske om å beholde priskontrollen. Departementet oppfatter at Stortingets vedtak er 

begrunnet ut fra et ønske om at skogen kan unntas fra priskontroll, men at det skal være 

priskontroll ved erverv av de øvrige ressursene på slike "kombinerte" eiendommer med både 

jord og skog. Anmodningen er behandlet i kapitlene 3.4.2.4 og 3.4.2.5. Departementets 

vurderinger knyttet til ubebygde eiendommer med jord og skog er på grunn av behandlingen i 

Stortinget gitt egen omtale i kapittel 3.4.2.5. 

Ut over dette oppfatter departementet at formålet med priskontrollen skal ligge fast. Se 

omtalen av dette formålet i kapittel 3.2.2 og i rundskriv M-3/2002. 

3.2 Gjeldende rett 

3.2.1. Regelen om priskontroll 

Det går fram av konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 at prisen skal vurderes ved 

konsesjonsbehandling av eiendom som skal nyttes til landbruksformål. Uttrykket 

landbruksformål omfatter jord-, skog- og hagebruk, reindrift og tilleggsnæringer, herunder 

turisme, salg av gårdsprodukter, utleievirksomhet i forbindelse med jakt m.m.  

3.2.2. Formålet med priskontroll 

Formålet med priskontrollen er at eiendommer som skal nyttes til landbruk omsettes til en 

pris som bidrar til å realisere ulike mål i landbrukspolitikken. Formålet er omtalt en rekke 

steder, bl.a. i rundskriv M-3/2002 hvor det er framstilt slik:  

«For landbrukseiendommer som fortsatt skal nyttes til landbruk, må samfunnsmessig 

forsvarlig pris forstås som en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken. Det 

gjelder bl.a. mål som å sikre rekruttering av aktive yrkesutøvere til næringen og legge til 
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rette for eierskap til landbrukseiendommer som gir grunnlag for langsiktig god 

ressursforvaltning. Videre er det et mål å legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale 

forhold som skaper stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i landbruket.  

Skal landbrukspolitiske mål nås, er det nødvendig at bl.a. prisnivået på 

landbrukseiendommer ikke er høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens 

driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted, samtidig som det ikke stilles krav 

om urimelig høy egenkapital.  

Hensikten med kontroll av prisene på landbrukseiendommer ved konsesjon er imidlertid 

ikke å fryse fast prisene, jf. bl.a. hensynet til eiendommenes funksjon som 

kredittgrunnlag.»  

3.2.3. Vurdering av pris ved erverv av landbrukseiendom  

Pris er ett av flere momenter kommunen skal legge særlig vekt på ved avveiningen av om 

konsesjon skal gis. Bestemmelsen åpner for at det kan gis konsesjon selv om prisen er for 

høy, hvis andre relevante hensyn veier tyngre. Det skal etter bestemmelsens første ledd 

legges ”særlig vekt” på:  

1. om den avtalte prisen ivaretar hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling,  

2. om erververs formål ivaretar hensynet til bosettingen i området,  

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  

4. om erverver anses skikket til å drive eiendommen,  

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

Uttrykket ”særlig vekt” viser at det også kan trekkes inn andre hensyn enn de som er direkte 

nevnt i bestemmelsen. Lovens formål angir rammene for relevante hensyn. I § 9 andre og 

tredje ledd fastsettes særlige regler for sameier og for selskaper med begrenset ansvar. Søker 

nær slektning eller odelsberettiget konsesjon, fordi den lovbestemte boplikten ikke skal 

oppfylles, fastsetter § 9 fjerde ledd bl.a. at det ikke skal legges vekt på hensynet til pris.  

3.2.4. Avgrensning av priskontrollen 

Omfanget landbrukseiendommer med priskontroll må ses i sammenheng med reglene om 

konsesjonsplikt. Det er for eksempel ikke priskontroll hvor ervervet er konsesjonsfritt som 

følge av nært slektskap eller odel, jf. § 5 første ledd nr. 1 og 2.  

Selv om ervervet krever konsesjon, er det ikke alltid priskontroll ved erverv av 

landbrukseiendom. Det er i dag ikke priskontroll ved erverv av eiendommer som verken 

består av jordbruksareal eller produktiv skog, for eksempel fjellstrekninger med jaktretter, 

fiskerett og beitemuligheter. Det er heller ikke priskontroll ved erverv av bebygd eiendom 

som består av jordbruksareal som verken er fulldyrka eller overflatedyrka, for eksempel rene 

beiteområder som ikke kan høstes maskinelt. Priskontroll oppstår heller ikke ved erverv av 

bebygd eiendom hvis arealet på eiendommen ikke er over 25 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka jord eller hvis eiendommen ikke har over 500 dekar produktiv skog, altså for 

forholdsvis "små" eiendommer med kombinasjon av både bebyggelse, jord og skog. Figur 3.1 

viser nærmere hvilke landbrukseiendommer som er gjenstand for priskontroll. 
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Figur 3.1 Eiendommer med og uten priskontroll etter gjeldende regler 

Dagens regler inneholder ingen arealgrense for konsesjonsplikt eller priskontroll hvis 

ervervet gjelder ubebygd eiendom. Ved erverv av bebygd eiendom er det både en arealgrense 

for konsesjonsplikt og for priskontroll. Arealgrensene for priskontroll ved erverv av bebygd 

eiendom ble fastsatt i rundskriv M-1/2010. I 2004 ble det ut over dette i retningslinjer fastsatt 

en nedre beløpsgrense for når det skulle foretas priskontroll ved erverv av landbrukseiendom 

med bolig. Priskontroll skulle unnlates ved erverv av konsesjonspliktig landbrukseiendom 

bebygd med brukbar bolig og hvor kjøpesummen var under 750 000 kroner. Beløpet ble 

endret til 1,5 mill. kroner i 2010. I 2012 ble beløpsgrensen fastsatt til 2,5 mill. kroner, og i 

februar 2016 til 3,5 mill. kroner etter Stortingets anmodningsvedtak nr. 484. Ordlyden i 

konsesjonsloven § 9 forutsetter at ervervet skal tjene landbruksformål. Dette innebærer at 

erverv av rene uproduktive arealer faller utenom priskontrollen. 

3.2.5. Verdsettingen 

Verdsettingsprinsippene ved utøvelse av priskontroll går i hovedsak fram av rundskriv M-

3/2002. Rundskrivet bygger bl.a. på at det for jord og skog bør nyttes avkastningsverdi, og at 

det for bygninger (driftsbygninger, våningshus, kårbolig) bør nyttes kostnadsverdi 

(nedskrevet gjenanskaffelsesverdi). For rettigheter og andre ressurser som hører til 

eiendommen bør det nyttes enten avkastningsverdi eller kostnadsverdi, alt etter rettighetens 

eller ressursens art. I noen tilfeller må en falle tilbake på en rent skjønnsmessig vurdering av 

rettigheten eller ressursen.  

Det nyttes en kapitaliseringsrentefot ved beregning av avkastningsverdi for jordbruksareal og 

skog. Kapitaliseringsrentefoten kan oppfattes som uttrykk for prisen på kapital, men kan også 

oppfattes som et uttrykk for den relative avkastningen kapitalen kan forventes å gi. I henhold 

til retningslinjene er begge oppfatninger aktuelle og må avveies. Det er videre sagt at de 

landbrukspolitiske målene som ligger til grunn for priskontrollen er relevante ved 

avveiningen. Kapitaliseringsrentefoten er i dag 4 %.  
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For mindre landbrukseiendommer utviklet det seg etter hvert en praksis hvor det ved 

prisvurdering også ble lagt vekt på eiendommens boverdi. I 1989 ble det fastsatt et rundskriv 

om priskontroll på små landbrukseiendommer for å avklare når det var aktuelt med tillegg for 

boverdi. Bestemmelsen om boverdi er ført videre i gjeldende retningslinjer fra 2002. Det er 

blant annet vist til at mange eiendommer består av relativt små jord- og/eller skogarealer med 

begrenset næringsmessig betydning. De har ofte størst interesse og verdi som bosted, og 

skiller seg dermed i funksjon lite fra boligeiendommer.  

I landbruksområder med press i boligmarkedet, kan det være stor forskjell mellom det 

alminnelige prisnivå på boligeiendommer og beregnet kostnadsverdi på tilsvarende 

boligeiendommer. Retningslinjene fra 2002 legger til rette for en viss harmonisering av 

verdiene. Det kan legges en boverdi til kostnadsverdien på boligen hvis beregnet 

kostnadsverdi ligger lavere enn det alminnelige prisnivået på boligeiendommer i området. 

Det ble i 2002 satt en øvre ramme på 500 000 kroner for tillegg av boverdi. Beløpet ble 

endret til 1,5 mill. kroner i 2010.  

3.3 Statistikk 

Dagens rapporteringssystemer gir ikke nøyaktig oversikt over hvor mange 

landbrukseiendommer som kan bli gjenstand for priskontroll ved omsetning. SSBs statistikk 

over registrerte landbrukseiendommer gir likevel et godt utgangpunkt for beregninger. 

Statistikken bygger på data fra matrikkelen og Landbruksregisteret, og viser totalt 185 732 

landbrukseiendommer pr. desember 2014. Landbruksregisteret omfatter eiendommer med 

minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. I tallet 185 732 

inngår også eiendommer med bare jordbruksareal eller bare skog. Tar en utgangspunkt i 

eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal viser registeret 132 510 slike 

eiendommer.  

3.3.1 Bebygd landbrukseiendom med jordbruksareal og/eller produktiv skog 

Av totalt 185 732 landbrukseiendommer er 170 188 eiendommer bebygde. Av de bebygde 

eiendommene er 52 % (88 581) over dagens arealgrense for priskontroll, og 48 % (81 607) er 

under denne grensen, jf. beskrivelse av arealgrensen i figur 3.1.  

Tabell 3.1 viser bebygde landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 

minst 25 dekar produktiv skog fordelt på arealgrenser over og under dagens nivå for 

priskontroll.  

Tabell 3.1 Fordeling av bebygde landbrukseiendommer etter areal. År 2014. 

Landbruks- 

eiendommer totalt 

Bebygde 

landbrukseiendommer 

i alt 

Bebygde 

landbrukseiendommer og 

arealgrense (> 500 daa 

produktiv skog og/eller > 

25 daa fulldyrka og 

overflatedyrka jord) 

Øvrige bebygde 

landbrukseiendommer   

185 732 170 188 88 581 81 607 

Kilde: SSB landbrukseiendommer 
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Tallene for bebygde eiendommer (170 188) omfatter eiendommer med 

 jord og skog (108 139)  

 rene skogeiendommer (helt uten jordbruksareal) (7 012) 

 rene jordbrukseiendommer (helt uten produktiv skog) (14 656) og  

 eiendommer med lite1 jordbruksareal eller skog (40 381).  

3.3.2. Landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal 

3.3.1.1 Bebygde eiendommer med jord og/eller skog 

Av totalt 132 510 eiendommer med skog er 121 873 eiendommer bebygde. Tabell 3.2 

nedenfor viser fordelingen av bebygde eiendommer med skog etter dagens arealgrense. 

Tallene for bebygde eiendommer omfatter både eiendommer med jordbruksareal og skog, og 

eiendommer helt uten jordbruksareal (bare skog, i fortsettelsen omtalt som rene 

skogeiendommer).  

Av de bebygde eiendommene er 61 % (74 172) over dagens arealgrense for priskontroll, og 

39 % (47 701) er under denne grensen. Se beskrivelse av gjeldende arealgrense i figur 3.1.  

 

Tabell 3.2 Fordeling av bebygde eiendommer med skog etter areal. År 2014.  

Eiendommer 

med skog 

totalt 

Bebygde 

eiendommer 

med skog i alt 

Bebygde 

eiendommer med 

skog og arealgrense 

(> 500 daa 

produktiv skog 

og/eller > 25 daa 

fulldyrka og 

overflatedyrka jord) 

Øvrige 

bebygde 

eiendommer 

med skog  

Bebygde 

eiendommer 

med > 35 daa 

fulldyrka og 

overflatedyrka 

jord 

Øvrige 

bebygde 

eiendommer 

med skog 

132 510 121 873 74 172 47 701 54 767 67 106 

Kilde: SSB landbrukseiendommer 

Statistikken fra SSB viser 13 014 skogeiendommer helt uten jordbruksareal (rene 

skogeiendommer) i 2014, dvs. i underkant av 10 % av antallet eiendommer med skog totalt. 

Tallet omfatter både små og store eiendommer og eiendommer med og uten bebyggelse, jf. 

tabell 3.3 som viser fordelingen av rene skogeiendommer etter bebyggelse og areal. 

Tabell 3.3  Skogeiendommer uten jordbruksareal etter arealkategori og areal. År 

2014.  

Etter bebyggelse Rene skogeiendommer med mer enn 500 daa 

produktiv skog  

                                                 
1Bebygde eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal og med 1-4 dekar jordbruksareal og bebygde 

eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og med 1-24 dekar produktivt skogareal. 
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Rene skog-

eiendommer i 

alt 

Bebygde skog-

eiendommer 

helt uten 

jordbruksareal 

Ubebygde skog-

eiendommer 

helt uten 

jordbruksareal 

I alt Ubebygd og 

med mer enn 

500 daa 

produktiv skog 

Bebygd og med 

mer enn 500 daa 

produktiv skog 

13 014 7 012 6 002 2 018 616 1 402 

Kilde: SSB landbrukseiendommer. 

Av de 13 014 rene skogeiendommene er 7 012 eiendommer bebygde, men bare 1 402 av 

disse eiendommene har mer enn 500 dekar produktiv skog. Dagens arealgrenser for 

priskontroll ved erverv av bebygde eiendommer innebærer dermed at 5 610 bebygde rene 

skogeiendommer er unntatt fra priskontroll. 6 002 eiendommer er uten bebyggelse, og 1 402 

eiendommer bebygde og med mer enn 500 dekar produktiv skog. Disse 7 404 eiendommene 

vil kunne falle inn under dagens regler for priskontroll, og de utgjør omtrent 6 % av det 

samlede antallet eiendommer med skog (132 510 eiendommer, se tabell 3.2), og ca. 56 % av 

de registrerte rene skogeiendommene. De 7 404 eiendommene ville kunne bli underlagt 

prisvurdering dersom de ble solgt til noen utenfor nær familie eller til erververe uten 

odelsrett.   

1 402 av eiendommene var bebygde og over dagens arealgrenser for priskontroll. For denne 

gruppa eiendommer kan også beløpsgrensen på 3,5 millioner kroner som er omtalt i kapittel 

3.2.4 føre til at det ikke skal foretas priskontroll. Mer enn 50 % av de 1 402 bebygde 

eiendommene ligger i Hedmark, Buskerud og Telemark.  Se figur 3.2 som viser den 

fylkesvise fordelingen av disse eiendommene. 

 

Figur 3.2 Bebygde skogeiendommer uten jordbruksareal med mer enn 500 dekar produktiv 

skog. Fylkesvis fordeling. År 2014. 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 
 

3.3.1.2 Ubebygde eiendommer med skog  

Av totalantallet på 132 510 eiendommer med skog er 10 637 uten bebyggelse. Det er alltid 

priskontroll ved erverv av ubebygde eiendommer. Av de 10 637 ubebygde eiendommene har 
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4 635 eiendommer jordbruksareal og skog (fordelt på 785 eiendommer med mer enn 35 daa 

fulldyrka/overflatedyrka jordbruksareal og 3 850 øvrige eiendommer), og 6 002 er ubebygde 

rene skogeiendommer, jf. tabell 3.4 som viser fordelingen av de ubebygde eiendommene med 

skog ut fra arealkategorier. 

Tabell 3.4 Fordeling av ubebygde eiendommer med skog på arealkategorier. År 

2014. 

Ubebygde 
eiendommer med 
skog 

Uten 
jordbruksareal 

Med jordbruksareal og minst 25 dekar produktivt skogareal 

I alt Herav med mer 
enn 35 daa 
fulldyrka og 
overflatedyrka jord 

Øvrige 
eiendommer  

10 637 6 002 4 635 785 3 850 

Kilde: SSB landbrukseiendommer 

3.4 Departementets vurderinger og forslag 

3.4.1 Forskrift om beløpsgrense og arealgrenser for priskontroll 

3.4.1.1 Behovet for endring 

Priskontroll gjelder ved erverv av konsesjonspliktig eiendom som skal brukes til 

landbruksformål. Avgrensningen av hvilke eiendommer kontrollen gjelder for er bl.a. fastsatt 

gjennom en rekke rundskriv, se omtale av reglene i kapittel 3.2.4. Dette gjør det vanskelig for 

den som skal selge eller kjøpe en eiendom å finne fram til hvilke regler som gjelder og om 

eiendommen kjøpet gjelder faller inn under priskontrollen eller ikke. Rammen for hva som 

bør bestemmes av departementet gjennom rundskriv og hva som bør forankres i lov, kan også 

bli uklar. 

En lovbestemmelse eller forskrift som helt eller delvis avgrenser omfanget av priskontroll, 

kan gjøre reglene tydeligere og lettere tilgjengelig enn dagens ordning. Det vil være til gavn 

for både kjøpere og selgere av landbrukseiendom. Bruk av lovbestemmelse eller forskrift vil 

også bidra til klarere rammer for hva departementet kan bestemme. 

3.4.1.2 Departementets forslag til løsning  

Arealgrensene for priskontroll ved erverv av bebygd eiendom og grensene for lovbestemt 

boplikt og odlingsjord er i dag sammenfallende. Departementet ser det som en 

hensiktsmessig løsning. Flere saksfelt innenfor det samme lovverket kan da ses i 

sammenheng, og reglene blir enklere.  

Departementet mener derfor at det vil være uheldig å endre arealgrensen for priskontroll 

separat uten at endringen ses i sammenheng med tilsvarende lovbestemte grenser for 

konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord. Departementet ser det heller ikke som påregnelig at 

det vil være behov for å endre arealgrensene for priskontroll uavhengig av de øvrige 

arealgrensene. Arealgrensene ved lovbestemt boplikt og for odlingsjord er lovfestet, og 

departementet foreslår at også arealgrensene ved priskontroll bør gå direkte fram av loven, jf. 

forslag til endring i konsesjonsloven ny § 9 a første ledd første punktum.  Departementets 

forslag innebærer at grensen for fulldyrka og overflatedyrka jord ved priskontroll fortsatt vil 
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følge grensene for lovbestemt boplikt og odlingsjord, jf. forslaget om å heve denne grensen i 

kapittel 2. 

Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom med brukbart bolighus er imidlertid også 

knyttet til en beløpsgrense. Begrunnelsen for beløpsgrensen er at priskontroll bør kunne 

unnlates dersom prisen som betales ikke er høyere enn det som antas å være en nøktern 

boligpris i området der eiendommen ligger. Stortinget har ved behandlingen av Innst. 153 L 

(2015-2016) lagt til grunn at beløpsgrensen ved priskontroll skal beholdes og økes, jf. 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 484. Departementet har gjennom rundskriv M-2/2016 fulgt 

opp Stortingets anmodning. Reglene blir imidlertid tydeligere og lettere tilgjengelig dersom 

de står i en lovtekst eller en forskrift. Departementet mener at det ikke er ønskelig å lovfeste 

en beløpsgrense. Prisnivået på boligeiendom endrer seg over tid, og beløpsgrensen bør kunne 

justeres på en enklere måte enn gjennom lovendring. En illustrasjon på dette er at 

beløpsgrense som ble fastsatt i 2004, ble endret i 2010, 2012 og 2016. Departementet foreslår 

på denne bakgrunn og i tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 485, at det innføres en 

hjemmel i loven slik at departementet kan gi forskrift om beløpsgrensene for priskontroll. 

Forslaget går fram av lovforslaget konsesjonsloven, ny § 9 a andre ledd. 

3.4.2 Omfang av priskontroll 

3.4.2.1 Behovet for endring – Stortingets anmodning 

Fra 1980-tallet har skogbruket gjennomført en omfattende mekanisering der mesteparten av 

driften utføres av profesjonelle aktører. Tidligere fikk skogeier inntekt fra egen 

arbeidsinnsats, men nå høster skogeier i større grad avkastningen fra skogproduksjonen. For 

de fleste skogeiere betyr skogen dermed relativt lite for de samlede inntektene. Det kan 

påvirke motivasjonen for avvirkning samtidig som interessen for skogen kan bli liten både for 

den som eier mye skog og for eiere av gårdsskog. 

Nasjonale mål for skognæringen vil bli behandlet i en egen Stortingsmelding om 

skogpolitikken som  planlegges framlagt for Stortinget høsten 2016. 

Stortinget har i vedtak 16. februar 2016 lagt til grunn at priskontrollen ikke skal oppheves, 

men ber regjeringen om å utrede unntak som kan gjelde for skog. Næringskomiteens flertall 

har i den forbindelse i Innst. 153 L (2015-2016) uttalt følgende om behovet for endringer:  

"Flertallet mener at for å øke utnyttelsen av den viktige ressursen skogråstoffet 

representerer, både til karbonbinding og som fornybart råstoff, er det viktig at 

skognæringen har rammebetingelser som gjør næringen konkurransedyktig. Flertallet ser at 

dagens konsesjonslovgivning legger begrensninger på en naturlig omsetning av 

skogeiendommer i Norge.  

Flertallet mener derfor at problemstillingene ikke bare har en rent eiendomsrettslig side, 

men har konsekvenser for hele verdikjeden i form av lav avvirkning og manglende satsing 

på utvikling av "grønn industri" og bruk av biomasse.  

Flertallet vil også minne om at skogbruket, til forskjell fra jordbruket, konkurrerer fritt i det 

internasjonale markedet med produktene sine. Mange av rammebetingelsene som 

skognæringen må forholde seg til, er imidlertid tilpasset jordbruket og virker dessverre mot 

økt aktivitet i skogbruket." 
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3.4.2.2 Departementets utgangspunkt 

Behovet for endringer som er beskrevet i Stortingets anmodning, se kapittel 3.4.2.1, gjør det 

nødvendig å gå nærmere inn på hvordan grensene bør trekkes med hensyn til hvilke erverv 

som bør unntas fra priskontroll.  

Priskontroll gjelder erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål. De fleste erverv i 

landbruket gjelder hele selvstendige eiendommer, slik at hele eiendommen får ny eier. 

Eiendommene som erverves kan for eksempel bestå av en skogteig eller et jordbruksareal, 

eller de kan bestå av flere arealkategorier samtidig. Ervervet kan enten gjelde bebygde 

eiendommer eller ubebygd eiendom. Kjøpekontrakten gjenspeiler hva som erverves. Gjelder 

kontrakten en eiendom med flere arealkategorier, eller en eiendom med bebyggelse, 

reflekterer kjøpesummen verdien av jord, skog og bygninger samlet. Det kan tenkes at 

verdien av for eksempel skog eller bygninger er særlig angitt i kjøpekontrakten, men det er 

ikke vanlig. Enkelte selgere har innhentet takstdokumenter, men slike dokumenter er ikke 

avgjørende for den prisen partene til syvende og sist gjør avtale om. Sammenhengen mellom 

erverv av jord, skog og bygninger i én avtale og med én samlet kjøpesum som er avtalt 

mellom partene, gjør at forvaltningen ikke uten videre kan gripe inn i avtalen og overprøve 

prisen for deler av den, og samtidig unnlate slik overprøving for en annen del. 

Unntak fra priskontroll innebærer ikke at et konsesjonspliktig erverv unntas fra 

søknadsbehandling. Kommunen kan i den forbindelse bl.a. avslå søknaden eller sette vilkår 

for å ivareta de samfunnshensynene konsesjonsloven tar sikte på. Unntak fra priskontroll 

innebærer følgelig at andre viktige samfunnsinteresser fortsatt skal vurderes ved 

konsesjonsbehandlingen.  

Forslagene i kapittel 3 bør ses i sammenheng med forslaget i kapittel 4 om å fastsette unntak 

fra pliktene om å søke samtykke til deling og konsesjon ved erverv av tilleggsjord. Velger 

eieren å dele fra og selge eiendommen på denne måten, blir det ingen priskontroll på kjøpers 

erverv. 

3.4.2.3 Rene skogeiendommer  

Ved erverv av rene skogeiendommer er det i dag priskontroll hvis eiendommen er bebygd og 

består av mer enn 500 dekar produktiv skog. Ved erverv av en ubebygd ren skogeiendom er 

det priskontroll uavhengig av arealets størrelse.  

Et unntak fra priskontroll ved erverv av bebygde og ubebygde rene skogeiendommer, kan 

åpne for at flere skogeiendommer omsettes. Skog som omsettes vil ofte bli drevet mer aktivt i 

en periode for å bidra til finansiering av kjøpet. Økt omsetning av skog kan derfor føre til økt 

avvirkning og økte investeringer i planting og ungskogpleie. Det kan over tid føre til en mer 

hensiktsmessig eiendomsstruktur med større skogeiendommer. Dette taler for at rene 

skogeiendommer bør unntas fra priskontroll.  

Departementet er oppmerksom på at et unntak fra priskontroll ved erverv av rene 

skogeiendommer kan føre til at flere enn i dag ved et eventuelt salg av eiendommen sin, vil 

kunne ønske å dele fra skogen og selge den separat for å oppnå en høyere salgspris. For 

vanlige landbrukseiendommer med skog, bolighus og driftsbygninger, ligger imidlertid ikke 

den store prisforskjellen i separat salg av skogen, men i separat salg av bygningene, fordi de 

ofte kan ha høy verdi. Hører skogen til en odelseiendom, kan dessuten den nye eieren risikere 

at en odelsberettiget løser den på odel. I tilfeller hvor eieren ønsker å dele fra skogen, skal 
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kommunene uansett foreta en vurdering etter jordloven § 12, bl.a. av om delingen gir en 

driftsmessig god løsning. Departementet legger til grunn at kommunene også i disse tilfellene 

vil foreta de nødvendige avveiningene som skal til for å ta stilling til delingssaken.    

Departementet foreslår et unntak fra priskontroll for rene skogeiendommer. Som vist i 

kapittel 3.3 er de fleste bebygde rene skogeiendommer allerede etter dagens arealgrenser 

unntatt fra priskontroll. Forslaget innebærer at 6 002 ubebygde og 1 402 bebygde 

eiendommer som etter dagens regler har priskontroll, ikke lenger vil være gjenstand for 

priskontroll selv om de erverves av noen som verken er nær slekt eller er odelsberettigede.  

3.4.2.4 Bebygd landbrukseiendom med jord og/eller skog - unntatt ren bebygd 

skogeiendom  

Ved erverv av bebygde eiendommer med både jord og skog er det i dag priskontroll hvis 

eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord eller mer enn 500 

dekar produktiv skog. Er eiendommen bebygd med bolighus som har en brukbar 

beboelsesstandard, er det likevel ikke priskontroll hvis samlet kjøpesum er under 3,5 

millioner kroner, jf. kapittel 3.2.4 og figur 3.1. 

Med bakgrunn i Stortingets anmodning har departementet vurdert å unnta skogen på 

kombinerte jord- og skogbrukseiendommer over 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord fra 

priskontroll. Departementet oppfatter at Stortingets vedtak er begrunnet ut fra et ønske om at 

det skal være priskontroll ved erverv av de øvrige ressursene på slike "kombinerte" 

eiendommer med både jord og skog.  Departementet er oppmerksom på at den 

næringsmessige bruken av disse eiendommene i hovedsak er en annen enn for de rene 

skogeiendommene.  En del bebygde landbrukseiendommer med både jord og skog erverves 

antakelig som tilleggsjord med jordbruksdrift for øyet, mens andre erverves enten til 

boligformål, eller for å bli drevet som selvstendig enhet. Forholdet mellom jord- og 

skogarealene varierer.  

Dersom skogen ikke skulle omfattes av priskontroll på eiendommer med både jord og skog, 

ville det være mulig for kjøper og selger å avtale at store deler av kjøpesummen refererer seg 

til skogens verdi, mens "resten" er verdien av jordbruksareal, andre ressurser og bygninger 

som skal prisvurderes. Etter departementets vurdering vil det bli svært krevende for 

praktiseringen å oppheve priskontroll på skog og samtidig ha priskontroll på de øvrige 

ressursene på eiendommen. Selv om kommunen skulle mene at den avtalte fordelingen av 

kjøpesummen ikke er den reelle avtalen partene imellom, kan den ikke uten videre overprøve 

partenes egne utsagn om hva avtalen går ut på. Et unntak fra verdivurderingen for skog vil 

derfor gjøre det nødvendig å gi regler om at kommunen enten kan vedta å omfordele verdier 

innenfor avtalen (forandre avtalen partene har inngått seg imellom), eller begjære rettslig 

skjønn for å få fastsatt den reelle verdien av skogen og deretter ta stilling til om prisen er for 

høy for hele eiendommen. Dette vil bli kostnadskrevende ordninger både for forvaltningen og 

avtalepartene og ville forsinke gjennomføringen av ervervet med de ulemper det kan få for 

partenes økonomi, drift av eiendommen og usikkerhet om hvordan det endelige resultatet 

ville kunne bli. Ordningene representerer dessuten sterke inngrep i avtalefriheten og eierens 

mulighet til selv å råde over egen eiendom. Departementet mener derfor at det ikke er 

ønskelig å innføre regler som dette.  

Departementet er kjent med at NORSKOG har lansert et forslag om at priskontroll kan 

unnlates ved erverv av eiendommer hvor maksimalt 10 % av den totale eiendommen er 



Side 30 av 92 

fulldyrka eller overflatedyrka jord2. Forslaget innebærer at det ikke fastsettes noen 

arealgrense. Forslaget i kapittel 2 om å heve arealgrensen for konsesjonsplikt, vil innebære at 

priskontroll bare blir aktuelt ved erverv av bebygde eiendommer med mer enn 35 dekar 

fulldyrka og overflatedyrka jord. Basert på tall fra Landbruksregisteret for 2014 vil 

NORSKOGs forslag til løsning føre til at ca. 700 000 dekar mer fulldyrka og/eller 

overflatedyrka jord vil bli unntatt fra priskontroll enn hvis en knytter et unntak til en 

arealgrense på 35 dekar. Sett i lys av Stortingets ønske om å beholde priskontroll på fulldyrka 

og overflatedyrka jord, legger departementet ikke  opp til en slik løsning. Det vises til at det 

totale arealet fulldyrka og/eller overflatedyrka jord i landet er på ca. 8,8 millioner dekar. Hvor 

stor betydning totalarealet på eiendommen, herunder skog, har for den samlede 

næringsinntekten fra eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, vil 

dessuten variere mellom produksjoner og etter jordkvalitet. En regel om 10 % av arealet vil 

følgelig være lite målrettet i forhold til å skille ut eiendommer hvor skogproduksjonen er 

dominerende; en slik regel vil slå mer eller mindre tilfeldig ut. Avgrensingen av 

priskontrollen bør derfor etter departementets mening, ikke skje ut fra en sjablongmessig 

fastsatt prosentsats av totalarealet på eiendommen. Departementet mener det samsvarer best 

med de signaler Stortinget har gitt om arealgrensen for fulldyrka og overflatedyrka jord for 

konsesjon og odel at arealgrensen også bør gjelde for priskontroll.  

Departementet har imidlertid vurdert en annen løsning for priskontroll på bebygde 

eiendommer med jord og skog. Dagens regler inneholder en arealgrense på 500 dekar skog. 

Erverv av eiendommer over denne grensen utløser priskontroll selv om det ikke er andre 

ressurser på eiendommen. De skogpolitiske hensynene som ligger til grunn for Stortingets 

anmodning, jf. omtalen i kapittel 3.4.2.1, taler for at spørsmålet om priskontroll på 

eiendommer med jord og skog bare blir avhengig av hvor mye fulldyrka og overflatedyrka 

jord det er på eiendommen.  Departementet foreslår derfor å fjerne arealgrensen for 

priskontroll på 500 dekar produktiv skog ved erverv av en bebygd landbrukseiendom. Det gir 

også sammenheng i reglene som vil gjelde ved erverv av skogeiendommer, jf. forslaget om å 

unnta rene skogeiendommer fra priskontroll (kapittel 3.4.2.3). Forslaget fører til at spørsmålet 

om priskontroll på bebygd eiendom kun blir avhengig av om det er fulldyrka eller 

overflatedyrka jord på eiendommen. 

Høringsnotatet kapittel 2 inneholder dessuten som nevnt et forslag om at arealgrensen for 

konsesjonsplikt ved erverv av bebygd eiendom heves fra 25 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka jord til 35 dekar. Også dette forslaget fører til at det blir færre bebygde 

eiendommer med jord og/eller skog som vil være omfattet av priskontroll.  

De to forslagene til endringer som er beskrevet over vil få betydning for mange eiendommer 

med både jord og skog (kombinerte eiendommer). Det er 74 172 bebygde eiendommer med 

skog3 over dagens arealgrense for priskontroll og 54 767 bebygde eiendommer med skog 

over den nye arealgrensen på 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som er omtalt i 

kapittel 2. Differansen mellom disse to tallene er 19 405 eiendommer som utgjør antallet 

eiendommer som ikke lenger vil bli omfattet av priskontroll dersom eiendommene blir solgt 

                                                 
2 Se bl.a. artikkel i NORSKOG skoginfo publisert 5. november 2015: Notat fra NORSKOG vedr. prisregulering 

i konsesjonsloven. 

3 Bebygde landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktiv skog. 
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til noen utenfor nær familie eller med odelsrett. Av disse er 1 402 rene skogeiendommer 

allerede foreslått unntatt fra priskontroll etter forslaget i kapittel 3.4.2.3. Med utgangspunkt i 

alle registrerte bebygde eiendommer i Landbruksregisteret4, vil forslaget føre til at 23 194 

færre eiendommer vil bli omfattet av priskontroll. Også i dette materialet må det gjøres 

fradrag for 1 402 rene skogeiendommer som vil bli unntatt fra priskontroll på grunn av 

forslaget i kapittel 3.4.2.3. 

3.4.2.5 Ubebygd eiendom med jord og/eller skog - unntatt ubebygd ren 

skogeiendom 

Bosettingsfunksjonen har vært sentral i forbindelse med tidligere heving av arealgrensen for 

konsesjonsplikt ved erverv av bebygde eiendommer. Bosettingsfunksjonen ble bl.a. trukket 

fram i denne sammenhengen i St.meld. nr. 19 (1999-2000)5 og i Ot.prp.nr. 79 (2002-2003)6. 

Forhold knyttet til boverdi for små landbrukseiendommer har også begrunnet særlige regler 

for bebygde eiendommer i til knytning til priskontroll, jf. for eksempel omtalen i kapittel 

3.2.5 av rundskriv fra 1989 knyttet til boverdi på små landbrukseiendommer. Ved erverv av 

ubebygde eiendommer med både jord og skog har disse hensynene ikke gjort seg gjeldende, 

og det er på den bakgrunn konsesjonsplikt og priskontroll uavhengig av arealets størrelse 

også i dag. Departementet antar at formålet med de fleste erverv av ubebygde eiendommer 

med både jord og skog er å bruke arealet som tilleggsjord. Vi ber om høringsinstansenes syn 

på om denne antakelsen er riktig.  

Anmodningsvedtaket (vedtak nr. 490) fra Stortinget om å vurdere regler som gjør at skogen 

på kombinerte jord- og skogbrukseiendommer kan unntas fra priskontroll omfatter etter sin 

ordlyd både bebygde og ubebygde eiendommer.  

Fordi reglene om priskontroll ved erverv av bebygde og ubebygde eiendommer er 

forskjellige, har departementet valgt å behandle spørsmålet om å skille ut skogen på 

ubebygde eiendommer med jord og skog i et eget kapittel. Forslaget i kapittel 3.4.2.4 er at det 

fortsatt skal være en prisvurdering for skogen på eiendommer med både jord og skog over ny 

arealgrense. For ubebygde eiendommer er det ingen slik arealgrense. Departementet mener at 

hensynet til sammenheng i reglene for bebygd og ubebygd eiendom, og et ønske om enklere 

regelverk enn i dag, kan tilsi at det bør ses nærmere på priskontrollen ved erverv av ubebygde 

eiendommer med både jord og skog. Departementet har derfor utarbeidet to alternative 

løsninger som gjelder ubebygde eiendommer. Etter alternativ 1 er innholdet i reglene om 

priskontroll for slik eiendom som i dag. I alternativ 2 foreslås en arealgrense knyttet til 35 

dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Alternativ 2 er ingen direkte følge av Stortingets 

anmodningsvedtak, men innebærer at reglene forenkles i forhold til dagens løsning, og gir 

bedre sammenheng i regelverket som gjelder bebygde og ubebygde eiendommer. 

Departementet ber høringsinstansene om å vurdere begge de to alternativene, jf. lovforslaget 

konsesjonsloven ny § 9 a første ledd som inneholder de to alternativene.  

                                                 
4 Bebygde landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktiv skog. 

5 Side 123 

6 Side 36 



Side 32 av 92 

Alternativ 1 fører som nevnt ikke til endring av innholdet i reglene og omtales derfor ikke 

nærmere. Det er alternativ 2 som går ut på en endring som krever en begrunnelse. 

Departementets vurderinger i tilknytning til dette alternativet er som følger: 

Som for bebygd eiendom kan forholdet mellom jord- og skogarealene variere på de ubebygde 

eiendommene. Fordi eiendommen erverves samlet og med én kjøpesum, blir spørsmålet om å 

gjøre unntak for skog ved gjennomføringen av priskontroll ikke veldig annerledes enn ved 

erverv av bebygde eiendommer, se drøfting i kapittel 3.4.2.4 over.  

Er skogarealet av noe størrelse, og jordbruksarealet lite, taler skogpolitiske hensyn for å unnta 

ervervet fra priskontroll. Sammenhengen i regelverket i forhold til forslaget om unntak for 

rene skogeiendommer taler også for en slik løsning. Annerledes stiller det seg når den 

dominerende arealressursen på eiendommen er fulldyrka eller overflatedyrka jord, og hvor 

eiendommen er av noe størrelse. I slike tilfeller må skogpolitiske hensyn tillegges liten vekt.  

Hvis det, slik som for bebygd eiendom, innføres en arealgrense for priskontroll knyttet til 

fulldyrka og overflatedyrka jord, vil det ikke lenger være priskontroll ved erverv av en del 

skogdominerte ubebygde eiendommer. En slik løsning vil samtidig føre til at det heller ikke 

er priskontroll ved erverv av mindre jordbruksarealer. Siden jordressursen på disse 

eiendommene er begrenset, vil verdien av arealene være lav, og de samfunnsmessige 

kostnadene ved priskontroll vil dermed neppe stå i forhold til den gevinsten som kan oppnås 

ved å foreta priskontroll. En slik løsning innebærer dessuten en harmonisering av reglene for 

bebygd og ubebygd eiendom som gjør reglene enklere å forstå og praktisere.   

Hvis det innføres en arealgrense, tilsier sammenhengen i reglene om bebygd og ubebygd 

eiendom at arealgrensen bør tilsvare arealgrensen for priskontroll ved erverv av bebygd 

eiendom som etter forslaget i kapittel 2 er på 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.  

Lovforslaget konsesjonsloven § 9 a alternativ 2 viser en slik løsning. 

Løsningen vil føre til at eiendommene som erverves behandles etter de samme reglene om 

priskontroll uavhengig av om de er med eller uten bebyggelse. Den vil videre innebære at det 

ved erverv av ubebygde rene beitearealer, for eksempel innmarksbeite, ikke lenger vil bli 

aktuelt å foreta prisvurdering. Det samme gjelder for 3 850 av de 4 635 ubebygde 

eiendommene7 som består av både jord og skog. De øvrige ubebygde eiendommene med 

jordbruksareal og skog (785 eiendommer) er over den foreslåtte arealgrensen, og vil fortsatt 

være gjenstand for priskontroll.  

Samlet innebærer løsningen for eiendommer med skog at det er 9 852 ubebygde eiendommer 

med jord og/eller skog som det ikke lenger vil være priskontroll på ved erverv av noen 

utenfor familien eller uten odelsrett. Av disse er 6 002 eiendommer rene skogeiendommer 

som omtalt i forslaget kapittel 3.4.2.3. 

3.4.2.6 Samlet oversikt over løsningene 

Framstillingen av gjeldende rett kapittel 3.2 viser at det er ulike regler om priskontroll 

avhengig av om landbrukseiendommen er bebygd eller ikke. Figur 3.3 og 3.4 viser hvilke 

eiendommer som skal/ikke skal priskontrolleres dersom alle forslagene til nye regler følges 

opp.  Figur 3.3 viser situasjonen dersom det ikke innføres noen arealgrense ved erverv av 

                                                 
7 Landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. 
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ubebygd eiendom. Figur 3.4 viser situasjonen dersom det innføres en slik grense og grensen 

settes til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. 

 

Figur 3.3 Eiendommer med og uten priskontroll etter forslaget til nye regler – Alternativ 1, 

ingen endringer i priskontroll ved erverv av ubebygd eiendom 

 

Figur 3.4 Eiendommer med og uten priskontroll etter forslaget til nye regler – Alternativ 2, 

dekargrense ved erverv av ubebygd eiendom 

Som en følge av forslaget til endring i konsesjonsplikten, se høringsnotatet kapittel 2, heves 

arealgrensen ved erverv av bebygd eiendom fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 

35 dekar. I tillegg til dette fjernes arealgrensen for skog ved erverv av andre bebygde 

eiendommer, se kapittel 3.4.2.4. Dette innebærer at bebygde eiendommer med skog vil være 



Side 34 av 92 

unntatt fra priskontroll uten hensyn til skogarealets størrelse hvis eiendommene ikke består av 

mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.  

Alternativ 2 i kapittel 3.4.2.5. innebærer at ubebygde eiendommer unntas fra priskontroll hvis 

eiendommene ikke består av mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Det vil 

omfatte rene skogeiendommer, eiendommer med 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord 

og eiendommer med uproduktive arealer og beitearealer. 

Endringene målt i forhold til antall eiendommer med skog kan oppsummeres slik (cirkatall): 

Alternativ 1 Rene skogeiendommer kapittel 3.4.2.3: 7 400 

 Bebygde eiendommer kapittel 3.4.2.4: 18 000 

 Sum: 25 400 

Alternativ 2 Ubebygde eiendommer kapittel 3.4.2.5: 3 850 

 Sum 29 250 

   

Hvis det ikke innføres noen arealgrense ved erverv av ubebygde eiendommer, innebærer 

forslagene samlet at ca. 25 400 eiendommer med skog ikke lenger vil kunne utløse 

priskontroll. Dette utgjør ca. 19 % av 132 510 eiendommer med skog. Tar en utgangspunkt i 

totaltallet for landbrukseiendommer i Landbruksregisteret (185 732), vil 33 475 eiendommer 

bli unntatt fra priskontroll som følge av forslaget. Det utgjør 18 % av de registrerte 

landbrukseiendommene. Av de eiendommene som ble omsatt i 2014 var likevel 59 % uten 

priskontroll etter dagens regler på grunn av unntaket fra konsesjonsplikt for nær slekt og 

odelsberettigede som også må trekkes inn. 

Departementet legger til grunn at endringene i reglene om priskontroll også bør gjelde hvor 

ervervet er skjedd før ikrafttredelse av endringen dersom konsesjonssøknaden ikke er endelig 

avgjort på ikrafttredelsestidspunktet, jf. forslag til overgangsbestemmelser.  

3.5 Lovteknisk løsning – departementets forslag  

Forslagene innebærer samlet sett at det kan utformes tre regler om priskontroll:  

 Er eiendommen bebygd, skal nyttes til landbruksformål og består av mer enn 35 dekar 

fulldyrka og overflatedyrka jord, blir det priskontroll, men det kan gjøres unntak 

knyttet til beløpsgrense i forskrift. 

 Er eiendommen ubebygd og skal nyttes til landbruksformål blir det priskontroll med 

mindre eiendommen er en ren skogeiendom eller etter alternativ 2, at arealet med 

fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er over 35 dekar. 

 Hjemmel for forskrift om unntak knyttet til beløpsgrense. 

Departementet mener det gir en ryddig lovteknisk løsning med få avgrensingsproblemer 

dersom lovteksten utformes med utgangspunkt i disse tre reglene, og foreslår en slik 

lovteknikk. Løsningen innebærer en speilvending av regelen i forhold til dagens regel hvor 

alle erverv til landbruksformål er gjenstand for priskontroll med mindre det er gjort unntak.  
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Fordelen ved å speilvende regelen i forhold til dagens regel, er at lovteksten blir lett å lese, og 

at avgrensningene blir få. En ulempe ved speilvending kan være at det kan bli vanskeligere 

for den enkelte kjøper og selger å få detaljert oversikt over hvilke eiendommer som er unntatt 

fra priskontroll. Etter departementets vurdering vil imidlertid det kunne løses gjennom 

skriftlig veiledning i form av rundskriv. 

Forslaget til endringer, går fram av lovutkastet konsesjonsloven § 9 og ny § 9 a.  
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4 Deling, konsesjon og tilleggsjord 

4.1 Stortingets anmodninger og departementets utgangspunkt 

Som omtalt i kapittel 1.1.1 ber Stortinget i vedtak nr. 489 regjeringen om å: 

- vurdere hvordan produktive jord- og skogbruksarealer på en eiendom kan overdras 

som tilleggsjord til eiendommer som har tilstøtende grenser, ligger i nærheten av, 

og/eller forpaktes, uten at det skal være nødvendig å søke samtykke til deling eller 

konsesjon. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om en 

slik endring. 

Departementet forstår det slik at formålet med Stortingets anmodning er å stimulere til salg 

av tilleggsjord og -skog, og gjøre det enklere for den som erverver tilleggsjord eller -skog. 

Slike erverv kan styrke ressursgrunnlaget på eiendommene, for eksempel hvor den som eier 

eiendom leier tilleggsjorda fra før, og så får erverve den.  

Anmodningen fra Stortinget forstås slik at det skal foreslås regler om unntak fra 

delingsbestemmelsen og unntak fra konsesjonsplikt for å få dette til. Departementet forstår 

forbeholdene og tilleggsvilkårene som går fram av anmodningen som en ramme for 

unntakene, og at formålet med denne rammen er at unntakene ikke skal føre til uheldige 

følger for eier- og bruksstrukturen.  

4.2 Gjeldende regler 

4.2.1 Deling 

4.2.1.1 Historikk 

I jordloven av 1955 § 55 ble det innført et generelt forbud mot å dele eiendommer som var 

nyttet eller kunne nyttes til jordbruk eller skogbruk. Delingsforbudet ble opprettholdt i 

jordloven av 1995 § 12. Den nye loven var langt på vei en kodifisering av den praksis som 

hadde utviklet seg under den tidligere loven. Samtykke til deling kunne gis hvis deling var 

forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kunne gi, eller hvis det forelå 

samfunnsinteresser av stor vekt. 

I 2005 sendte Landbruks- og matdepartementet på høring et forslag om å oppheve det 

daværende generelle delingsforbudet i jordloven. Forslaget gikk ut på at det skulle fastsettes 

regler om søknadsplikt der det forelå behov for offentlig kontroll. Søknadsplikten skulle 

forbeholdes saker som gjaldt fradeling av jordbruksareal, og det skulle gjøres et unntak fra 

søknadsplikt hvis det var gitt samtykke til omdisponering, eller hvis fradelingen gjaldt jord 

som skulle brukes som tilleggsjord til et annet bruk i drift. Det skulle også være søknadsplikt 

ved fradeling av bygninger som lå i eller nær tunet på eiendommen. Forslagene ble ikke 

fremmet for Stortinget.  

Delingsbestemmelsen ble sist endret i 2013. Vilkårene om at delingen måtte være forsvarlig 

ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kunne gi, eller at det måtte foreligge 

samfunnsinteresser av stor vekt for å gi samtykke til deling, ble opphevet. Endringen la bl.a. 

til rette for at kommunene for å sikre mer effektiv drift av jorda, kunne legge større vekt enn 
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tidligere på at arealet som skulle fradeles skulle brukes som tilleggsjord og -skog til bruk i 

drift. 

4.2.1.2 Innholdet i delingsbestemmelsen 

Jordloven § 12 innebærer at en eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller 

skogbruk ikke kan deles uten myndighetenes samtykke. Bestemmelsen innskrenker mao. 

grunneierens rett til å gjøre rettslige disposisjoner over deler av eiendommen og å gjøre 

faktiske disposisjoner som gjelder en del av den, for eksempel hvis eieren faktisk lar noen få 

rett til å bruke deler av eiendommen. Overføring av eiendomsrett omfattes. Det samme 

gjelder forpakting, tomtefeste og lignende leie- eller bruksrett til en del av eiendommen 

dersom retten er stiftet for lengre tid enn 10 år, eller ikke kan sies opp av eieren. 

Formålet med delingsregelen er å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og 

framtidige eiere. Ved avveiningen av den enkelte søknaden må forvaltningen ta hensyn til 

samfunnsutviklingen i området der eiendommen ligger. Regelen gjelder eiendom som er 

"nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk". Uttrykket omfatter eiendommer med og 

uten bygninger. Det har ikke noe å si om eiendommen består av bare dyrka jord eller bare 

skog. Inn under bestemmelsen kommer også eiendommer som blir brukt til hagebruk. 

Eiendommen må ha en slik størrelse og en slik plassering at den objektivt sett kan gi grunnlag 

for lønnsom drift.  

Ved avgjørelse av om det skal gis samtykke til fradeling skal det legges vekt på om delingen 

legger til rette for en tjenlig variert bruksstruktur i landbruket. I vurderingen av hva som er en 

tjenlig variert bruksstruktur skal hensynet til vern om arealressursene trekkes inn. Det samme 

gjelder hvorvidt delingen fører til en driftsmessig god løsning og om den kan føre til drifts- 

eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan også legges vekt på andre 

hensyn hvis de faller inn under formålet i jordloven. Utgangspunktet er imidlertid at 

samtykke til deling skal gis hvis det ikke går ut over de interesser bestemmelsen skal verne 

om. 

4.2.1.3 Tinglysingskontroll, tilsyn og reaksjoner ved overtredelse av bestemmelsen 

Et dokument som går ut på å overdra en rett som er omfattet av delingsbestemmelsen, kan 

etter tinglysingsloven § 12 a, ikke tinglyses uten at det er gitt samtykke til deling. Kommunen 

og fylkesmannen skal etter jordloven § 19 føre tilsyn med at det ikke skjer ulovlige 

fradelinger. Hvis delingsbestemmelsen eller vedtak fastsatt med hjemmel i den ikke blir 

overholdt, kan det brukes tvangsgebyr for å rette opp forholdet. Se jordloven § 20. Det kan 

for eksempel brukes tvangsgebyr for å følge opp vilkår som er fastsatt i forbindelse med et 

samtykke til deling. 

Når eieren av en landbrukseiendom velger å dele eiendommen, vil det i mange tilfelle være 

aktuelt å opprette en ny grunneiendom, enten for det arealet som skal selges videre, eller for 

arealet som eieren ønsker å beholde selv. Oppretting av ny grunneiendom krever etter plan- 

og bygningsloven § 20 første ledd bokstav m søknadsbehandling og tillatelse fra kommunen. 

Søknadsplikten er omtalt i kapittel 4.2.1.4. Kommunen har i den forbindelse en 

samordningsrolle etter plan- og bygningsloven § 21-5 hvis tiltaket er betinget av tillatelse fra 

andre myndigheter. Kommunen kan i så fall vente med å avgjøre saken inntil den nødvendige 

tillatelsen foreligger, og kommunen skal forelegge saken for berørt myndighet hvis den ikke 

allerede har mottatt en uttalelse i saken. Kontroll med om det foreligger delingssamtykke 

etter jordloven er en del av kommunens samordningsoppgave etter denne bestemmelsen. 
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4.2.1.4 Tilgrensende saksfelt 

I mange saker der jordloven § 12 kommer til anvendelse, må det også søkes   

delingssamtykke etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet8 og Landbruks- og matdepartementet har lagt til grunn at slike 

saker først skal vurderes etter plan- og bygningsloven. Den som i ettertid behandler søknaden 

etter jordloven må foreta en konkret og selvstendig behandling etter jordloven, selv om det er 

gitt dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. 

Bestemmelsene i jordloven § 12 og plan- og bygningsloven § 20-1 m fastsetter at deling 

krever søknadsbehandling. Enkelte andre lover inneholder imidlertid også forbud mot 

fradeling av visse rettigheter. Fradeling av jaktretter er regulert i viltloven av 29. mai 1981. 

Det følger av § 28 andre ledd at jaktrett ikke kan skilles fra eiendommen for lengre tid enn 10 

år av gangen, med mindre jaktretten følger bruksretten til eiendommen. Fradeling av 

fiskeretter er regulert i laks- og innlandsfiskeloven av 15. mai 1992. Det går fram av § 19 at 

fiskerett som hører til fast eiendom ikke kan skilles fra eiendomsretten for lengre tid enn 10 

år av gangen, med mindre fiskerett følger bruksrett til eiendommen. Regelen er ikke til hinder 

for at det ved avtale mellom flere grunneiere kan avtales at fisket helt eller delvis skal drives 

felles for mer enn 10 år. Blir bruksretten til fast eiendom overført til ny eier, får den nye 

eieren den fiskeretten som hører til eiendommen, med mindre det er inngått avtale om noe 

annet. Også servituttloven lov av 29. november 1968, inneholder regler som begrenser 

eierens adgang til å stifte bruksretter på skog, svi lyng, beite, mv. 

Det er ikke nødvendig med delingssamtykke når en driftsenhet blir delt etter 

delingsprinsippet i odelsloven § 14. Kommunen kan mao. la være å behandle noen delingssak 

hvis delingen blir gjennomført som ledd i en ordinær odelsløsningssak, eller når det ellers 

ikke er tvil om at det er snakk om en driftsenhet som kunne blitt delt etter odelsloven § 14. 

4.2.1.5 Praksis ved søknad om fradeling 

Det er for tidlig å si noe om effekten av endringene i delingsbestemmelsen som ble gjort i 

2013. Statistikken viser imidlertid at det gis noe færre avslag enn tidligere. I 2012 var 

avslagsprosenten ca. 9, mens den i 2014 var den redusert til 6,99. 

I følge KOSTRA-rapport 2014 behandlet kommunene i alt 3 966 søknader om deling etter 

jordloven § 12. Av disse ble 3 692 innvilget helt eller delvis, mens 274 ble avslått. Av 

søknadene som ble innvilget, ble 14,4 prosent innvilget av hensyn til bosetting og 15,8 

prosent av de som ble innvilget gjaldt tilleggsjord. Det foreligger ikke opplysninger som viser 

hva som var formålet for fradelingen i de øvrige sakene. 

Antall behandlede delingssaker varierer mellom fylkene. I 2014, som i tidligere år, ble det 

behandlet flest saker i Nordland (512), mens det ble behandlet færrest i Finnmark (81). 

Akershus og Oslo har den høyeste avslagsprosenten (14,4 prosent), mens Troms har den 

laveste (like under 4 prosent). 

 

                                                 
8 Den gang Miljøverndepartementet, se brev gjengitt i Planjuss 2/2002 side 13. 

9 Kilde: KOSTRA-rapport for 2012 og 2014 
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4.2.2 Konsesjon 

4.2.2.1 Konsesjonspliktens omfang 

Formålet med konsesjonsloven er beskrevet i kapittel 2.2.1. 

Konsesjonsplikten innebærer at erverv av fast eiendom forutsetter tillatelse fra 

konsesjonsmyndighetene. Kommunen avgjør saken i første instans. Søknad om konsesjon 

kan innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å fremme lovens 

formål. Avslås søknaden, må erververen enten sørge for at overdragelsen blir omgjort, eller at 

eiendommen blir overdratt til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon, jf. 

§ 18. 

Konsesjonsloven § 2 fastsetter at fast eiendom ikke kan erverves uten konsesjon. Loven 

fastsetter unntak som fører til at det i de fleste tilfeller likevel ikke er nødvendig å søke 

konsesjon. I § 2 andre ledd er det gjort unntak for erverv som er konsesjonspliktige etter 

enkelte andre lover. Det er fastsatt en rekke unntak fra konsesjonsplikten som følger av 

forskrift fastsatt etter konsesjonsloven § 2 tredje ledd, se forskrift av 8. desember 2003 nr. 

1434 om konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord (konsesjonsforskriften). Det er videre gjort 

unntak fra konsesjonsplikt på grunnlag av eiendommens karakter (§ 4) og unntak på grunnlag 

av erververens stilling (§ 5). Kongen kan ved lokal forskrift sette enkelte unntak ut av kraft (§ 

7). 

Følgen av unntakene er at konsesjonsplikten i all hovedsak gjelder erverv av 

landbrukseiendom over en viss størrelse, overdragelse av fast eiendom der kommunen har 

innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, og erverv av enkelte ubebygde tomter 

eller arealer. 

Unntakene på grunnlag av eiendommens karakter (§ 4) er omtalt foran i høringsnotatet 

kapittel 2.2.1.  

Konsesjonsloven § 5 første ledd inneholder unntak knyttet til erververs stilling. Første ledd 

nr. 1 fastsetter at eierens ektefelle eller den som er i nær familie med eieren eller eierens 

ektefelle, er unntatt fra konsesjonsplikt. Konsesjonsfriheten er betinget av at overdrageren har 

sitt konsesjonsforhold i orden. Etter første ledd nr. 2 er også den som har odelsrett til 

eiendommen, unntatt fra konsesjonsplikt. Har eiendommen bebyggelse som er eller har vært 

brukt som helårsbolig og består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 

mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten for nær familie og odelsberettiget 

betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 

fem år, jf. § 5 andre ledd.  

Konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 3, 4 og 5 gir ytterligere unntak fra konsesjonsplikten. 

Staten behøver ikke å søke konsesjon. Det samme gjelder på visse vilkår enkelte erverv som 

gjøres av kommune, fylkeskommune eller kommunalt tomteselskap. Konsesjon er heller ikke 

nødvendig når bank eller annen institusjon som Kongen har godkjent, erverver eiendom 

gjennom tvangssalg. Konsesjonsforskriften § 6 fastsetter hvem som er godkjent etter § 5 

første ledd nr. 5. 

4.2.2.2 Avgjørelse av konsesjonsspørsmålet 

Konsesjonsloven § 9 inneholder bestemmelser om hvilke momenter det skal legges vekt på 

ved avgjørelse av en søknad om konsesjon. Det skal legges særlig vekt på om den avtalte 
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prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, om erververs formål vil ivareta 

hensynet til bosettingen i området, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, om 

erververen anses skikket til å drive eiendommen, og om ervervet ivaretar hensynet til 

helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis hvis 

det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller hvis antallet sameiere økes. Det kan gis 

konsesjon til selskaper med begrenset ansvar, men det skal i den forbindelse legges vekt på 

hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. Hvis nær slekt eller odelsberettiget som 

søker konsesjon fordi de ikke skal bo på eiendommen, skal det ikke legges vekt på prisen, 

men det skal i tillegg til de øvrige momentene legges vekt på eiendommens størrelse, 

avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens 

livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment. 

Konsesjonsloven § 11 første ledd bestemmer at det kan fastsettes slike vilkår som i hvert 

enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Om et vilkår er 

påkrevd, må vurderes i lys av hensynet til bosettingen, helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet. Konsesjonsmyndighetenes adgang til å sette vilkår begrenses av at det ikke 

kan fastsettes vilkår som går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta de 

samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å ivareta. Det kan etter søknad lempes på 

fastsatte konsesjonsvilkår. 

4.2.2.3 Kontroll og oppfølging av konsesjonssaker 

Konsesjonsplikt ved erverv av fast eiendom gjør det nødvendig å ta stilling til hvilke erverv 

som utløser konsesjonsplikt og dermed skal behandles. Loven omfatter alle erverv, men det 

er fastsatt unntak både i loven og i forskriften til loven. Unntakene dokumenteres som 

hovedregel ved hjelp av et egenerklæringssystem koblet til det enkelte erverv. Dette systemet 

er igjen koblet til tinglysing, jf. konsesjonsloven § 15 som fastsetter at: "Erverv som krever 

konsesjon etter denne loven, kan ikke tinglyses eller matrikkelføres med mindre konsesjon er 

gitt."  

For hovedtyngden av erverv som ikke utløser konsesjonsplikt, skal erverver fylle ut et skjema 

for egenerklæring. Opplysningene på skjemaet bekreftes av kommunen, og skal følge skjøtet 

ved innsending til tinglysing. Tinglysingen, som utføres av Kartverket, skal ikke skje før det 

enten foreligger dokumentasjon om konsesjonsfrihet eller dokumentasjon for at konsesjon er 

gitt.  

Dersom søknad om konsesjon avslås, følger det av konsesjonsloven § 18 at kommunen skal 

sette en frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen eller overdragelse til 

noen som kan få konsesjon eller ikke trenger konsesjon. Dersom fristen oversittes, kan 

kommunen la eiendommen selge gjennom namsmyndighetene (tvangssalg), jf. § 19-13. 

4.3 Statistikk mv. 

I statistikk som bygger på data fra matrikkelen og Landbruksregisteret var det pr. desember 

2014 registrert 185 732 eiendommer. Dette er eiendommer som består av minst 5 dekar 

jordbruksareal, og/eller minst 25 dekar produktiv skog.  
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Mange av eiendommene har forholdsvis lite jordbruksareal. For eiendommer med 

jordbruksareal var den gjennomsnittlige arealstørrelsen på jordbruksarealet 63 dekar10.   

 

Figur 4.1 Landbrukseiendommer i alt (185 732) fordelt etter størrelse på eid jordbruksareal. 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 

Ca. 164 000 eiendommer hadde i desember 2014 mer enn 5 dekar eid jordbruksareal, ca 122 

600 eiendommer hadde mer enn 15 dekar jordbruksareal, og ca. 80 200 eiendommer hadde 

mer enn 35 dekar jordbruksareal. På samme tidspunkt var ca. 77 600 eiendommer over 

arealgrensene for odel slik grensene vil bli dersom forslaget til endringer i kapittel 2 blir 

vedtatt.  

 

 

 

Figur 4.2 viser den prosentvise fordelingen av jordbruksarealet på eiendommene. 

                                                 
10 Pr. desember 2014 var det 172 718 landbrukseiendommer med mer enn 0 dekar jordbruksareal. 

21 768 23 351
17 979

25 272

17 196

80 166

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

  0 - 5.0  dekar 5.1 - 10.0
dekar

10.1 - 15.0
dekar

15.1 - 25.0
dekar

25.1 - 35.0
dekar

35.1 dekar
dekar og mer



Side 42 av 92 

 

Figur 4.2 Landbrukseiendommer gruppert etter størrelsen på eid jordbruksareal. År 2014. 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer     

 

I rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon11 er det vist til at det er nær 

sammenheng mellom eiendomsstruktur, bruksstruktur, driveplikt og andelen leiejord. Det er videre 

vist til at andelen jordbruksbedrifter med leiejord og andelen leid jordbruksareal har økt over tid, og 

at leiejord har vært en avgjørende faktor for å effektivisere matproduksjonen, og at den også har vært 

viktig for produksjonen av råvarer i jordbruket. I 1999 leide 55 prosent av jordbruksbedriftene jord, 

mens i 2013 hadde denne andelen økt til 62 prosent. I 1999 utgjorde andelen leiejord 31 prosent av 

det totale jordbruksarealet i drift. I 2013 var andelen økt til 44 prosent. Leiejordsandelen økte i 

samtlige fylker i denne perioden. Aust-Agder og Troms hadde høyest leiejordsandel med 60 prosent 

mens Rogaland og Nord-Trøndelag hadde lavest leiejordsandel med hhv. 34 og 35 prosent. I 

rapporten er det gitt uttrykk for at leiejord er den viktigste årsaken til at jordbruksareal blir drevet. 

For eiendommer med skogareal var den gjennomsnittlige arealstørrelsen på 418 dekar12. Figur 4.2 

viser den prosentvise fordelingen av den produktive skogen på eiendommene. 

 

      

                                                 
11 Rapport nr. 27/2015 Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon – utredning om 

drivepliktbestemmelsen og leiejordandelen i norsk landbruk 

12 Pr. desember 2014 var det 168 781 landbrukseiendommer med mer enn 0 dekar skogareal. 
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Figur 4.1 Landbrukseiendommer gruppert etter størrelsen på produktivt skogareal. År 

2014. 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer      
 

 

4.4 Behovet for endring – Stortingets anmodning 

Delingsbestemmelsen i jordloven ble endret i 2013, bl.a. under henvisning til at det har vært 

et sentralt mål i landbrukslovgivningen over generasjoner at eier og bruker skal være den 

samme. Endringen skulle stimulere til økt omsetning av tilleggsjord og -skog til eie. For 

jordbruket er behovet for tilleggsjord belyst i rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk 

matproduksjon13. I rapporten legges det til grunn at det bør gjøres ytterligere endringer i 

lovverket med sikte på å få bedre samsvar mellom eier og bruker av jordbruksareal. Det er 

foreslått at dette bør gjøres ved at det stimuleres til økt salg av jordbrukseiendom som 

tilleggsjord til andre landbrukseiendommer. 

Stortinget har i vedtak nr. 489 bedt om at det blir vurdert hvordan produktive jord- og 

skogbruksarealer kan overdras som tilleggsjord. Næringskomiteens flertall har i den 

forbindelse i Innst. 153 L (2015-2016) uttalt følgende om behovet for endringer: 

"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 

Venstre, mener at dersom to eiendommer grenser til hverandre, ligger nært hverandre 

og/eller forpaktes enten på fulldyrka eller overflatedyrka jord, der jorda drives, så skal det 

åpnes for at den nærliggende eiendommen kan kjøpes, og tunet skilles fra, uten at søknad 

om konsesjon og deling er nødvendig. 

                                                 
13 Rapport nr. 27/2015 Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon – utredning om 

drivepliktbestemmelsen og leiejordandelen i norsk landbruk 
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Disse medlemmer mener at denne endringen vil skape mer rasjonelle enheter i landbruket 

som vil bidra til at hovedformålet med konsesjonsloven opprettholdes. 

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener at dette også skal 

gjelde for skogeiendommer.  

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag: 

"Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan produktive jord- og skogbruksarealer på en 

eiendom kan overdras som tilleggsjord til eiendommer som har tilstøtende grenser, ligger i 

nærheten av, og/eller forpaktes, uten at det skal være nødvendig å søke samtykke til deling 

eller konsesjon. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om en 

slik endring." 

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag: 

"Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan produktive jordarealer på en eiendom kan 

overdras som tilleggsjord til eiendommer som har tilstøtende grenser, ligger i nærheten av, 

eller forpaktes, uten at det skal være nødvendig å søke samtykke til deling eller konsesjon. 

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om en slik endring."  

4.5 Departementets vurderinger og forslag 

4.5.1 Utgangspunkt – unntak fra søknad om deling og konsesjon 

I jordbruket styrker mange driften av eiendommen sin ved å leie tilleggsareal. Leiejorda kan 

være viktig for en fleksibel jordbruksproduksjon, som for eksempel ved produksjoner som 

krever vekstskifte14. Det kan dessuten være forhold som gjør at eieren har behov for å leie 

eiendommen bort i en periode, jf. omtale av leiejordsandelen i kapittel 4.3. For skog er ikke 

leie av tilleggsareal noe alternativ. En forklaring på dette er at det tar lang tid fra planting til 

trærne blir hogstmodne. En annen forklaring kan være forbudet i servituttloven mot å leie 

bort skog for lengre tid enn 25 år. 

Departementet oppfatter anmodningen fra Stortinget slik at endringen i delingsbestemmelsen 

i 2013 ikke er tilstrekkelig for å oppnå de ønskede omstruktureringene i eier- og 

bruksstrukturen, og at det gjennom nye endringer i henholdsvis delingsbestemmelsen og i 

konsesjonsloven bør legges ytterligere til rette for økt omsetning av tilleggsjord og -skog. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn regler som fastsetter unntak fra 

delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten ved salg av produktiv jord eller skog som tar sikte 

på å styrke eksisterende bruk, se lovforslaget jordloven § 12 a første ledd nr. 2 og 

konsesjonsloven § 5 nr. 6 og 7.  

                                                 
14 Vekstskifte er et viktig prinsipp ved dyrking av grønnsaker. Skifte av vekster reduserer problemer med ugress 

sykdommer og skadedyr.   
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4.5.2 Vilkår for unntak fra delingsbestemmelsen 

4.5.2.1 Avtale om at hele eiendommen selges som tilleggsjord eller -skog 

Departementets utgangspunkt er at et unntak fra delingsbestemmelsen må bygge på en presis 

og enkel avgrensing som bl.a. reflekterer at eieren får flere valgmuligheter enn i dag, men 

uten at endringen fører til at delingsbestemmelsen uthules. 

Formålet med jordloven er å legge til rette for at arealressursene disponeres på en måte som 

gir en tjenlig og variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området med hovedvekt på 

hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Formålet innebærer at brukene 

skal styrkes. Delingsbestemmelsen er et sentralt og naturlig motstykke til dette, og har som 

formål at eiendommene ikke svekkes gjennom fradelinger. Hensynet til jordvernet er også 

viktig i bestemmelsen. Selv om formålet med delingen ikke i seg selv er omdisponering, men 

å bruke arealet som tilleggsjord eller -skog, er jordvernhensyn relevant i en slik sammenheng.  

Selv om siktemålet med et unntak er å styrke nabobruk med behov for tilleggsjord eller  

-skog, bør lovgivningen gi sikkerhet for at den gjenværende eiendommen ikke blir en lite 

rasjonell enhet på grunn av delingen. Dette kan også få konsekvenser for jordvernet. Dette 

taler for at det bør fastsettes i lovteksten at det må foreligge en konkret avtale om salg av 

eiendommen, bortsett fra tunet, som tilleggsjord eller -skog som betingelse for unntak fra 

delingsbestemmelsen. Salget må skje til én erverver, eventuelt flere hvis eiendommen det 

fradelte arealet skal legges til eies i sameie. Dersom det dessuten fastsettes at avtalen skal 

være skriftlig, vil det være mulig for kommunen raskt å ta stilling til om det dreier seg om 

salg av tilleggsjord som faller inn under unntaket eller ikke, jf. omtale av kontrolloppgavene i 

kapittel 4.5.4.1. Departementet foreslår etter dette at det må foreligge en skriftlig avtale som 

dokumenterer at det dreier seg om salg av tilleggsjord eller -skog som faller inn under de 

øvrige vilkårene for unntak fra deling, se lovforslaget jordloven § 12 a andre ledd nr. 1. 

Stortingets anmodningsvedtak er begrunnet med et ønske om å oppnå en 

rasjonaliseringsgevinst for den som erverver tilleggsjord eller -skog. Se omtalen av 

anmodningen i kapittel 4.1. Hvor stor erververs eiendom må være for å oppnå en slik gevinst 

er ikke problematisert i Stortingets anmodningsvedtak eller i begrunnelsen for anmodningen. 

Departementet antar at rasjonaliseringsgevinsten som Stortinget tar sikte på å oppnå med sitt 

anmodningsvedtak innebærer at eiendommen erververen eier fra før må være av en slik 

størrelse og ha en slik produksjonsevne at det kan gi en viss næringsmessig avkastning. Dette 

innebærer at erververen må eie produktive landbruksarealer fra før.  

Eiendommene som inngår i Landbruksregisteret (> 5 dekar eid jordbruksareal og/eller >25 

dekar produktiv skog) kan gi et uttrykk for en minstestørrelse for hva som kan regnes som en 

landbrukseiendom. Grensene for odlingsjord (>25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord 

eller >500 dekar produktiv skog) kan også være en illustrasjon på hva som i dag regnes som 

en landbrukseiendom. Hvor stor en eiendom må være for at det skal kunne gi en viss 

næringsmessig avkastning, vil variere med hva slags areal eiendommen består av og hvor i 

landet den ligger. Avgrensingen av hvilke eiendommer som omfattes må imidlertid være klar 

og enkel å forstå av hensyn til både partene og forvaltningen. Regelen bør dessuten legge til 

rette for at mange eiendommer kan oppfylle vilkårene for å få tilleggsjord eller -skog. 

Arealgrensen for erververs eiendom er foreslått å være eiendommer med mer enn 5 dekar 

jordbruksareal eller 25 dekar produktiv skog, men også eiendommer som oppfyller begge 

disse vilkårene er omfattet. Se lovforslaget jordloven § 12 a første og andre ledd nr. 2. 
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Behovet for endring er knyttet til et ønske om å skape mer rasjonelle enheter. 

Flertallsmerknaden i Innst. 153 L (2015-2016) forutsetter at "jorda drives". Flertallsvedtaket 

hvor skog er trukket med, inneholder ikke noe vilkår om driften, men forutsetningen om at 

"jorda drives" er heller ikke beholdt i Kristelig Folkepartis forslag til vedtak som bare gjelder 

jordbruksareal. Departementet legger etter dette til grunn at merknaden gjelder 

jordbruksareal, og ikke skog. 

Dersom det skal oppnås mer rasjonell drift ved kjøp av tilleggsjord, må eiendommen som får 

tilleggsjord være i drift. Departementet foreslår på denne bakgrunn at unntaket fra samtykke 

til fradeling av tunet er betinget av at videresalg av jordbruksareal skjer til bruk i drift, jf. 

lovforslaget jordloven § 12 a andre ledd nr. 2. Erververs eiendom er i drift hvis erverver 

oppfyller driveplikten etter jordloven § 8. Departementet foreslår ikke noe tilsvarende vilkår 

når det gjelder erverv av skog som tilleggsareal. Det vises bl.a. til at driften på en 

skogeiendom, både med hensyn til skogpleie og hogst, ofte skjer med flere års mellomrom og 

at et vilkår om drift derfor ikke er særlig egnet for skog. 

Flertallsmerknaden i Innst. 153 L (2015-2016) forutsetter at "den nærliggende eiendommen 

kan kjøpes, og tunet skilles fra". I merknaden er det også vist til at endringen vil bidra til å 

skape mer rasjonelle enheter i landbruket. Selv om flertallsvedtaket ikke eksplisitt inneholder 

noen slik formulering, legger departementet i tråd med flertallsmerknaden, til grunn at en 

forutsetning for unntak er at eieren enten selger hele eiendommen, eller blir sittende igjen 

med bebyggelse og tun. En slik løsning innebærer at delingsbestemmelsen fortsatt kan bidra 

til at eiendommene ikke svekkes gjennom fradelinger, jf. lovforslaget jordloven § 12 a første 

ledd nr. 2.  

I de fleste tilfeller vil det være lett å fastslå hva som er et tun med bebyggelse. Det sentrale 

ved tunet er at det dreier seg om en del av eiendommen hvor bolighuset og enkelte 

driftsbygninger er noenlunde samlet. Det er ellers vanskelig å se for seg at det dreier seg om 

et tun hvis ikke en av bygningene er et bolighus. Departementet mener unntaksregelen bør ta 

høyde for dette, og foreslår at lovteksten uttrykkelig får anvendelse for bolighus. Se 

lovforslaget jordloven § 12 a andre ledd nr. 4. 

Størrelsen på tunet, og antallet, størrelsen og beskaffenheten på bygningene som naturlig 

hører med, vil også kunne variere fra eiendom til eiendom. På mange eiendommer kan det 

dessuten være opparbeidet hage som ligger til bebyggelsen, i andre tilfeller vil veier og 

leplantinger mv. være best egnet som grense mellom tun og bygninger på den ene siden og 

landbruksarealet som deles fra. Når kommunen tar stilling til en søknad om fradeling, vil 

både hensynet til landbruksdriften og ønsket om å utforme et hensiktsmessig arrondert fradelt 

tun tas i betraktning. Vektleggingen av eventuelle drifts- og miljømessige ulemper er i den 

forbindelse sentral, se jordloven § 12 tredje ledd. Ved et generelt unntak fra 

delingsbestemmelsen, er det ikke mulig å legge til rette for en slik konkret løsning. 

Departementet mener derfor at det må fastsettes en generell arealgrense i loven som er så 

romslig at den kan "treffe" vanlige tun. Deretter må det bli opp til selger og kjøper gjennom 

avtalen å trekke de konkrete grensene slik at de ivaretar både landbruksmessige hensyn og 

hensynet til en hensiktsmessig utformet fradelt tomt. Departementet mener unntaksregelen 

bør legge opp til en nokså romslig tomtestørrelse, og foreslår en grense på fem dekar, jf. 

lovforslaget jordloven § 12 a første ledd nr. 2. 
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På noen eiendommer er det flere tun. Dette kan for eksempel ha oppstått i forbindelse med 

kjøp av naboeiendom som tilleggsjord. På andre eiendommer kan kårfolket ha blitt boende på 

tunet mens de yngre som har overtatt, har bygget ny bolig et stykke unna selve tunet. 

Departementet legger imidlertid til grunn at unntaksregelen bare skal kunne brukes for å 

skille fra ett av tunene, jf. lovforslaget jordloven § 12 a andre ledd nr. 3. Følgen av forslaget 

er at den som ønsker å dele fra tun nr. 2 må søke om delingstillatelse i samsvar med 

hovedregelen i jordloven § 12. 

4.5.2.2 Avtalen må gjelde naboeiendom 

En unntaksregel må være klar og enkel og sikre forutsigbarhet slik at selger, kjøper og 

myndighetene med sikkerhet kan vite at delingen faller inn under unntaket. Dette har 

betydning for forvaltningens mulighet til å påse at bestemmelsen overholdes, men det har 

også stor betydning for partene. Årsaken er at avtalen om overdragelse ikke kan 

gjennomføres lovlig dersom den er i strid med delingsbestemmelsen. I rettspraksis15 er det 

lagt til grunn at dette gjelder selv om ny eier har tiltrådt bruken av eiendommen flere år 

tidligere, eller har overdratt parsellen videre til tredjemann. En ulovlig fradeling kan følgelig 

få store konsekvenser for de involverte også lenge etter at avtalen er inngått og gjennomført. 

I Stortingets anmodning er det lagt til grunn at unntaket i utgangspunktet bør gjelde 

eiendommer som har tilstøtende grenser. Departementet er enig i at unntaket bør ta 

utgangspunkt i eiendomsgrensene. Det er som regel lett å stedfeste gjennom kart og tinglyste 

dokumenter hvor grensen går og å konstatere hvem som er nabo. Dette gjør det enkelt for 

selger og kjøper og for forvaltningen å ta stilling til om den planlagte overdragelsen faller inn 

under unntaket eller ikke. Knyttes unntaket til at den som skal kjøpe tilleggsareal må eie en 

tilgrensende eiendom, enten dette er langs en av flere grenser for eiendommen, eller i et 

bestemt grensepunkt, vil det føre til at de fleste eiere har flere mulige kjøpere å velge mellom. 

Det har betydning for hvor anvendelig regelen vil være. Det har dermed rent faktisk 

betydning for om regelen er egnet til å stimulere til et større utbud av eiendommer. 

Departementet foreslår at unntaket bør gjelde eiendommer som har tilstøtende grenser, jf. 

lovforslaget jordloven § 12 a første ledd nr. 2 bokstav a.  

I flertallsmerknaden er det vist til at forslaget til endring vil skape mer rasjonelle enheter i 

landbruket. Selv om de to eiendommene har felles eiendomsgrense, oppstår det ikke alltid en 

mer rasjonell enhet dersom eiendommene slås sammen. Det kan for eksempel være slik at 

den felles grensa går langs en fjellstrekning eller langs en parsell et stykke fra driftssenteret, 

mens de to eiendommene for øvrig ligger i ulike bygdelag og drives med ulike produksjoner. 

Departementet har med bakgrunn i dette vurdert om det bør fastsettes et tilleggsvilkår som 

innebærer at den aktuelle grensen for eksempel går slik at jordbruksareal på den ene 

eiendommen skal grense til jordbruksareal på den andre osv.  Slike regler vil måtte bli unødig 

detaljerte. Fordi det dreier seg om en unntaksregel som må gi enkle, klare avgrensninger, 

mener departementet at det ikke er hensiktsmessig å fastsette et slikt tilleggsvilkår.  

I Stortingets anmodning er det vist til at regelen også bør komme til anvendelse hvis 

eiendommene ligger i nærheten av hverandre. Begrunnelsen for dette må antas å være at 

unntaket skal få anvendelse i flere tilfeller enn ved felles grense slik at den åpner for en viss 

fleksibilitet, samtidig som fradeling ikke skal åpne for løsninger som kan føre til uheldige 

                                                 
15 For eksempel dom i Borgarting lagmannsrett datert 6. november 2014 LB-2014-179762 
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driftsmessige forhold og dermed undergraver lovens intensjon. Departementet legger 

imidlertid til grunn at hvis unntaket skal gjelde for eiendommer som ligger i nærheten av 

hverandre, vil det være nødvendig å fastsette konkrete krav i lovbestemmelsen om avstand 

mellom eiendommene. Hvilken avstand som kan føre til driftsmessig gode løsninger vil 

variere avhengig av hva eiendommene består av, hvilken drift som er påregnelig og hvordan 

topografi og eierstruktur er i området. Når det gjelder driftsform, vil det for eksempel ved 

kornproduksjon kunne etableres bruk som kan drives rasjonelt med en lengre avstand mellom 

arealene enn hva tilfellet er ved husdyrhold. Eventuelle lovbestemte krav til avstand vil måtte 

ta høyde for disse forholdene. Dette innebærer at en bestemmelse om avstand lett vil kunne 

bli detaljert og åpne for mange ulike tvilstilfeller.  Det vil gjøre det vanskelig for selger og 

kjøper og for forvaltningen å ta stilling til om den planlagte overdragelsen faller inn under 

unntaket fra delingsbestemmelsen eller ikke. Departementet legger til grunn at en regel om 

avstand vil slå uheldig ut som en generell regel. De mange tvilstilfellene og uklarhetene som 

kan oppstå vil kunne bidra til at reglene undergraves. Departementet tolker derfor ikke 

Stortingets anmodning som et ønske om at det skal fastsettes konkrete avstandskrav. 

Departementet har på dette grunnlaget utarbeidet et alternativ som ivaretar det vi oppfatter 

som Stortingets intensjon og som også ivaretar behovet for en større fleksibilitet. Vi ser det 

som mulig og hensiktsmessig å utvide unntaket fra delingsbestemmelsen til å gjelde 

naboeiendommer uten felles grense hvor leietaker har leid jorda en tid forut for fradelingen, 

se drøfting av dette i kapittel 4.5.2.3.  

Departementet imøteser gjerne høringsinstansenes syn på om det foreligger andre løsninger 

som løser spørsmålet om "nærliggende" eiendom på en bedre måte.   

4.5.2.3 Leid jord 

I Stortingets anmodningsvedtak og i flertallsmerknaden brukes ordet "forpakting". Dette 

ordet brukes i daglig tale både om de egentlige forpaktingsavtalene som reguleres av lov 25. 

juni 1965 nr. 1 om forpakting, og om ordinær leie av jordbruksareal (ren jordleie). 

Departementet oppfatter at Stortinget ønsker at både eier av naboeiendommer med felles 

grense og den som har "forpaktet", altså leid areal på en nærliggende eiendom, bør kunne 

sikre seg tilleggsjord uten at det kreves samtykke til deling eller konsesjonsplikt. Fordeler og 

ulemper ved bruk av leiejord i jordbruket er beskrevet i rapporten Leiejord- avgjørende for 

økt norsk matproduksjon16. 

Skog kan ikke leies bort for lengre tid enn 25 år, og det er ikke vanlig at skog leies bort. Selv 

om den enkelte skogeiendommen ikke utgjør en rasjonell enhet, kan skogen likevel drives 

rasjonelt ved at entreprenører og tømmerkjøpere får med flere skogeiere på en skogsdrift. 

Spørsmålet om forpakting som er tatt opp i Stortingets anmodning har dermed bare praktisk 

betydning for jordbruksareal. Drøftingen og forslagene nedenfor gjelder av den grunn bare 

jordbruksarealer. 

På grunn av eierstrukturen i landet er tilgangen på leiejord av stor betydning for at mange 

eiendommer med jordbruksdrift kan drives på en kostnadseffektiv og rasjonell måte. 

Omfanget leiejord har økt gjennom mange år, mens eierstrukturen har ligget nokså fast. Den 

som over tid leier jord vil ofte tilpasse investeringer og drift i forhold til egen jord og 

                                                 
16 Landbruksdirektoratet, Rapport nr. 27/2015 – Utredning om drivepliktbestemmelsen og leiejordandelen i 

Norsk landbruk, 1. juli 2015. 
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leiearealet samlet. Ut fra et langsiktig perspektiv kan det være viktig for leietaker å få 

mulighet til å kjøpe den leide jorda. Det er derfor behov for virkemidler for å stimulere til at 

leietaker kan få kjøpt jorda og dermed oppnå en varig styrking av driftsenheten sin. 

Endringen av jordloven § 12 i 2013 hadde bl.a. som formål å gjøre det enklere å få samtykke 

til slike fradelinger. Et unntak fra delingsbestemmelsen i tråd med forslaget som er skissert i 

kapittel 4.5.2.1 og 4.5.2.2, åpner ytterligere for slike fradelinger. Forutsetningen i kapittel 

4.5.2.2 om felles eiendomsgrense kan likevel føre til at unntaket ikke vil få anvendelse for 

mange av dem som leier jord.  

Hvis jordbruksarealet har vært leid bort over en forholdsvis lang tidsperiode til samme 

leietaker, er det et tegn på at det er driftsmessige gevinster ved å drive jordbruksarealene som 

leies og eies samlet. Det kan også innebære at det leide arealet inngår som en integrert del av 

leietakers driftsenhet både med hensyn til hvilke investeringer som er gjort i driften, og med 

hensyn til gjennomføringen av driften. Dette er forhold som taler for å utvide unntaket fra 

delingsbestemmelsen slik at overdrager også får anledning til å beholde tunet ved 

overdragelse av tilleggsjord til leietaker selv om eiendommene ikke grenser til hverandre. 

Etter departementets vurdering er et vilkår om forutgående leietid en enklere måte å avgrense 

kretsen av dem som skal omfattes av et unntak fra delingsbestemmelsen enn å fastsette at 

unntaket skal baseres på en rekke detaljerte regler om eiendommenes beliggenhet i forhold til 

hverandre, se drøfting av dette i kapittel 4.5.1.2 og kapittel 4.5.4.2. Forslaget innebærer at det 

må tas stilling til hvor lang tid leieforholdet må ha pågått for at fradeling av arealet skal 

kunne falle inn under unntaket fra delingsbestemmelsen. Etter departementets vurdering er en 

forutgående leietid på fem år hensiktsmessig. Departementet foreslår et vilkår om 

forutgående leietid på minst fem år og et vilkår om at leieavtalen skal være skriftlig, jf. 

lovforslaget jordloven § 12 a første ledd nr. 2 bokstav b. 

Forslaget til løsning tar utgangspunkt i det departementet oppfatter som intensjonen med 

Stortingets anmodningsvedtak, men er ikke en direkte oppfølging av det Stortingets 

anmodninger. Departementets forslag er imidlertid enklere, og dermed lettere for både 

forvaltningen og brukerne å praktisere enn detaljrike regler om avstand som er drøftet i 

kapittel 4.5.2.2.  

4.5.3 Vilkår for unntak fra konsesjonsplikt 

Departementet foreslår at et unntak fra konsesjonsplikt ved erverv av tilleggsjord og -skog 

må bygge på de samme forutsetningene som vilkårene for å fastsette unntak fra 

delingsbestemmelsen. Det innebærer at ervervet bare kan skje konsesjonsfritt hvis eieren skal 

selge hele eiendommen til samme erverver (eller erververe hvis eiendommen er i sameie), 

eventuelt med unntak av tunet, som tilleggsjord eller -skog til andre bruk. På samme måte 

som ved unntaket fra delingsbestemmelsen, må erververen ha en eiendom fra før som kan gi 

en viss næringsmessig avkastning. I lovutkastet er det lagt til grunn at eiendommen må ha 

mer enn 5 dekar jordbruksareal eller 25 dekar produktiv skog. Det må foreligge skriftlig 

avtale som dokumenterer at vilkårene er oppfylt. Erververs eiendom må grense til den 

eiendommen som overtas med mindre erverver har leid jordbruksarealet som skal overtas 

med skriftlig kontrakt og drevet det som tilleggsjord til sin eiendom i minst fem år. Gjelder 

ervervet jordbruksareal, må erverver dessuten ha oppfylt driveplikten etter jordloven § 8 for 
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at ervervet skal unntas fra konsesjonsplikt, jf. lovforslaget konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 

6 og 7 og § 5 nytt fjerde ledd. 

4.5.4 Ulovlig deling eller manglende konsesjon  

4.5.4.1 Kontroll av at vilkårene for deling og konsesjonsfrihet er til stede 

Departementet legger til grunn at stortingsflertallet ønsker å beholde delingsbestemmelsen i 

jordloven og konsesjonsplikten ved erverv av landbrukseiendom. Dette gjør det nødvendig å 

føre kontroll med sikte på å hindre ulovlige fradelinger, og kontroll med hvem som skal få 

overta landbrukseiendom. Slike regler om kontroll er etablert i gjeldende regelverk, se omtale 

i kapittel 4.2.1, 4.2.2 og kapittel 5.7.  

Forslagene til unntak fra søknadsplikt i kapittel 4.5.1 og 4.5.2 inneholder vilkår som har som 

formål å kanalisere den solgte eiendommen til bestemte kjøpere. Reglene åpner for at bruken 

av tunet på eiendommen endres for eksempel til en ren bolig eller fritidsbruk. De legger 

samtidig til rette for å oppnå en så god rasjonalisering som mulig. Formålet med vilkårene er 

samtidig å hindre at gjenværende eiendom etter fradeling og salg blir vanskelig å drive på en 

tjenlig måte. Produksjonsgrunnlaget på slike eiendommer vil ofte bli utnyttet svakt, og 

eiendommene får dermed liten næringsmessig betydning. Dette vil kunne ha negativ 

betydning for produksjonen av mat og trevirke, og kan også over tid få betydning for 

jordvernet.  Med mindre det foreligger et effektivt kontrollsystem, åpner unntakene fra deling 

og konsesjonsplikt for at eiendommene splittes opp uten at en oppnår den tilsiktede 

rasjonaliseringsgevinsten. 

Når eieren av en landbrukseiendom velger å dele eiendommen, vil det i de fleste tilfeller være 

nødvendig å opprette en ny grunneiendom, enten for det arealet som skal selges videre, eller 

for arealet som eieren ønsker å beholde selv. Kapittel 4.2.1.3 inneholder en beskrivelse av 

relevante regler som gjelder ved oppretting av ny grunneiendom. Kontroll med om det 

foreligger dokumentasjon for delingssamtykke etter jordloven er en del av den kommunale 

bygningsmyndighets samordningsoppgave etter plan- og bygningsloven § 21-5. Kontrollen er 

imidlertid en enkel dokumentasjonskontroll, som ikke skal omfatte vurderingen av om de 

lovbestemte vilkårene for unntakene fra delingsbestemmelsen er oppfylt. Kontrollen er heller 

ingen absolutt sperre mot at kommunen kan tillate å opprette en ny grunneiendom selv om 

vilkårene for unntaket fra delingsbestemmelsen ikke er oppfylt. Dette innebærer at 

overdragelsesprosessen som partene har satt i gang kan gå videre for eksempel ved at det 

kreves oppmåling og matrikulering selv om vilkårene for unntak ikke er oppfylt. 

Etter tinglysingsloven § 12 a tredje ledd kan overdragelse av en rettighet som er omfattet av 

delingsbestemmelsen ikke tinglyses med mindre det er gitt delingssamtykke. Etter 

konsesjonsloven § 15 kan erverv som krever konsesjon verken tinglyses eller matrikkelføres 

med mindre konsesjon er gitt. Eventuelle unntak fra konsesjonsplikten dokumenteres overfor 

tinglysingsmyndighetene ved en egenerklæring om konsesjonsfrihet fra den nye erververen. 

Egenerklæringen må være bekreftet av kommunen. Kommunen må også bekrefte at deling av 

eiendom som består av flere matrikkelnummer ikke medfører deling av driftsenhet etter 

jordloven § 12. Når ervervet tinglyses, har selger normalt gjennomført deling av 

eiendommen, og denne kontrollen med om delingen er lovlig skjer på et sent tidspunkt i 

overdragelsesprosessen. Dette kan gjøre det vanskelig å fange opp fradelinger i strid med 

regelverket. Dette taler for at kontrollen med at vilkårene for deling er oppfylt bør skje på et 
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tidligere tidspunkt i overdragelsesprosessen enn ved tinglysingen. Det er vanskelig å 

reversere en oppmålingsforretning/deling som har skjedd uten nødvendige tillatelser når den 

fanges opp på tinglysingstidspunktet. Departementet kan imidlertid ikke ut over den 

oppgaven kommunen som bygningsmyndighet allerede har som samordningsorgan i 

forbindelse med søknad om deling etter plan- og bygningsloven § 21-5 se egnede alternativ 

til kontroll som kan fange opp deling etter jordloven før det har foregått en oppmåling og 

matrikkelføring. Vi ber høringsinstansene om eventuelle innspill til alternative løsninger. 

For å legge til rette for tinglysingskontroll etter tinglysingsloven § 12 a tredje ledd, må 

kommunen som landbruksmyndighet sørge for den dokumentasjonene som trengs for at 

kartverket skal kunne gjennomføre tinglysing av overdragelsen. Denne kontrollen trer 

istedenfor delingsbehandlingen. Kommunen må i den forbindelse kontrollere at det foreligger 

en skriftlig avtale om salg av tilleggsjord til en kjøper som har eiendom med grense til den 

kjøpte eiendommen og at hele eiendommen med unntak av tun overdras. Avtalen må legges 

fram for kommunen. Dersom det dreier seg om salg av tilleggsjord til en som leier arealet fra 

før, og hvis eiendom ikke grenser til selgers eiendom, må kommunen kontrollere at leietaker 

har leid eiendommen på skriftlig kontrakt i minst fem år forut for overtakelsen. 

Til hjelp for den praktiske gjennomføringen av kontrollen mener departementet at det bør 

utarbeides et egenerklæringsskjema som overdrager plikter å fylle ut og sende til kommunen 

sammen med avtalen om overdragelse og kravet om å opprette ny grunneiendom. 

Departementet foreslår at det innføres en hjemmel for slik egenerklæring, se lovforslaget 

jordloven § 12 a fjerde ledd.  

Hvis arealet som skal deles fra allerede har et eget matrikkelnummer, har selger ikke behov 

for å opprette en ny grunneiendom for å gjennomføre delingen. Dette vil være situasjonen for 

en del landbrukseiendommer for eksempel hvor eiendommen består av flere selvstendige 

eiendommer som drives under ett, eller hvor det er kjøpt tilleggsjord eller -skog. Det 

foreligger ingen oversikt som viser hvor mange eiendommer det kan gjelde for. Kontrollen 

med at vilkårene for å dele fra uten delingsbehandling kan i disse tilfellene ikke fanges opp 

av regelen i plan- og bygningsloven. Forslagene til nye unntaksbestemmelser innebærer at 

dagens egenerklæringsskjema etter konsesjonsloven må utvides til også å omfatte de nye 

vilkårene for unntak. Dette er en endring som ikke krever lovendring.     

4.5.4.2 Kontroll med forutgående leietid 

Vilkåret om forutgående leietid i kapittel 4.5.2.3 reiser særlige spørsmål i 

kontrollsammenheng. Årsaken til dette er at vilkåret forutsetter at kommunen må ha 

kunnskap om hvor lang tid erververen har leid jordbruksarealet. Slik kunnskap er nødvendig 

for at kommunen skal kunne ta stilling til om overdragelsen er innenfor eller utenfor unntaket 

fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten.  

Både eier og leier har en plikt etter forpaktingsloven § 1 til å melde fra til kommunen om leie 

av jordbruksareal uten hus (såkalt ren jordleie) hvis leiearealet er over 5 dekar. Bestemmelsen 

fastsetter ikke noe om innholdet i meldingen, eller på hvilken måte den skal gis. Den 

inneholder heller ingen sanksjoner for det tilfelle at kommunen ikke får melding om 

leieforholdet. I kapittel 6.5.3 har departementet bl.a. foreslått at denne bestemmelsen flyttes 

til jordloven § 8 andre ledd og at eier får plikt til å sende kopi av leieavtalen til kommunen. 

Departementet legger til grunn at forslaget i jordloven § 8 andre ledd annet punktum gir 

kommunene mulighet til å få kunnskap om hvor lang tid erververen har leid jordbruksarealet. 
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Se omtale av forslaget i kapittel 6.5.3. For å unngå uklarheter og unødige prosesser om 

leietidens varighet, bør det etter departementets syn lovfestes at leietiden regnes fra det 

tidspunktet kopi av leieavtalen er sendt kommunen i tråd med forslaget i jordloven § 8 andre 

ledd. En slik regel vil gjøre det enkelt å konstatere at vilkåret om leietid er oppfylt. 

Alternativet til en slik regel vil være at kommunen og partene må foreta en vurdering av 

realitetene, og for eksempel bygge på opplysninger som er gitt i forbindelse med søknad om 

produksjonstilskudd. Etter forskrift om produksjonstilskudd er det foretaket som driver 

arealene som kan søke om produksjonstilskudd. Det vi si at kommunen kan kontrollere om 

foretaket som leiertaker driver har mottatt produksjonstilskudd og følgelig har drevet arealet 

på den aktuelle landbrukseiendommen. I praksis kan opplysningene fra søknad om 

produksjonstilskudd gi nokså klare indikasjoner på hvor lang tid leieforholdet har pågått, men 

de etterlater likevel en risiko for omgåelser fordi foretaket ikke nødvendigvis er identisk med 

leietakeren. Dette kan gjøre det uklart om det er plikt til å søke samtykke til deling og 

konsesjon eller ikke, samtidig som det også innebærer en risiko for omgåelser. En slik 

løsning vil være uheldig for partene og det kan hemme omsetningen av landbrukseiendom. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn en regel om at forutgående leietid regnes fra det 

tidspunktet kopi av leieavtalen er sendt kommunen etter jordloven § 8, se lovforslaget 

jordloven § 12a første ledd nr. 3 og konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 7. Regelen innebærer 

at dersom eieren ikke har sendt kopi av leieavtalen, anses vilkåret om forutgående leietid ikke 

som oppfylt selv om realiteten ved nærmere gransking viser at det har pågått et leieforhold.   

Departementet foreslår også en overgangsbestemmelse som innebærer at leietiden regnes fra 

det tidspunktet eier eller leier har gitt melding til kommunen etter forpaktingsloven slik den 

lyder i dag. Overgangsbestemmelsen innebærer at leietid forut for ikrafttredelse av nye regler 

kan gi grunnlag for unntak fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten, jf. lovforslaget 

overgangsbestemmelsene nr. 4. 

4.5.4.3 Privatrettslige forhold 

Er den aktuelle avtalen omfattet av unntakene fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten, 

byr reglene i tinglysingsloven § 12 a tredje ledd og konsesjonsloven § 15 ikke på problemer 

for partene. Er avtalen i strid med ett eller flere vilkår, innebærer bestemmelsene at 

erververen verken kan få matrikkelført eller tinglyst sin rett etter avtalen. Partene vil dermed 

få problemer med å gjennomføre avtalen. Det kan føre til at partene velger å reforhandle 

avtalen og endre den, heve kjøpet, eller lar avtalen bli liggende uavklart uten at den 

gjennomføres. I rettspraksis17 er det lagt til grunn at ulovlig deling får følger for mulighetene 

for å gjennomføre avtalen selv om ny eier har tiltrådt bruken av eiendommen flere år 

tidligere, eller har overdratt parsellen videre til tredjemann. En ulovlig fradeling kan følgelig 

få store konsekvenser for de involverte også lenge etter at avtalen er inngått og gjennomført, 

og det kan også få konsekvenser for senere erverv.  

4.6 Noen konsekvenser av forslagene 

Forslagene om unntak fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten vil føre til færre 

reguleringer ved fradelinger og erverv. Det er ikke mulig å anslå hvor mange det vil kunne 

dreie seg om i tall eller statistikk, men det potensielle omfanget er stort.  

                                                 
17 Dom i Borgarting lagmannsrett datert 6. november 2014 LB-2014-179762 
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Et unntak fra delingsbestemmelsen gir eieren større valgmuligheter ved gjennomføringen av 

salget sammenlignet med dagens regler. Eieren får dermed større rådighet over eiendommen 

sin. Eieren kan velge å legge opp en overdragelse i tråd med vilkårene i unntaket, eller velge 

andre løsninger og som da vil kreve delingssamtykke på samme måte som i dag. Velger han 

det siste alternativet skal kommunen etter lovendringen i 2013 ved behandlingen bl.a. legge 

vekt på hensynet til den som kjøper tilleggsjord, og det er et forhold som kan tilsi at det gis 

samtykke. Oppfyller avtalen om salg vilkårene for unntak, vil det ikke lenger være 

landbruksmyndighetene som tar stilling til hva som er den mest tjenlige framtidige bruken av 

eiendommen, men eieren selv. 

Et unntak fra konsesjonsplikten kan bl.a. føre til at mer tilleggsjord kommer på salg. Hvor 

attraktiv løsningen vil være for den enkelte eier, vil trolig avhenge av hvilken nettogevinst 

som kan oppnås ved å dele fra. Reglene om priskontroll innebærer allerede i dag at det kan 

gis et påslag i prisen med inntil 50 % ved erverv av tilleggsjord. Dette må trekkes med ved 

beregningen av nettogevinsten. Kostnadene ved å gjennomføre fradeling, matrikkelføring og 

oppmåling kan utgjøre store beløp, og vil også redusere gevinsten for selger. Forskning viser 

ut over dette at det er andre årsaker enn pris som gjør at mange eiere ikke ønsker å selge 

landbrukseiendommen18.  

Departementet legger likevel til grunn at unntakene fra delingsbestemmelsen og 

konsesjonsplikten kan føre til at flere eiere vil ønske å benytte mulighetene unntakene åpner 

for. Det kan øke utbudet av jord og skog og styrke næringsdriften på eksisterende 

landbrukseiendommer. Større utbud kan også bidra til at den som har behov for tilleggsjord 

eller -skog lettere får tilgang på areal. Når det ikke er nødvendig med konsesjon, vil 

erververen dessuten ha større forutberegnelighet mht. om ervervet kan gjennomføres.  

Forslagene om unntak bygger på at den som allerede eier en landbrukseiendom gis et fortrinn 

ved omsetning av tilleggsjord og -skog. Fortrinnet gjelder først og fremst lokale eiere som har 

eiendommer som grenser til den eiendommen som skal selges, og de som leier eiendommer i 

nærheten. Forslagene innebærer samtidig at eiere som oppfyller driveplikten sin ved bortleie 

og bor et annet sted, vil ha det samme fortrinnet til erverv av tilleggsareal som andre lokale 

eiere. Forslagene kan også føre til at de som ikke eier landbrukseiendom fra før, kan få større 

vanskeligheter med å få kjøpt landbrukseiendom enn i dag. 

Selv om mer tilleggsjord og -skog kan komme på salg, gir forslagene ikke sikkerhet for at 

ervervet vil føre til driftsmessig gode løsninger eller mer rasjonelle eiendommer. 

Eiendommer som grenser til hverandre langs et fjellområde eller utmarksområde vil ikke 

nødvendigvis få mer rasjonell jordbruksdrift ved at de får én eier. Skogsdriften blir heller 

ikke mer rasjonell ved at man erverver en jordbruksenhet som grenser til eiendommen. 

Forslaget fører dessuten til at en eiendom som består av flere parseller med noe avstand 

mellom, kan kjøpe tilleggsareal som også består av flere parseller. Resultatet kan derved bli 

en driftsenhet hvor det er stor avstand mellom enkelte deler. Forslagene øker dessuten 

                                                 
18 Flemsæther, Storstad og Kroken (2011): Det handler om følelser. 45 % av eierne som ikke bodde på 

eiendommen sin oppga at det var uaktuelt å selge den uavhengig av hvilken pris de ville få ved eventuelt salg. 

Det ble vist til at forhold knyttet til lov og regelverket, som boplikt, prisregulering og kommunale 

reguleringsplaner var av underordnet betydning for at ubebodde eiendommer ikke legges ut for salg, men at det 

er følelsesmessige grunner til at eiendommene forblir i eiers eie. 



Side 54 av 92 

risikoen for at det kan oppstå drifts- og miljømessige ulemper som en følge av fradeling av 

tun og våningshus.  

Forslagene til unntak fra delingsbestemmelsen åpner også for at en odelsberettiget velger å 

løse det fradelte tilleggsarealet på odel. Hvis tun og bygninger ikke følger med ved ervervet 

og selger heller ikke velger å selge det separat samtidig, kan odelsløsningen bare gjøres 

gjeldende for tilleggsarealet. Det oppstår i slike tilfeller en selvstendig landbrukseiendom 

hvor det heller ikke vil være boplikt.     

Når det gjelder boplikt, fører forslaget om unntak fra konsesjonsplikt til at kommunen ikke 

får vurdert om det burde vært satt vilkår om boplikt ved ervervet.  Dersom eiendommene blir 

mer rasjonelle gjennom salget, kan det imidlertid føre til bedre næringsmessig inntjening slik 

at sannsynligheten for at noen vil bo på eiendommen og drive den kan øke. Fradeling av tun 

med bolighus i landlige omgivelser legger også til rette for at huset kan bli brukt til 

boligformål av en opprinnelig eller ny eier.  

Forslagene til unntak fører ut over dette til at reglene knyttet til deling og overdragelse av 

landbrukseiendom blir mer kompliserte enn de er i dag. Kommunene vil dermed få 

utfordringer med gjennomføring av veiledning og kontroll. 
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5 Fradeling av tomter 

5.1 Bakgrunn for forslaget 

For å bidra til forenkling av regelverket, redusere byråkratiet og gi den enkelte bonde større 

råderett over egen eiendom foreslår Landbruks- og matdepartementet en endring i jordlovens 

bestemmelser om deling av landbrukseiendom. Forslaget innebærer et unntak fra 

delingsbestemmelsen ved fradeling av tomter til bolig, fritidshus og naust. Forslaget har ikke 

tilknytning til Stortingets anmodningsvedtak, jf. omtale i kapittel 1.1.1. 

Forslaget behandles imidlertid i samme høringsprosess som Stortingets anmodningsvedtak 

fordi de retter seg mot de samme høringsinstansene, og at de også gjelder de samme 

lovbestemmelsene som omfattes av stortingsflertallets forslag til endringer.  

5.2 Statistikk 

Som nevnt i kapittel 4.2.1.5 er det for tidlig å si noe om effekten av de endringene i 

delingsbestemmelsen som ble gjennomført i 2013. Statistikken viser imidlertid at det gis noe 

færre avslag enn tidligere, jf. kapittel 4.2.1.5. I 2012 var avslagsprosenten ca. 9, i 2014 var 

den redusert til 6,919.  

KOSTRA-rapporten viser bare formålet med delingssøknadene når formålet er bosetting eller 

tilleggsjord. Det er følgelig ikke mulig å skille ut hvor mange av sakene som gjaldt fradeling 

av tomter.  

5.3 Gjeldende rett - tilgrensende lovverk 

Det er gjort rede for delingsbestemmelsen i jordloven § 12 i kapittel 4.2.1.  

5.3.1 Jordloven § 9  

Etter jordloven § 9 må dyrka jord ikke brukes til formål som ikke tar sikte på 

jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må heller ikke disponeres slik at den ikke er egnet til 

jordbruksproduksjon i framtiden. Det kan dispenseres fra forbudet. Det er fastsatt i § 12 andre 

ledd at dersom det i tilknytning til en søknad om deling etter jordloven § 12 er nødvendig 

med samtykke etter jordloven § 9, kan det ikke gis samtykke til deling etter jordloven § 12 

før det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 

5.3.2 Plan- og bygningsloven 

Reglene om omdisponering og deling i jordloven gjelder ikke for områder som i 

reguleringsplan er lagt ut til andre formål enn landbruk eller hensynssone som med tilhørende 

bestemmelser fastlegger faresone etter plan- og bygningsloven § 12-6, jf. jordloven § 2. Det 

er heller ikke nødvendig med samtykke dersom det aktuelle området i bindende arealdel av 

kommuneplanen er lagt ut til bebyggelse og anlegg eller dersom det er lagt ut til landbruks-, 

natur- og friluftsområde samt reindrift (LNF-R) der formålet med fradelingen er i samsvar 

                                                 
19 Kilde: KOSTRA-rapport for 2012 og 2014 
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med bestemmelser om spredt utbygging som forutsetter reguleringsplan før deling og 

utbygging kan skje. 

Etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m er det i utgangspunktet 

søknadsplikt og krav om tillatelse fra kommunen ved "opprettelse av ny grunneiendom, ny 

anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan 

gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkellova." Det vil si at en søknad om 

fradeling til tomter i et LNFR-område skal vurderes både etter jordloven og etter plan- og 

bygningsloven. Dersom tiltaket omfattes av unntaket fra virkeområdet i jordloven § 2, er det 

imidlertid kun krav om behandling etter plan- og bygningsloven. 

Søknad etter plan- og bygningsloven om tillatelse til fradeling av tomt kan innvilges dersom 

kommunens arealplan for det aktuelle området angir underformålet areal for spredt bolig-, 

fritids- eller næringsbebyggelse mv., jf. plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 5 b). Det åpnes da 

for tillatelser gjennom behandling av enkeltvise søknader eller reguleringsplaner når 

formålet, bebyggelsens omfang og lokalisering, er nærmere angitt i arealplanen, jf. plan- og 

bygningsloven § 11-11 nr. 2.  

Kommunens vurdering av fradelingssøknader, vil ta utgangspunkt i de hensynene plan- og 

bygningsloven skal ivareta. Plan- og bygningsloven § 3-1 supplerer lovens 

formålsbestemmelse og lister opp en rekke oppgaver og hensyn som skal legges til grunn for 

planlegging etter loven.  

Det følger av § 3-1 bokstav b) at planer etter denne lov skal "sikre jordressursene, kvaliteter i 

landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer." Kommunen skal vurdere at disse 

hensynene ivaretas gjennom helheten i planleggingen.     

Dersom kommunens arealplan ikke åpner for areal for spredt bolig-, fritids- eller 

næringsbebyggelse mv., må grunneier søke om dispensasjon etter plan- og bygningsloven       

§ 19-2. Rammene for kommunens skjønnsutøvelse i dispensasjonssøknader reguleres etter 

denne bestemmelsen.  

Plan- og bygningsloven § 1-8 omhandler forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Det 

framgår av første ledd at det i 100-metersbeltet langs sjøen og vassdrag skal tas særlig hensyn 

til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

5.4 Behov for endringer 

Regjeringen har i Sundvolden-plattformen understreket at eiendomsretten er en 

grunnleggende rett som bør styrkes. Som ledd i dette arbeidet, vil regjeringen styrke bondens 

rett til å disponere over egen eiendom i tråd med egne valg og prioriteringer. Andre viktige 

mål er enklere regler og mindre byråkrati.  

Utgangspunktet for jordloven § 12 er at deling skal tillates dersom det ikke går ut over de 

interesser bestemmelsen skal verne om. Dersom det av hensyn til delingsbestemmelsens 

formål ikke er nødvendig med søknadsplikt, mener departementet at det er gode grunner for å 

vurdere et unntak fra søknadsplikten.  

Behovet for søknadsbehandling er etter departementets syn, avhengig av hva slags areal som 

skal fradeles. 
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Etter departementets mening kan det lempes på bestemmelsen der fradeling gjelder mindre 

arealer som ikke omfatter den produktive jorda. En slik endring vil kunne gjøres uten at 

viktige arealressurser går tapt. Et slikt unntak fører til at grunneiers frihet styrkes slik at han 

eller hun selv kan velge hvordan ressursene disponeres.  

5.5 Departementets vurderinger og forslag 

5.5.1 Utgangspunkt 

Målet med forslaget er å styrke grunneierretten ved å gjøre det enklere for grunneieren å dele 

fra areal på sin eiendom. Samtidig må formålet med delingsbestemmelsen og jordlovens 

formål for øvrig, fortsatt ivaretas. Ved avgjørelse av en delingssak etter jordloven skal det 

legges vekt på om deling legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur. I vurderingen 

inngår bl.a. hensynet til vern av arealressursene og om deling kan føre til drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Et unntak fra søknadsplikten må derfor sikre 

at disse hensynene blir ivaretatt på en god måte. Unntaket bør også bidra til forenklinger for 

forvaltningen. Fordi forslaget innebærer et unntak fra reglene, dvs. en rettighet for grunneier, 

må det gis klare rammer slik at både grunneier og forvaltning enkelt kan ta stilling til om en 

er innenfor unntaket. Forslaget bygger på disse forutsetningene  

Forslaget innebærer ingen endring i reglene om søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. 

5.5.2 Avgrensning av unntaket – formålet med fradelingen 

Departementet foreslår å unnta tomt til bolig, fritidshus eller naust fra søknadsplikt om deling 

etter jordloven. 

Tomt til bolig eller fritidshus skal i forslaget forstås på samme måte som konsesjonsloven § 4 

som er utdypet i rundskriv M-2/2009 kapittel 6.1.1:  

Med enkelt boligtomt eller tomt til fritidshus forstås (…) en ubebygd tomt som kan 

bebygges med ett hus med en, eller høyst to boligenheter. Erverv av tomter til andre 

formål, for eksempel forretningsformål, faller utenfor (…) Med fritidshus forstås 

sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende. 

Forslaget innebærer også at det gjøres unntak for tomt til naust. I forbindelse med en bolig- 

eller fritidstomt kan det være behov for selvstendig tomt til naust. Naustet er en enkel 

bygning som ikke kan oppføres på bolig- eller fritidstomt, og som ligger i strandsonen ved sjø 

eller vassdrag. Andre enkle bygninger som danner et naturlig supplement til bolig- eller 

fritidsfunksjonen, for eksempel en garasje eller uthus, er det i motsetning til naustet, normalt 

mulig å oppføre på selve bolig- eller fritidstomta. Departementet oppfatter derfor at naust står 

i en særstilling.  

Departementet legger til grunn at et naust er en bygning i strandsonen som skal brukes til 

oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og annet, og som ikke skal brukes til beboelse (fritids- 

eller helårsbeboelse).  
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5.5.3 Avgrensning av unntaket – hensynet til vern av eiendommens 

arealressurser 

Ønsket om å verne eiendommens arealressurser er et viktig hensyn som skal ivaretas 

gjennom jordlovens delingsbestemmelse.  

Begrepet «arealressurser» omfatter ulike ressurser slik som jord, skog, bygninger eller retter, 

jfr.  jordloven § 1. Departementet viser til omtale av begrepet i Prop. 127 L (2012-2013) 

Endringar i jordlova i kapittel 7 Spesialmerknader til lovforslaget: 

Det er «arealressursane» på eigedomen som er omfatta av delingsføresegna som er gitt eit 

vern. Omgrepet omfattar ulike ressursar anten dei består av jord, skog eller bygningar eller 

rettar. Omgrepet omfattar òg ressursar som kan kome til nytte i samband med verksemd 

som naturleg grensar til landbruk, for eksempel turisme eller anna tilleggsnæring. 

Vurderinga av kva for ressursar som er aktuelle må ta utgangspunkt i dei langsiktige 

verknadene for eigedomen og inntekta frå han ved å dele frå areal eller bygningar. Det har 

ikkje nemnande vekt kva som er privatøkonomisk mest lønsamt for eigaren. 

5.5.3.1 Ubebygde arealer 

Dyrka jord er grunnlaget for all matproduksjon i landbruket. Norge har et svært begrenset 

dyrka areal siden bare 3 prosent av det samlede arealet er jordbruksareal. Ved behandlingen 

av regjeringens jordvernstrategi vedtok Stortinget 8. desember 2015 å fastsette det årlige 

målet for omdisponering av dyrka mark til under 4000 dekar. Stortinget viser til at det i et 

langsiktig perspektiv ar viktig å ta vare på dyrka mark som en viktig nasjonal ressurs. 

Departementet legger på denne bakgrunn til grunn at spørsmålet om fradeling av dyrka areal 

bør vurderes av kommunen og ikke bare av eieren selv. 

Departementet foreslår derfor at unntaket for søknadsplikt ikke skal gjelde tomter som består 

av jordbruksareal. 

Begrepet "jordbruksareal" som er brukt i forslaget omfatter de samme arealkategoriene som i 

jordloven § 8 om driveplikt. Begrepet tilsvarer begrepet "dyrka jord" i jordloven § 9, og 

omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite slik disse er definert i AR520. 

En landbrukseiendom består oftest også av andre ressurser enn jordbruksareal. Det kan for 

eksempel være produktiv skog, utmarksbeite, eller annen utmark. Til tross for at slike arealer 

også er ressurser for eiendommen som kan gi inntekter, har arealene etter departementets syn 

ikke den samme landbruksmessige betydning per arealenhet som jordbruksarealet. Det vises i 

denne sammenheng også til at forslaget gjelder tomter av begrenset størrelse, se kapittel 

5.5.3.4. Departementet legger derfor til grunn at det bør være opp til eieren selv å bestemme 

om det skal fradeles andre arealer av begrenset størrelse. Det er grunn til å regne med at 

eieren tar fornuftige valg ut fra egne vurderinger.  

Departementet mener at en avgrensning knyttet til jordbruksareal vil gi en rimelig klar ramme 

for et unntak, selv om det også for slike arealer kan oppstå tvilstilfelle, for eksempel ved 

kantsonearealer og gjengroingsarealer. 

                                                 
20 AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem for markslag som oppdateres kontinuerlig og inngår i en felles 

kartdatabase. 
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5.5.3.2 Forholdet til jordloven § 9 

Fradeling kan også gjelde dyrkbar jord. Etter jordloven § 9 må dyrkbar jord ikke disponeres 

slik at den ikke lenger er egnet til jordbruksproduksjon i framtiden. Det vil derfor være 

nødvendig med omdisponeringstillatelse etter jordloven § 9 når slikt areal skal brukes til 

annet enn jordbruksformål. I rundskriv M-1/2013 er definisjonen på dyrkbar jord areal som 

ikke er fulldyrka, men som kan fulldyrkes til lettbrukt og mindre lettbrukt fulldyrka jord, og 

som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord kan i henhold til 

AR5 bestå av bl.a. på skog, åpen fastmark og myr, dvs. på areal som departementet i 

utgangspunktet mener ikke skal omfattes av søknadsplikt etter delingsbestemmelsen.  

Jordloven § 12 andre ledd fastsetter at samtykke til deling ikke kan gis uten at det er gitt 

samtykke til omdisponering etter § 9 der dette kreves. Denne bestemmelsen gjelder ikke der 

det er gjort unntak fra søknadsplikt etter bestemmelsen. 

Departementet mener at dyrkbar jord også er en viktig ressurs for framtidig matproduksjon. 

Siden unntaket fra søknadsplikten kan omfatte dyrkbar jord, mener departementet at det ikke 

bør fradeles tomter uten at omdisponering etter § 9 er vurdert. Hvis delingen også omfatter 

dyrkbar jord, foreslår departementet at unntaket fra søknadsplikt bare skal gjelde dersom det 

er gitt omdisponeringstillatelse etter § 9. 

5.5.3.3 Bebygde arealer  

Bygningene på en landbrukseiendom dekker normalt et driftsmessig behov og fradeling av 

bygninger bør derfor behandles på vanlig måte etter jordloven. Departementet har vurdert om 

det er mulig å avgrense et unntak slik at det kunne omfatte enkelte bygninger av mindre 

betydning for eiendommen, men kan ikke se at det er mulig å utforme noen avgrensning som 

vil gi en klar regel som er enkel å praktisere.   

Departementet mener derfor at det fortsatt bør være søknadsplikt ved fradeling av bebygde 

tomter.   

Det vil likevel være mulig å fradele bygninger etter søknad, jf. endringene som ble gjort i 

jordloven § 12 i 2013, og som åpner for konkrete avveininger basert bl.a. på et utgangspunkt 

om at deling kan tillates dersom det ikke går ut over de interesser bestemmelsen skal verne 

om. 

Ved vurderingen av hva som anses som en ubebygd tomt viser departementet til hva som er 

sagt om dette i Ot. prp. nr.44 (2008-2009) Om lov om endring av lov om odelsretten og 

åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.: 

"Uttrykket bebygd eiendom har vært brukt i konsesjonsloven fra 1974 i tilknytning til hva 

som er konsesjonspliktig, og det er et innarbeidet begrep som har fungert i praksis. Det 

innebærer at det må stå en bygning på eiendommen. Bygningen kan for eksempel tjene til 

bolig, fritidshus, forretning, industri eller landbruksformål. Hva som ligger i begrepet 

bebygd må avgjøres konkret. Det er etter tidligere forvaltningspraksis bygget på uttalelser 

fra Ot. prp. nr.75 (1978-1977) s. 8 og Ot. prp. nr.74 (1981-1982) s. 19. Der er det lagt til 

grunn at dersom bebyggelsen er ubrukelig på grunn av alder eller forfall anses eiendommen 

som ubebygd. Det samme gjelder dersom det bare er gjort forberedelse til bygging slik som 

graving og utsprengning." 

Departementet mener denne definisjonen bør legges til grunn ved vurderingen av om en tomt 

etter forslaget er bebygd eller ikke.  
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5.5.3.4 Tomtestørrelse  

Hensynet til eiendommens arealressurser tilsier at unntaket bør ha en begrensning hva gjelder 

arealstørrelse, jf. departementets vurdering i kapittel 5.5.3.1. Departementet foreslår at 

unntaket avgrenses til å gjelde tomter som ikke er større enn 2 dekar. Et slikt areal vil i de 

fleste tilfeller være tilstrekkelig til bolig- og fritidsformål. 2 dekar samsvarer også med 

begrensningen i størrelsen for tomter som har unntak for konsesjonsplikt etter 

konsesjonsloven § 4.  

I enkelte tilfeller vil det være ønskelig med en større tomt. Slike tomter vil også kunne 

fradeles etter dagens regelverk, men departementet mener at det av ressurshensyn fortsatt bør 

være søknadsplikt ved fradeling av tomter over 2 dekar. 

5.5.3.5 Antall tomter  

Dersom grunneieren ønsker å dele fra flere enkelttomter samtidig, eller med noe tidsmessig 

mellomrom, vil det aktuelle tiltaket enten bli behandlet som en enkeltsøknad etter plan- og 

bygningsloven eller behandlet ved at det stilles krav om reguleringsplan basert på omfanget 

av tiltaket. Departementet mener derfor at omfanget av slike enkelttomter vil bli vurdert av 

kommunen som planmyndighet og at dette derfor vil hindre at slik enkeltutbygging vil bli for 

omfattende. Departementet mener derfor at det foreslåtte unntaket ikke trenger å begrenses 

hva gjelder antall tomter. En regel knyttet til antall tomter vil for øvrig komplisere 

regelverket.  

Departementet foreslår derfor ikke å regulere antall tomter som kan fradeles uten 

søknadsplikt etter jordloven. 

5.5.3.6 Adkomst til tomtene 

Dersom tomta krever ny adkomst, vil adkomsten ikke være omfattet av unntaket. Det vil 

derfor måtte søkes samtykke til deling for adkomsten på samme måte som i dag. Dersom det 

allerede er adkomst til tomta, vil spørsmålet om bruksrett også kunne utløse søknadsplikt 

etter gjeldende regelverk. Departementet foreslår ingen endring når det gjelder dette.  

5.5.4 Hensynet til drifts- og miljømessige ulemper 

Om deling vil kunne føre til drifts- og miljømessige ulemper er et hensyn som skal vurderes 

etter jordloven § 12. Begrepet "drifts- og miljømessige ulemper" er nærmere utdypet i 

forarbeidene og i rundskriv M-1/2013.  

Drifts- og miljømessige ulemper må vurderes både for eiendommen som deles og for andre 

landbrukseiendommer i området. Med driftsmessige ulemper menes blant annet dårlig 

arrondering av dyrka jord, eller at adkomsten til slikt areal blir vanskeligere. Videre kan tråkk 

og slitasje på jordbruksareal, eller at dyr på beite blir forstyrret, være driftsmessige ulemper. 

Også tomt som plasseres nær en driftsbygning kan gjøre bruken av bygningen vanskeligere.  

Formuleringen "miljømessige ulemper" tar sikte på konflikter mellom landbruket og andre 

interesser som følge av landbruksdriften. Det kan oppstå konflikter mellom de som driver en 

landbrukseiendom og de som eier en bolig- eller fritidseiendom. Dette gjelder særlig i 

områder med husdyrproduksjon. Årsaken til konflikten er ofte knyttet til støv, støy og lukt fra 

store fjøs, beitedyr, helge- og nattarbeid, men også bruk av driftsveier og utmark eller 

nydyrking av jord. Slike ulemper kan føre til krav om restriksjoner i driften ved offentlige 

påbud, eller fra en som utsettes for ulempen.  
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Departementet har vurdert om det i loven bør fastsettes vilkår for unntaket fra 

delingsbestemmelsen som tar sikte på å unngå drifts- og miljømessige ulemper. 

Departementet har i den forbindelse vurdert om unntaket bør begrenses til tomter som ikke 

ligger i nærhetet av tun eller jordbruksareal for å unngå drifts- og miljømessige ulemper for 

landbruket. Departementet mener som nevnt at unntaksregelen må være enkel å praktisere. 

En regel som tar opp i seg en tenkt "buffersone" vil føre til en avgrensing som departementet 

mener vil kunne bli vanskelig å praktisere. Siden forslaget er begrenset til tomter som ikke 

består av jordbruksareal, antar departementet at unntaket normalt vil gjelde tomter utenom de 

områdene hvor det er mest påregnelig at det vil oppstå drifts- og miljømessige ulemper av 

betydning.   

Departementet mener dessuten at eier selv er i stand til å vurdere de potensielle drifts- og 

miljømessige ulempene en deling vil ha for egen drift, og derfor vil unngå uheldige 

tomteplasseringer. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn ingen avgrensninger som tar sikte på å unngå 

drifts- og miljømessige ulemper.  

5.6 Oppsummering av forslaget 

Departement foreslår å lempe på delingsbestemmelsen i jordloven slik at fradeling av tomter 

ikke over 2 dekar ikke lenger krever søknad om deling etter jordloven. Unntaket foreslås 

under forutsetning av at den aktuelle tomta som ønskes fradelt  

 skal benyttes til bolig- eller fritidshus, eller naust, 

 ikke består av jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite) og  

 er ubebygd.   

Forslaget vil gi grunneier større råderett over sin eiendom samtidig som det fører til 

forenkling og mindre byråkrati. Forslaget ivaretar også viktige hensyn som begrunner 

delingsbestemmelsen i og med at jordbruksareal ikke er omfattet, og at hensynet til dyrkbar 

jord også ivaretas. Forslaget vil også gi rimelig klare rammer for et unntak. 

5.7 Kontroll 

Forslaget om unntak fra søknadsplikt ved fradeling av tomter inneholder noen avgrensninger 

som har som formål å verne om dyrka mark. Det er derfor nødvendig å føre kontroll med 

sikte på å hindre ulovlige fradelinger. Forslag til felles regler om kontroll er omtalt i kapittel 

4.5.4.1.  

Når eieren av en landbrukseiendom velger å fradele en tomt vil det være nødvendig å 

opprette en ny grunneiendom. Oppretting av ny grunneiendom krever etter plan- og 

bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m) søknadsbehandling og tillatelse fra kommunen. 

Kommunen har i den forbindelse en samordningsrolle etter plan- og bygningsloven § 21-5 

hvis tiltaket er betinget av tillatelse fra andre myndigheter. Kontroll med om det foreligger 

delingssamtykke etter jordloven er en del av kommunens samordningsoppgave etter denne 

bestemmelsen.  

Som omtalt i kapittel 4.5.4.1 kan en overdragelse av en rettighet som er omfattet av 

delingsbestemmelsen ikke tinglyses med mindre det er gitt delingssamtykke, jf. 
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tinglysingsloven § 12 a tredje ledd. Etter konsesjonsloven § 15 kan erverv som krever 

konsesjon verken tinglyses eller matrikkelføres med mindre konsesjon er gitt. Eventuelle 

unntak fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten dokumenteres overfor 

tinglysingsmyndighetene ved en egenerklæring om konsesjonsfrihet fra den nye erververen. 

Egenerklæringen må være bekreftet av kommunen som landbruksmyndighet.  

5.8 Endringer i konsesjonsloven som følge av forslaget 

Etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1 er det unntak for konsesjon for ubebygde 

enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomta ikke er større enn 2 dekar og er godkjent 

fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Unntaket fra konsesjonsplikt forutsetter 

med andre ord at det både er foretatt en forutgående vurdering av fradeling  etter jordloven og 

en vurdering etter reglene i plan- og bygningsloven. Erverv av tomt som omfattes av forslaget 

om unntak fra søknadsplikt etter delingsbestemmelsen utløser derfor konsesjonsplikt med 

mindre erververen er i nær slekt med overdrageren, jf. konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1. 

Begrunnelsen for konsesjonsfrihet for tomter etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1 er 

blant annet at de vurderingene som skal foretas ved konsesjonsbehandlingen er unødvendige 

fordi de langt på vei er gjort i forbindelse med fradelingen. Dette vil etter forslaget fortsatt 

være tilfellet for delingsbehandlingen etter plan- og bygningsloven, men det stiller seg 

annerledes ved fradeling etter jordloven fordi samtykke ikke lenger er nødvendig i alle 

tilfeller. Skulle unntaket fra konsesjonsfrihet fortsatt knyttes til et vilkår om delingssamtykke 

etter jordloven, vil en ikke oppnå den forenklingen som er et mål for forslaget om å unnta 

visse bolig- og fritidstomter samt naust fra delingsbestemmelsen i jordloven fordi erververen 

av tomta ble nødt til å søke konsesjon i stedet. Departementet mener det er naturlig at også 

tomter som er omfattet av det foreslåtte unntaket i jordloven skal kunne erverves 

konsesjonsfritt etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1. Departementet mener at unntaket 

fra konsesjonsplikt også bør gjelde for tomter til naust. For at ervervet skal være unntatt 

konsesjon, må det gjøres endringer i konsesjonsloven.  

Departementet foreslår at naust, på samme måte som bolig- og fritidshus, omfattes av 

unntaket i konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1. Videre foreslår departementet at fradelte 

tomter som ikke krever delingstillatelse, også omfattes av unntaket i konsesjonsloven § 4 

første ledd nr. 1.  

Konsesjonsfriheten foreslås å være betinget av at tomta blir bebygd innen 5 år, jf. 

konsesjonsloven § 4 andre ledd. 
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6 Driveplikt 

6.1 Bakgrunn for forslaget 

I Sundvolden-plattformen er det lagt til grunn at jordleieproblematikken og agronomien i 

norsk jordbruk skal gjennomgås med tanke på bedre avkastning på eksisterende areal.  Det 

fremgår også at regjeringen vil utrede praktiseringen og effekten av driveplikten og vurdere å 

oppheve den. 

I tråd med Sundvolden-plattformen fikk Landbruksdirektoratet i brev av 12. mai 2014 i 

oppdrag av Landbruks- og matdepartementet å nedsette og lede en arbeidsgruppe som skulle 

vurdere problemstillinger knyttet til leiejord og driveplikt. Arbeidsgruppa avla rapport 1. juli 

2015: Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon.  

Departementets forslag om forenkling av driveplikten er i hovedsak en oppfølging av den 

delen av arbeidsgruppas rapport som gjelder forenklinger i drivepliktbestemmelsen. 

I rapporten blir det pekt på at det er nær sammenheng mellom eiendomsstruktur, 

bruksstruktur, driveplikt og andelen leiejord. Leiejordsandelen var i 2013 på 44 %. 

Arbeidsgruppa peker også på at leiejord har vært en avgjørende faktor for å effektivisere 

matproduksjonen, og at leiejord har vært viktig for produksjon av råvarer i jordbruket. 

Leiejordsandelen er et uttrykk for de tilpasningene som jordbruksbedriftene har gjort på 

bakgrunn av endringer i landbruks- og matpolitikken, etterspørselen i markedet, sosiale 

faktorer og teknologisk utvikling. Arbeidsgruppa mener det er grunnlag for en påstand om at 

leiejord er den viktigste årsaken til at jordbruksareal blir drevet. Det er ingen entydige funn i 

arbeidsgruppas arbeid som tyder på at det er store forskjeller i agronomi knyttet til eid og leid 

jord.  

Arbeidsgruppa mener videre at driveplikten bør videreføres, særlig fordi driveplikten har en 

normativ effekt som bidrar til å opprettholde drift på jordbruksarealene. Driveplikten er viktig 

for å sikre ressursgrunnlaget for økt matproduksjon og for at ressursgrunnlaget for framtidige 

generasjoner blir ivaretatt. Driveplikten gjør også jordbruksareal tilgjengelig for 

jordbruksbedrifter som ønsker å opprettholde eller øke driftsgrunnlaget. 

Arbeidsgruppa mener imidlertid at bestemmelsene om driveplikt bør forenkles. Av konkrete 

tiltak foreslår arbeidsgruppa blant annet at loven skal presisere at driveplikten er varig og 

knyttet til eieren av jordbruksarealet. Avtaler om leiejord bør fortsatt være skriftlige, men 

kravet til varighet på leieavtalene og kravet til driftsmessig gode løsninger foreslås tatt ut av 

loven. Manglende skriftlige avtaler kan, etter arbeidsgruppas forslag, følges opp overfor 

eieren som brudd på driveplikten.  

I arbeidsgruppas rapport blir det vist til at kravet om 10 års varighet for leieavtalene i liten 

grad blir fulgt opp. Gruppa uttaler at varigheten partene ønsker vil være avhengig av den 

produksjonen leietakeren skal ha på arealet. 10-års regelen gir for liten fleksibilitet og tar ikke 

høyde for at eier og leietaker har behov for individuell tilpasning.  

Arbeidsgruppas mindretall (Norges Bondelags representant) mener det er nødvendig å sikre 

et langsiktig ressursgrunnlag for de som lever av landbruket, særlig når det i tråd med 

Stortingets intensjoner er investert i utbygging og opprustning av driftsapparatet. Tilgang til 

tilstrekkelig areal kan i slike tilfelle være avgjørende både for finansiering av utbygging, og 
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for en rimelig inntjening til dekning av faste og variable kostnader, samt lønnsinntekter til 

bonden. Mindretallet understreker likevel at en ser behov for lemping av kravet om 

leieavtalenes varighet i enkelte produksjoner, særlig grønnsaksproduksjon og økologiske 

produksjoner. Dette behovet kan likevel ivaretas ved en regelverkstilpasning eller 

praksisendring spesifikt rettet mot slike produksjoner.  

Når det gjelder kommunens oppfølging av driveplikten, har arbeidsgruppa gjennomført en 

spørreundersøkelse i kommunene om drivepliktregelen. Undersøkelsen viser at det er 

utfordrende for kommunene å følge opp driveplikten og eventuelle brudd på denne. Svarene 

fra kommunene tyder videre på at både etterspørsel etter leiejord og regulering av lovverket 

er viktig for å opprettholde jordbruksarealet. Svarene tyder også på at driveplikten skaper en 

viktig sosial norm som forplikter eiere av landbrukseiendom til å sørge for drift på arealene 

uten at eieren nødvendigvis selv står for driften. Arbeidsgruppa antar at kommunene 

prioriterer å bruke tid på å følge opp at jordbruksarealet er i drift og å bidra til at 

jordbruksbedriftene har tilstrekkelig ressursgrunnlag, framfor å kontrollere formalitetene 

rundt regelverket. 

6.2 Reglene om driveplikt 

6.2.1 Historikk 

Bo – og driveplikten ble innført i 1974 i konsesjonsloven og odelsloven. Bo- og driveplikten 

var knyttet til ervervssituasjonen. Når nær slekt overtok en jord- og skogbrukseiendom 

konsesjonsfritt, var konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven betinget av han eller hun bosatte 

seg på eiendommen innen et år og selv bodde på eiendommen og drev den i minst 5 år. En 

odelsberettiget som overtok odelseiendom hadde tilsvarende bo- og driveplikt etter 

odelsloven. Der eiendommen ble overtatt ved odelsløsning var bo- og driveplikten på 10 år. 

Bo- og driveplikt kunne også oppstå som følge av konsesjonsvilkår.  

Da ny jordlov ble vedtatt i 1995, ble reglene om driveplikt endret slik at driveplikten også 

kunne oppfylles ved bortleie, med mindre jorda var overtatt ved odelsløsning. Dersom 

jordbruksarealet skulle leies bort, var det et krav om at leieavtalen måtte være på minst 10 år, 

at den var skriftlig, og den måtte føre til en driftsmessig god løsning. Bakgrunnen for 

endringen var hensynet til å opprettholde rasjonelle driftsenheter, og få en bedre utnyttelse av 

driftsapparatet. 

Reglene om driveplikt ble sist endret i 2009. Da ble reglene flyttet fra odelsloven og 

konsesjonsloven til jordloven.  

6.2.2 Driveplikt for eieren  

Gjeldende regler om driveplikt er fastsatt i jordloven § 8. Bestemmelsens første ledd setter 

krav om at jordbruksareal skal drives. Som jordbruksareal regnes fulldyrka jord, 

overflatedyrka jord og innmarksbeite.21 Driveplikten gjelder uavhengig av størrelsen på 

eiendommen, om eiendommen er ervervet på odel eller annen måte, og uten tidsavgrensning. 

                                                 
21 Se AR5, arealklassifiseringer fra Skog og landskap 
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For at driveplikten skal være oppfylt, må jorda bli holdt i en slik kulturtilstand at arealet kan 

nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling vurdert i lys av 

produksjonsegenskapene. Det stilles ikke krav til driftsform, men driften kan ikke være slik at 

produksjonsegenskapene forringes over tid. Slik forringelse kan for eksempel skje ved at 

kantsonene ikke vedlikeholdes eller dyrkes skikkelig, eller ved at eieren over tid ikke plukker 

floghavre. 

Driveplikt retter seg mot eieren. Eieren kan oppfylle driveplikten ved å ”drive eigedomen 

sjølv, eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd”.  

Eieren må innen ett år etter overtakelse bestemme seg for om han eller hun vil drive 

eiendommen selv, eller leie ut jordbruksarealet. Fristen er begrunnet med at ny eier trenger 

tid til avklaring av hvordan driveplikten skal oppfylles.  

6.2.3 Driveplikt oppfylt ved bortleie  

Jordloven § 8 andre ledd åpner for at driveplikten kan oppfylles ved bortleie. Dersom 

driveplikten skal oppfylles ved bortleie, sier § 8 andre ledd første punktum at arealet må være 

”leigd bort som tilleggsjord til annan landbrukseigedom.” Selv om det har vært et 

landbrukspolitisk mål at den som eier jorda bør drive den selv, framgår det av forarbeidene at 

det er nødvendig å sikre tilgang på tilleggsjord for aktive yrkesutøvere i landbruket. Kravet 

om at jorda må leies bort som tilleggsjord til annen eiendom innebærer at det arealet som 

leies bort må brukes sammen med landbruksareal leieren enten eier selv eller leier, og som 

han driver fra før. Leieren kan være en person eller et selskap.22  

Et vilkår for å oppfylle driveplikten ved bortleie er at leieavtalen er på minst 10 år uten 

anledning for eieren til å si den opp. I tillegg er det et krav om at avtalen må føre til 

driftsmessig gode løsninger og være skriftlig. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige 

løsninger kan følges opp som brudd på driveplikten (fjerde punktum). Det er kommunen som 

må ta stilling til hva som er en driftsmessig god løsning. Det blir da foretatt en konkret 

vurdering av forholdet mellom det bortleide jordbruksarealet og den eiendommen leietakeren 

har fra før. I vurderingen inngår bl.a. avstand, veistandard, trafikktetthet osv.  

Jordloven er ikke til hinder for at leietaker kan framleie arealet, noe som kan være aktuelt der 

leietaker driver produksjon som krever vekstskifte. 

Når driveplikten blir oppfylt ved bortleie, skal kommunen ha melding om det, jf. 

forpaktingsloven § 1 tredje ledd.   

 

6.2.4 Søknad om fritak fra driveplikten  

Etter jordloven § 8a kan eieren søke om fritak fra driveplikten. Fritak er for eksempel aktuelt 

dersom det viser seg at det ikke er mulig å få leid bort jordbruksareal for så lang tid som 10 

år. 

                                                 
22 Rundskriv M-3/2011 
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6.2.5 Kontroll og sanksjoner  

Etter jordloven § 19 skal kommunen og fylkesmannen føre tilsyn med at driveplikten blir 

oppfylt. Driveplikten oppfylles ikke dersom jordbruksareal ikke drives i tråd med kravene i 

jordloven § 8. Innholdet i tilsynsplikten avhenger av om eier driver selv eller leier ut 

jordbruksarealet.  

Sanksjonsmidler ved brudd på driveplikten er hjemlet i § 8 tredje ledd og i § 20. Brudd på 

driveplikten må være vesentlig før sanksjonsmidler kan brukes. Hva som er vesentlig 

mislighold, må bl.a. vurderes i lys av om arealet kan drives lønnsomt.  

I følge § 8 tredje ledd kan eieren bli pålagt å leie bort jorda for en periode av inntil 10 år, eller 

at jorda skal tilplantes med skog. Dersom pålegget ikke blir fulgt, kan kommunen inngå 

avtale om bortleie av hele eller deler av eiendommen for inntil 10 år. I stedet for å inngå 

avtale om bortleie, kan fylkesmannen pålegge tvangsgebyr etter § 20.   

6.2.6 Driveplikt og forholdet til arealplaner etter plan- og bygningsloven 

Jordloven § 2 fastsetter at loven gjelder for hele landet. § 2 gjør imidlertid unntak for §§ 9 og 

12 i områder som i reguleringsplan bl.a. er lagt ut til annet formål enn landbruk eller 

hensynssone, eller i bindende arealdel av kommuneplan er lagt ut til bebyggelse og anlegg 

eller til LNRF-område der "grunnutnyttinga er i samsvar med føresegner om spreidd 

utbygging som krev at det ligg føre reguleringsplan før deling og utbygging kan skje". 

Jordloven § 2 gjør ikke unntak for lovens øvrige bestemmelser, herunder 

drivepliktbestemmelsene i § 8. Dette innebærer at driveplikten gjelder selv om jordbruksareal 

er lagt ut til andre formål i arealplanene, så lenge arealet kan brukes til jordbruksformål, og 

ikke er tatt i bruk i tråd med arealplan som er hjemlet i plan- og bygningsloven. 

6.3 Statistikk 

Landbrukstellingen i 2010 viser at det fantes 109 000 leieavtaler.  

Mange av leieavtalene oppfyller ikke de krav jordloven § 8 setter til innhold i leieavtalen. 

Landbruksundersøkingen 2013 fra SSB viser at andel leid areal der det er inngått skriftlig 

kontrakt, utgjør 60 prosent. I tillegg viser den at bare halvparten av disse (30 %) oppfyller 

krav om 10 års varighet i kontrakten. I arbeidsgruppas spørreundersøkelse23 oppgir 65 

prosent av kommunene at kravet til 10 års varighet oppleves som et hinder for å lage 

skriftlige avtaler. En undersøkelse om jordleie i Vestfold fra 2014, viser at muntlige og 

kortsiktige skriftlige avtaler er utbredt i dagens jordleiemarked24.  

Når leieavtalene ikke oppfyller kravene etter jordloven § 8, skal det etter gjeldende regler 

søkes fritak fra driveplikt etter jordloven § 8a. KOSTRA-tallene for 2014 viser imidlertid at 

det i 2014 bare har vært behandlet 57 søknader om fritak fra driveplikt, hvorav 46 av dem er 

                                                 
23 Se rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon- vedlegg 6  

24 Prosjektrapport – Ny kunnskap om jordleie i Vestfold 
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innvilget.  Tallene viser videre at kommunene har gitt 27 pålegg etter jordloven § 8 tredje 

ledd (26 pålegg om bortleie og ett pålegg om tiltak av hensyn til kulturlandskapet)25.  

6.4 Behovet for lovendringer 

Departementet foreslår å videreføre driveplikten. Arbeidsgruppa påpeker at driveplikten har 

en normativ effekt på de som eier jord, og departementet har lagt dette til grunn. 

Arbeidsgruppa har også vist til at driveplikten gir jordbruksareal status i plansaker etter plan- 

og bygningsloven og dermed motvirker bruk av jordbruksareal til utbyggingsformål.  

Departementet ser samtidig at reglene om driveplikt kan forenkles og i større grad tilpasses 

aktørenes behov. Etter departementets mening må det viktigste være at jordbruksareal faktisk 

drives, og den offentlige kontrollen bør derfor i hovedsak gjelde dette, og i mindre grad krav i 

forbindelse med leieavtaler. Regelverket bør tilpasses dette. 

Kravet om at en leieavtale skal ha en varighet på minst 10 år gir eier og leietaker liten 

fleksibilitet og rom for tilpasninger. Videre er kravet om at leieavtalen skal gi en driftsmessig 

god løsning etter departementets oppfatning, unødig inngripende i partenes avtalefrihet. 

Departementet mener reglene i større grad bør bygge på at næringsutøverne er selvstendig 

næringsdrivende og ansvarlig for både inntekts- og kostnadssiden ved driften.  

Nye aktører kan ha problemer med å komme inn i landbruksnæringen fordi utbudet av 

landbrukseiendommer for salg er lavt. Slik driveplikten er utformet i dag kan de heller ikke 

leie jord fordi driveplikten bare kan oppfylles ved bortleie som tilleggsjord. Regelen kan 

dermed stenge for at nye aktører med nye ideer kommer inn i næringa. Departementet 

foreslår derfor at kravet om at arealet må leies bort som tilleggsjord til annen 

landbrukseiendom oppheves. 

Avtalene som inngås skal sendes til kommunen. Det sier seg selv at det er ressurskrevende 

for kommunen å kontrollere alle disse, for eksempel at en leieavtale fører til en driftsmessig 

god løsning. Hensynet til bruk av kommunens ressurser tilsier også at innholdet i kravene til 

leieavtalen forenkles.  

Tall fra KOSTRA, jf. kapittel 6.3, viser at det i liten grad gis pålegg om oppfølging av 

driveplikten. Grunnene til dette kan være flere. En av grunnene kan være at enkelte av dagens 

sanksjonsbestemmelser er krevende og kompliserte å bruke. Departementet mener derfor at 

også sanksjonsbestemmelsene bør forenkles. 

Forslagene vil samlet sett føre til at eier og leier får større frihet til å inngå avtaler som 

ivaretar deres behov samtidig som kommunens oppfølging vil kreve færre ressurser. 

Arbeidsgruppa har foreslått å presisere at driveplikten retter seg mot eier, og at den er varig. 

Dette går allerede fram av forarbeidene til loven. Departementet er imidlertid enig med 

arbeidsgruppa i at det vil virke klargjørende å presisere dette i selve lovteksten. 

Departementet viser ellers til Innst. 56 S (2015-2016) om nasjonal jordvernstrategi, der 

Stortingets næringskomite framholder at jordloven viker for arealplaner som vedtar 

omdisponering i LNRF-områder. Komiteen mener dette er en svakhet ved jordloven. 

                                                 
25 KOSTRA landbruk 2014 
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Komiteen mener jordloven skal gjelde for dyrka jord som i arealplaner er vedtatt 

omdisponert, inntil jorda faktisk er omdisponert og ikke lenger kan brukes til 

jordbruksformål. Stortinget ber regjeringen fremme forslag i regelverket slik at jordloven 

gjelder for omdisponert dyrka mark inntil dyrka marka faktisk er bygd ned. 

Som nevnt under kapittel 6.2.6, bestemmer jordloven § 2 at loven gjelder for hele landet, men 

at § 9 om omdisponering og § 12 om deling ikke gjelder for områder hvor det er vedtatt visse 

typer arealplaner etter plan- og bygningsloven. § 2 gjør ikke et tilsvarende unntak for 

drivepliktbestemmelsene i § 8. Dette innebærer at driveplikten gjelder selv om jordbruksareal 

er lagt ut til andre formål i arealplanene, så lenge arealet fortsatt kan brukes til 

jordbruksformål, og ikke har blitt tatt i bruk i tråd med den aktuelle arealplanen.  

Departementet vurderer det slik at det rettslig sett ikke er påkrevet med en lovendring for å 

kunne fastslå at driveplikten etter § 8 gjelder inntil regulerte områder er tatt i bruk til nye 

formål. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om andre grunner tilsier at det er 

behov for en slik klargjøring. 

6.5 Departementets vurderinger og forslag 

6.5.1 Driveplikt oppfylt ved leieavtale 

6.5.1.1 Vilkår om 10 års leieavtale  

Etter jordloven § 8 andre ledd kan driveplikten oppfylles ved at arealet blir leid bort som 

tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Slike leieavtaler må være på minst 10 år av gangen, 

uten anledning for eieren til å si opp avtalen.  

Bakgrunnen for regelen var et ønske om å redusere ulemper som regelmessig oppstår ved 

leie, bl.a. å sikre leiers behov for en viss langsiktighet. En leieperiode på 10 år gjør det mulig 

for leietakeren å planlegge driften noen år fram i tid, og gir dermed leietakeren en større grad 

av sikkerhet for investeringer. Kortere leietid kan redusere investeringslysten. Regelen er 

derved ment å trygge leietakers posisjon og oppfordre til investeringer i grøfting og 

vedlikehold av arealene i leietida.   

Behovet for varighet på leieavtalen vil variere både blant eiere og leietakere. For leietakere 

vil både produksjonen og tilgangen på leiejord i det aktuelle området være bestemmende for 

hvor lange kontrakter som ut fra konkrete behov er ønskelig. Departementet legger imidlertid 

til grunn at det for leietakerne generelt vil være fordelaktig med langsiktige leieavtaler. Dette 

vil særlig være tilfelle for husdyrprodusenter som har basert sine investeringer i 

driftsapparatet og økt produksjon på en betydelig andel leiejord. For slike produksjoner vil 

langsiktige leieavtaler bidra til sikkerhet for driften og de investeringer som er gjort. Når det 

gjelder planteproduksjon basert på spesialisert grønnsakproduksjon, er vekstskifte en 

nødvendig del av driften, og langsiktige avtaler kan være en direkte ulempe for å oppnå 

effektiv produksjon. For en del vil det også kunne være ønskelig med kortsiktige avtaler. 

Vestfold-rapporten26 bekrefter dette og peker på at jordlovens bestemmelser om langtidsleie 

                                                 
26 Prosjektrapport – Ny kunnskap om jordleie i Vestfold 
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har fått mindre utbredelse enn forventet og at langtidsleie passer dårlig for mange som driver 

spesialisert produksjon av grønnsaker eller poteter.27 

For eierens del kan det være gode grunner for ikke å binde seg opp til bortleie for en lengre 

periode. Han eller hun kan for eksempel være i en utdannelsessituasjon hvor behovet for å 

leie bort er kortvarig, eller det kan nærme seg et generasjonsskifte hvor den nye eieren selv 

bør ha frihet til å velge om han skal drive selv eller leie bort.  

Mange eiere av jordbruksareal har i dag basert seg på å leie bort jorda som tilleggsjord på 

varig basis. For mange av disse vil det være i egen interesse å inngå langsiktig avtaler. Dette 

gjør det bl.a. aktuelt å ta inn i kontrakten at leietaker skal ha ansvar for nødvendige 

investeringer i jorda. Det vil gi større sikkerhet for at den som leier jorda også driver den på 

en god måte. Ved å inngå langsiktige avtaler slipper også eieren bryderi med å inngå stadig 

nye avtaler.  

Som påpekt ovenfor, er det flere ulike forhold og hensyn som er utslagsgivende for hvor 

lange leiekontrakter partene i et avtaleforhold ønsker. Departementet ser flere utfordringer 

knyttet til et krav om at leieavtalene skal være på 10 år.  Selv om leietaker i mange tilfelle har 

behov for langsiktighet, viser praksis at dette ofte ikke slår til. For den som skal leie bort 

innebærer regelen i mange tilfelle at driften på eiendommen er uheldig bundet opp for lang 

tid. Lite fleksible regler om leietiden fører også til at det kan bli mange 

dispensasjonssøknader, som legger unødvendig beslag både på forvaltningens og partenes 

ressurser.  

I tråd med arbeidsgruppas tilrådning foreslår departementet på denne bakgrunn at regelen om 

10 års leietid oppheves, og at det ikke oppstilles noe krav til leietidens varighet. Forslaget vil 

ikke få betydning for eksisterende kontrakter. Dersom det ved lovens ikrafttredelse er inngått 

en leieavtale på 10 år, er denne fortsatt bindende til den utløper slik at igangværende drift kan 

fortsette. Når avtalen opphører, ville det også etter dagens regler være nødvending for 

leietaker å inngå en ny avtale, enten med tidligere bortleier eller med en ny. Med lovforslaget 

vil det bli opp til partene selv å bestemme avtaleinnholdet, bl.a. lengden på avtalen. Regelen 

vil derved bli fleksibel slik at begge parter kan velge å inngå en avtale som passer sin 

situasjon. Driveplikten er en varig plikt for eier av jordbruksareal. Departementet legger 

derfor til grunn at det fortsatt vil være i mange eieres interesse å leie bort på langsiktig 

kontrakt slik at de leietakerne som av driftsmessige hensyn har behov for dette, burde ha 

mulighet til å få i stand en langsiktig kontrakt.  

6.5.1.2 Vilkår om skriftlig avtale  

Arbeidsgruppa anbefaler at kravet om skriftlige avtaler blir videreført. Departementet er enig 

i dette. Skriftlighet gir en oppfordring til partene om å tenke gjennom viktige sider ved 

avtaleforholdet, for eksempel hvem som skal ha ansvar for vedlikehold av jorda, bl.a. 

grøfting og drenering, og leieavtalens varighet. En slik avtale medvirker derfor til ryddighet 

mellom partene som gjør at de kan unngå konflikter. Dersom kommunene skal kunne føre 

kontroll med driveplikten, er det dessuten nødvendig at leieavtaler er skriftlige. Er det ikke er 

inngått skriftlig avtale, kan dette følges opp som brudd på driveplikten.  

                                                 
27 Se rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon- 
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Etter regelverket for produksjonstilskudd er det vilkår for areal- og kulturlandskapstilskudd at 

foretak må disponere og drive arealet aktivt, men det stilles ikke krav om skriftlige 

leieavtaler. Ved tvilstilfeller om hvem som disponerer arealet vil det likevel være relevant å 

se hen til skriftlige leieavtaler for jorda.  

6.5.1.3 Vilkår om at jordbruksarealet skal være "tilleggsjord til annan eigedom"  

Etter jordloven § 8 andre ledd kan driveplikten oppfylles ved at jordbruksarealet blir leid bort 

som "tilleggsjord til annan landbrukseigedom". Regelen innebærer at driveplikten bare er 

oppfylt dersom jorda blir drevet sammen med landbruksareal som leieren enten eier selv eller 

leier, og som han driver fra før.  

Departementet antar at det normalt vil være slik at leieavtale inngås med en som eier 

landbrukseiendom i nærheten. Ofte vil dette gi en god utnyttelse av eksisterende 

bygningsmasse og driftsapparat på leietakers eiendom, og en mer rasjonell drift av arealene. 

Regelen innebærer på den annen side at forpaktingsavtaler etter forpaktingsloven i mange 

tilfelle ikke vil oppfylle vilkårene etter jordloven § 8, og at de som ønsker å drive 

landbruksvirksomhet uten selv å eie jord vil få problemer med å starte opp. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn å fjerne kravet om at jordbruksarealet må leies 

bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Regelen gjør det vanskelig for nye aktører 

å komme inn i landbruksnæringen og er dessuten et inngrep i avtalefriheten. Regelen skaper 

bl.a. problemer for ungdom som ønsker å starte opp med landbruk på leide arealer før de 

overtar slektsgården, og den skaper problemer for de som ønsker å drive med jordbruk på leid 

grunn. Slike problemer kan unngås ved å oppheve vilkåret om "tilleggsjord til annen 

landbrukseigedom". I de senere årene har alternative organiseringer av landbruksdriften, som 

for eksempel andelslandbruk, blitt vanligere. Andelslandbruk er en ordning der forbrukere 

kjøper andeler av jordbruksproduksjonen. Driften foregår ofte i samarbeid med bonden som 

eier jorda. Drivepliktregelen bør ikke hindre slike leieforhold.  

Arbeidsgruppa har ikke foreslått å fjerne kravet om at jorda skal leies ut som tilleggsjord, 

men slik departementet ser det, er det ikke lenger ønskelig å videreføre vilkåret. Driveplikten 

gjelder for eier av jordbruksareal. Det vil derfor være i eierens interesse at det inngås 

leieavtaler som innebærer at arealet blir drevet i tråd med regelen om driveplikt. 

6.5.1.4 Vilkår om driftsmessig gode løsninger  

Jordloven § 8 andre ledd tredje punktum setter som forutsetning for en leieavtale at den må 

føre til driftsmessig gode løsninger. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løsninger kan 

følges opp som brudd på driveplikten (fjerde punktum).  

Vilkåret om at avtalen skal føre til driftsmessig gode løsninger, er knyttet til kravet om at 

jordbruksarealet skal leies bort som tilleggsjord. Kommunen skal i den forbindelse foreta en 

konkret vurdering av forholdet mellom det bortleide jordbruksarealet og den eiendommen 

leietakeren har fra før. I vurderingen inngår bl.a. avstand, veistandard, trafikktetthet osv. Etter 

forslaget vil det ikke lenger være noe krav at arealet leies bort som tilleggsjord (se kapittel 

6.5.1.3).  Det følger som en naturlig konsekvens av dette forslaget at kravet om at avtalen 

skal føre til driftsmessig gode løsninger bortfaller. I de tilfellene jordbruksarealet leies bort 

som tilleggsjord, legger departementet til grunn at partene selv vurderer lønnsomheten ved 

leiejord og kjøreavstand. Den som leier er selv i stand til å vurdere kostnadene ved å leie jord, 
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og det er derfor liten grunn til å frykte at det vil bli inngått avtaler som gir driftsmessig 

uheldige løsninger.  

Departementet foreslår på denne bakgrunn å oppheve lovens vilkår om at leieavtalene skal 

føre til driftsmessig gode løsninger. 

6.5.1.5 Leieavtalens gyldighet mellom partene og overfor myndighetene 

Etter jordloven § 8 andre ledd siste punktum kan en leieavtale som er i strid med reglene om 

varighet på leieavtalene (minst 10 år), eller som ikke er skriftlig eller ikke fører til 

driftsmessig gode løsninger, ikke gjøres gjeldende mellom partene eller overfor offentlige 

myndigheter.  

Departementet foreslår å foreslår å tilpasse denne regelen til de endringene som foreslås i 

kravet til leieavtale, dvs. at det stilles krav om at leieavtalen skal være skriftlig.  

6.5.2 Forenkling av sanksjonsreglene 

Dersom jorda ikke blir drevet, kan departementet (kommunen) etter jordloven § 8 tredje ledd 

pålegge eieren å leie bort jorda i inntil 10 år, eller pålegge at jorda skal plantes til med skog, 

eller at det skal gjøres tiltak av hensyn til kulturlandskapet. Om påleggene ikke etterkommes, 

kan departementet (kommunen) gjøre avtale om bortleie av hele eller deler av jorda for inntil 

10 år. 

Undersøkelse viser at kommunene i relativt liten grad aktivt følger opp driveplikten. 

Departementet mener dette kan ha sammenheng med flere forhold. Det kan blant annet ha 

sammenheng med at de virkemidlene en har tilgjengelig når det gjelder brudd på reglene er 

for kompliserte. Departementet mener det derfor er grunn til se på forenklinger av 

sanksjonsreglene. 

Arbeidsgruppa har i sitt forslag til lovtekst tatt bort regelen om at landbruksmyndighetene 

kan inngå avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie eller tilplanting ikke 

etterkommes. Departementet er enig i dette. Det kan være krevende for kommunen å nå fram 

med dette virkemiddelet. Bestemmelsen kan brukes når det er på det rene at eier ikke vil rette 

seg etter pålegg fra kommunen. Da kan kommunen varsle eieren om at det vil bli tatt skritt 

for å inngå leieavtale på hans eller hennes vegne. Deretter skal kommunen finne en egnet 

leietaker. Saksforberedelsen kan føre til at kommunen ikke rekker å komme i mål med en 

leieavtale før vekstsesongen er over.   

Med en slik løsning vil tvangsgebyr etter jordloven § 20 bli den aktuelle sanksjonsregelen 

overfor eieren ved brudd på pålegg om bortleie, tilplanting eller tiltak av hensyn til 

kulturlandskapet. Departementet ser på dette som en forenkling for kommunene samtidig som 

det legger grunnlaget for mer effektiv kontroll og sanksjon og dermed bedre oppfølging av 

driveplikten. 

6.5.3 Melding til kommunen om jordleie 

Forpaktingsloven § 1 tredje ledd pålegger eier og leier en plikt til å melde fra til kommunen 

om rene jordleieavtaler som ikke er forpakting hvis avtalen gjelder et areal på mer enn 5 

dekar. En regel om å melde fra til kommunen om jordleie, egner seg etter departementets 

mening bedre i jordloven siden driveplikten er hjemlet i jordloven. Departementet foreslår 
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derfor at regelen tas inn i jordloven, og at den utvides til også å omfatte en plikt til å sende 

inn kopi av leieavtalen til kommunen. Siden det er eieren som har driveplikt etter jordloven, 

ikke leieren, foreslår departementet at regelen skal rette seg mot eieren. 

6.5.4 Overgangsspørsmål 

Avtaler som er til godkjenning hos kommunen skal, etter ikrafttredelsen, vurderes etter de 

nye reglene. Dette betyr at kommunen ikke kan rette sanksjoner mot tidligere brudd på 

driveplikten dersom forholdet etter ikrafttredelsen er innenfor de nye bestemmelsene. Dersom 

avtalen er inngått mellom partene og må anses som bindende etter alminnelige avtalerettslige 

regler, vil avtalen fortsatt gjelde inntil partene eventuelt endrer den innenfor de nye rammene 

for driveplikt. Dette innebærer at avtaler inngått for 10 år i utgangspunktet blir stående, men 

partene kan bli enige om å endre avtalen ved for eksempel å korte ned avtaletiden.  
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7 Bestemmelser om tilskudd 

For å sikre effektiv betalingsoppfølgning av feilutbetalte statlige midler til jordbruksforetak 

foreslår departementet at det innføres en hjemmel i jordloven som gjør vedtak om 

tilbakebetaling av tilskudd til tvangsgrunnlag for utlegg.  

Forslaget er ikke en del av oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak i forbindelse med 

behandling i Innst. 153 L (2015-2016), men fremmes fordi departementet ser et økende 

behov for slik hjemmel. Bakgrunnen for dette er intensivert kontroll på tilskuddsområdet de 

senere år, som har generert et økende antall vedtak om tilbake-betaling av tilskudd.  

 

7.1  Gjeldende rett  

7.1.1 Jordloven § 18 

Tilskuddsordningene i landbruket er viktige virkemidler i landbrukspolitikken. Paragraf 18 

gir departementet hjemmel til å gi regler om fordeling og vilkår for utbetaling av tilskudd 

etter jordbruksavtalen eller liknende tilskudd til landbruksvirksomhet. En rekke forskrifter 

om tilskudd og erstatninger er hjemlet i bestemmelsen. Frem til § 18 kom inn i jordloven i 

1994 ble Stortinget presentert en mer detaljert jordbruksavtale om fordeling av midler som 

grunnlag for Stortingets plenumsvedtak. Forskriftene om tildeling av midler til landbruket er 

av en slik karakter at det ikke er behov for hjemmel i lov, men  

§ 18 ble vedtatt for å se de økonomiske virkemidlene i sammenheng med virkemidlene som 

ellers følger av jordloven. 

7.1.2 Tilbakebetaling av tilskudd 

Som en del av tilskuddsforvaltningen med tildeling av tilskudd fattes det også en rekke 

vedtak om tilbakebetaling. Når departementet i det videre skriver om tilskudd, forstås også 

midler som i regelverket er kalt erstatninger, i hovedsak utbetalinger i forbindelse med 

avlingsskade. Dette er i sin natur å forstå som tilskuddsmidler, og er følgelig også hjemlet i 

jordloven § 18.  

Fordeling av fellesskapets midler forutsetter gode regler og rutiner for tildeling og kontroll 

med at midlene gis som tilsiktet. Når det oppdages at tilskudd er utbetalt i strid med 

vilkårene, forutsettes det effektive regler for å rette opp feilutbetalingen. Dette eksisterer i 

dag med omgjøring og hjemmel for tilbakebetaling i forskriftene. Selve vedtakene om 

tilbakebetaling vil regelmessig innebære en omgjøring av det opprinnelige vedtaket om 

tildeling av tilskudd, og følger forvaltningsrettens regler om adgang til omgjøring av vedtak. 

Typisk fattes det vedtak om tilbakebetaling etter kontroll som viser at søker ikke oppfylte 

vilkårene som lå til grunn for tildelingen av tilskuddet.  

For foretak som fortsatt søker tilskudd kan tilbakebetalingskravet motregnes i senere 

tilskuddsutbetalinger. Forvaltningen opplever imidlertid at en rekke foretak ikke lenger søker 

tilskudd etter å ha mottatt et tilbakebetalingskrav. Det kan være flere årsaker til dette. Enkelte 

foretak driver ikke lenger noen jordbruksproduksjon og har naturlig nok ikke noe å motregne 

i. I andre tilfeller vil kravet om tilbakebetaling være av en slik størrelse at det ikke vil kunne 
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bli dekket ved motregning. Flere foretak velger dessuten å omorganisere seg slik at det 

oppstår et nytt rettssubjekt som søker tilskudd for den samme produksjonen, men som 

forvaltningen ikke kan motregne hos.   

7.1.3 Tvangsfullbyrdelse av tilbakebetaling av tilskudd 

Etter lov om tvangsfullbyrdelse 26. juni 1992 nr. 86 (tvangsl.) må kravshavere ha et 

tvangsgrunnlag for å kunne sikre og realisere sine krav. Etter tvangsl. § 4-1 andre ledd er dom 

eller kjennelse av en norsk domstol alminnelig tvangsgrunnlag. Ettersom det kan være unødig 

tungvint at det offentlige må reise søksmål og få dom for å kunne tvangsfullbyrde krav fattet i 

vedtak, regner loven også opp en del særlige tvangsgrunnlag som kan danne grunnlag for 

fullbyrdelse. Et av disse særlige tvangsgrunnlagene er skriftstykke jf. tvangsl. § 7-2 f. Så 

lenge kravet ikke er bestridt, vil faktura i seg selv være tilstrekkelig tvangsgrunnlag for utlegg 

etter denne bestemmelsen. Har skyldneren derimot innvendinger av noen art, vil 

inndrivelsesprosessen være svært krevende, fordi forvaltningen da er henvist til å skaffe seg 

dom for betalingsforpliktelsen, jf. tvangsl.  

§ 4-1 andre ledd. Dette til tross for at det allerede finnes et endelig vedtak.  

7.1.4 Særlig lovbestemmelse som tvangsgrunnlag  

Blant de særlige tvangsgrunnlagene regnes etter tvangsl. § 4-1 femte ledd, jf. § 7-2 bokstav e 

første punktum «krav som etter særlig lovbestemmelse er tvangsgrunnlag for utlegg».  

I lovverket finnes en rekke særlige lovbestemmelser som gjør det offentliges vedtak om plikt 

til å betale et pengekrav til tvangsgrunnlag for utlegg. Eksempelvis gjelder dette for alle de 

vedtak skatteforvaltningen generer om innkreving av skatt og avgifter jf. skattebetalingsloven 

§ 14-1. 

På landbruksområdet inneholder jordloven allerede i dag en regel i § 20 om at tvangsgebyr 

for å sikre oppfyllelse av reglene i §§ 8-12 er tvangsgrunnlag for utlegg jf. tvangsl. § 7-2 e.  

Tilsvarende hjemmel finnes også i lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen  

16. januar 2004 nr. 5 §§ 8 og 10, hvor vedtak er tvangsgrunnlag for utlegg jf. tvangsl.  

§ 7-2 e 

7.2 Departementets vurderinger og forslag  

Når forvaltningen har fattet vedtak om tilbakebetaling av statlige tilskudd, er det en 

forutsetning for å gi vedtaket realitet at kravet innbetales. Dersom kravet ikke blir 

tilbakebetalt innebærer dette at statlige tilskudd som feilaktig er utbetalt forblir en urettmessig 

gevinst på den private parts hånd.  

Den private part har klageadgang på vedtak etter forvaltningsloven, og når det foreligger 

endelig vedtak er det et etablert prinsipp at parten har adgang til å prøve vedtaket for 

domstolene.  

Som beskrevet under gjeldende rett må forvaltningen etter dagens system få dom for 

tilbakebetalingskravet dersom den private part reiser innvendinger under inndrivelsen. Dette 

er ikke i tråd med utgangspunktet i forvaltningsretten hvor hensynet til rettsikkerhet for den 

private part allerede er ivaretatt gjennom to-instansbehandling, og deretter en rett for parten 
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til å angripe det endelige vedtaket gjennom rettslig prøving. Veien om søksmål og dom for 

inndrivelse er ressurskrevende og tungvint for forvaltningen. Dessuten vil det kunne lede til 

unødige sakskostnader for de private parter som ikke betaler kravet og ikke har som intensjon 

å gå til søksmål.  

En rekke rettsområder har derfor etablert tvangsgrunnlag for offentlige vedtak om betaling. 

Det er behov for slike regler, for å gjøre realitet ut av vedtaket, uten at det offentlige først må 

skaffe dom for kravet. Som nevnt gjelder dette for vedtak om innkreving av skatt og avgifter 

jf. skattebetalingsloven § 14-1. Det vil neppe vært gjennomførbart for skatteforvaltningen å 

måtte fremme søksmål i alle saker hvor skyldig skatt ikke ble betalt. Regler om 

tvangsgrunnlag for utlegg er således regler som har til hensikt å sikre offentlige midler. 

Kravene som er tvangsgrunnlag for utlegg har ulik beskaffenhet, som gebyr, avgift og 

lignende. At det eksisterer tvangsgrunnlag for slike krav taler for at tilsvarende må kunne 

gjelde for tilbakebetaling av urettmessige utbetalte tilskudd.  

Som hovedregel ligger søksmålsbyrden hos den private part dersom parten mener det 

offentlige har fattet et vedtak som ikke er riktig. For enkelte rettsområder hvor det fattes 

vedtak av særlig stor betydning for den private, gis det også dekning for rettshjelp i 

forbindelse med søksmål. Av hensyn til den private part er det også er adgang til å reise 

innvendinger under selve tvangsfullbyrdelsen jf. tvangsl. § 4-2 tredje ledd. Søksmåls-retten 

tapes således ikke ved at det offentlige iverksetter rettslig inndrivelse.  

Når det gjelder foretak som fortsatt søker tilskudd foreligger det hjemmel for motregning av 

kravet, mens foretak som ikke søker tilskudd lenger i dag kan trekke ut oppgjørstidspunktet 

ved å avvente søksmål fra staten. Denne forskjellsbehandlingen er ikke rimelig, og det bør 

gjelde like regler for innkreving av uberettiget tilskudd for begge type tilskuddsmottakere. 

Innføring av tvangsgrunnlag for utlegg i jordlova § 18 vil avhjelpe dette ved å gi en mer 

effektiv betalingsoppfølgning av krav som ikke kan motregnes.  

Videre fremgår det av Økonomireglementet i staten pkt. 5.4.2.5 at virksomheter skal ha 

rutiner for oppfølging av krav som ikke betales ved forfall, og at slike rutiner kan være 

sikring av krav gjennom utlegg og realisering av pant. For at slike rutiner skal kunne 

etableres hos tilskuddsforvaltningen, er det en forutsetning at regelverket inneholder 

tilstrekkelig hjemmel.  

Det beror på den enkelte lovbestemmelsen hva som er tilstrekkelig tvangsgrunnlag for utlegg. 

Den nærmere utformingen av slike bestemmelser kan variere. For eksempel varierer det 

hvorvidt førsteinstansens vedtak eller bare endelige vedtak er tvangsgrunnlag for utlegg. I 

hjemmelen i jordloven § 20 og etter lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen §§ 8 

og 10 er det ikke angitt at vedtaket må være endelig. Av hensyn til den private part mener 

departementet imidlertid at tvangsfullbyrdelse etter jordloven  

§ 18 ikke bør kunne skje før forvaltningen har fattet endelig vedtak. Der vedtaket er påklaget, 

innebærer det at klageinstansen må ha fattet vedtak.  

Departementet mener at klageadgangen og adgangen til å reise søksmål om vedtakets 

gyldighet, og til å reise innvendinger under tvangsfullbyrdelse vil kunne utgjøre et 

tilfredsstillende vern for parter som ønsker å bestride et krav om tilbakebetaling av tilskudd.  

For å sikre en effektiv forvaltning av ulike tilskudd til jordbruksforetak foreslår 

departementet at det, på linje med andre områder i samfunnet, etableres en hjemmel i 



Side 76 av 92 

jordloven § 18, som gjør vedtak om tilbakebetaling av tilskudd til tvangsgrunnlag for utlegg. 

Det fremmes slikt forslag i kapittel 9.  
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8 Administrative og økonomiske konsekvenser 

8.1 Generelt 

Endringsforslagene kan i sum innebære at det offentlige sparer ressurser. Forvaltningen vil få 

færre konsesjonssaker og kan få færre delingssøknader. Samtidig kan kontrollen med at 

reglene overholdes by på utfordringer. 

Forslagene kan også føre til redusert byråkrati slik at private parter vil bruke mindre tid på 

søknader. Eier av landbrukseiendom kan i tillegg få større frihet til å råde over eiendommen 

sin.  

8.2 Nærmere om konsekvenser som følge av de enkelte 

endringene 

8.2.1 Arealgrenser for konsesjon og odel 

I kapittel to blir det for det første foreslått å heve arealgrenser for konsesjonsplikt ved erverv 

av bebygd eiendom. Denne endringen vil innebære at antall eiendommer omfattet av 

konsesjonslovens arealgrenser i 2014 bli redusert med om lag 3 800 (se tabell 2.1 i kapittel 

2). Færre konsesjonssaker vil bli behandlet i forvaltningen, men antallet er vanskelig å anslå 

da en ikke vet hvor mange eiendommer som faktisk vil bli omsatt og om de vil bli omsatt til 

personer som må søke konsesjon eller til personer som kan overta konsesjonsfritt. Forslaget 

vil uansett gi en viss besparelse for det offentlige. 

I tillegg blir det foreslått at arealgrensen for odlingsjord i odelsloven § 2 heves til 35 dekar. 

Løsningssaker etter odelsloven avgjøres dersom det er tvist om løsningsrett eller ved 

verdsetting, i tingretten med eventuell anke til lagmannsretten og Høyesterett. Å heve 

arealgrensen innebærer at antallet odelseiendommer reduseres noe. Dette kan igjen kunne 

føre til noe færre saker om odelsløsning, og kan dermed frigi kapasitet ved domstolene. 

Innskrenkingen i antall odelseiendommer vil ha lite å si for forvaltingen. 

8.2.2 Priskontroll etter konsesjonsloven 

En følge av forslaget i kapittel 2 om å heve arealgrensen for konsesjonsplikt fra 25 dekar 

fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar, er at det blir noen færre konsesjonssaker for 

kommunen å behandle enn i dag. Forslagene i kapittel 3 om at færre erverv underlegges 

priskontroll vil i tillegg føre til at kommunenes arbeid med de gjenværende konsesjonssakene 

lettes noe. 

Endringene i reglene for priskontroll kan føre til at noen flere enn i dag vil ønske å fradele 

skog for å selge uten priskontroll. Dette kan føre til at kommunene får noen flere søknader 

om deling, se kapittel 3.4.2.3. Hvis forslaget i kapittel 4 om å endre delingsbestemmelsen slik 

at salg av tilleggsjord og skog unntas på bestemte vilkår, vil det likevel neppe føre til noen 

nevneverdig arbeidsbelastning for kommunene.    

Endringsforslagene fører til et regelverk som er enklere for forvaltningen å praktisere.  
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8.2.3 Deling, konsesjon og tilleggsjord  

Forslaget i kapittel 4 om å gjøre unntak fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten i 

forbindelse med erverv av tilleggsjord kan føre til at det blir færre søknader å behandle enn i 

dag. Se omtale av dette i kapittel 4.6. Forslaget inneholder imidlertid flere 

avgrensningskriterier som kommunen uansett vil måtte ta stilling til i forbindelse med 

kontroll av egenerklæringer fra partene. Det er dermed usikkert hva endringen vil føre til mht. 

administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene.  

8.2.4 Fradeling av tomter 

Forslaget vil føre til forenklinger i form av at enkeltpersoner ikke trenger å søke om fradeling 

av en tomt etter både jordloven og plan- og bygningsloven. Det gir i tillegg eieren større 

råderett over egen eiendom. Forslaget kan innebære at kommunen vil motta flere søknader 

om dispensasjon fra LNFR-formålet i arealplaner. 

Hvis deling er unntatt fra søknadsplikt, vil forslaget også bidra til at det brukes mindre 

offentlige ressurser enn i dag i tilknytning til søknadsbehandlingen. Kommunen som 

førsteinstans i søknader etter jordloven vil fortsatt måtte foreta en kontroll som nevnt i 

kapittel 5.7, men vil ikke lenger måtte fatte vedtak etter jordloven. 

8.2.5 Driveplikt 

I kapittel 6 foreslår departementet forenklinger i jordlovens bestemmelser om driveplikt som 

oppfylles ved utleie. Med gjeldende bestemmelser er det ressurskrevende å kontrollere at 

drivepliktens regler om utleie overholdes. De foreslåtte forenklingene vil gjøre kommunene 

sine oppgaver enklere når det gjelder oppfølging og kontroll med at driveplikten blir oppfylt. 

Dette vil bety at kommunene og fylkesmennene sparer ressurser som kan brukes på andre 

oppgaver. 

8.2.6 Bestemmelser om tilskudd 

I kapittel 7 foreslår departementet en tilføyelse i jordloven § 18 (føresegner om tilskot) om at 

endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg. Dette medfører at 

staten ikke først er nødt til å få fastslått betalingsplikten ved dom, og vil være 

ressursbesparende i de tilfeller det er nødvendig å tvangsinndrive tilbakebetaling av tilskudd. 

Det vil også føre til en mer effektiv håndheving av regelverket. 

  



Side 79 av 92 

9 Merknader til lovendringene 

 

9.1 Merknader til endringene i forpaktingsloven  

Til § 1 

Forpaktingsloven § 1 tredje ledd foreslås opphevet. Nåværende fjerde ledd blir da nytt tredje 

ledd. Bestemmelsen setter som krav at eier og leier skal melde fra til kommunen om 

leieavtaler som ikke er forpakting. En tilsvarende regel er foreslått tatt inn i jordloven § 8 

andre ledd tredje punktum, se merknadene til jordloven § 8 og begrunnelsen i kapittel 6.5.3.  

9.2 Merknader til endringen i odelsloven 

Til § 2 

Det foreslås å heve arealgrensen for odlingsjord fra 25 til 35 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka jord. Endringen innebærer at færre eiendommer enn i dag vil kunne odles. 

Forslaget er behandlet i kapittel 2. 

9.3 Merknader til endringene i jordloven 

Til § 8 

Flere vilkår knyttet til driveplikt foreslås opphevet.  

Første ledd første punktum slår fast at jordbruksareal skal drives av eieren i hele eiertiden. 

Dette går forutsetningsvis fram av gjeldende lov, men departementet foreslår at det kan sies 

uttrykkelig. Gjeldende lovs krav om at ny eier innen ett år må ta stilling til om han eller hun 

vil drive selv eller leie bort jordbruksarealet videreføres.  

Driveplikten skal som tidligere kunne oppfylles ved bortleie av jordbruksarealene, se andre 

ledd første punktum. Eier vil altså fortsatt kunne velge om han vil drive selv eller leie bort til 

andre. Gjeldende lovs krav om at arealet må leies bort som tilleggsjord til annen 

landbrukseiendom og at leieavtalene må være av minst ti års varighet er tatt ut i 

høringsforslaget, se kapittel 6.5.1.1 og 6.5.1.3. Det samme gjelder kravet om at avtalen skal 

føre til driftsmessig gode løsninger, se begrunnelse for dette i kapittel 6.5.1.4. Kravet om at 

avtaler om bortleie skal være skriftlige videreføres, se andre ledd andre punktum og 

begrunnelsen i kapittel 6.5.1.2. Etter andre ledds tredje punktum skal kopi av avtalen sendes 

til kommunen. Regelen fører videre meldeplikten etter forpaktingsloven § 1 tredje ledd, men 

retter seg bare mot eieren som har driveplikt. Meldeplikten er i tillegg utvidet slik at eieren er 

forpliktet til å sende inn kopi av avtalen. Se begrunnelsen for dette i kapittel 6.5.3. Hvis 

eieren ikke oppfyller meldeplikten, kan det etter jordloven § 20 fastsettes et tvangsgebyr for å 

få ham til å sende kopi av avtalen til kommunen. 

Etter andre ledd siste punktum kan en leieavtale som er inngått i strid med andre ledd andre 

punktum, ikke gjøres gjeldende mellom partene eller overfor offentlige myndigheter. Dette er 

en videreføring av gjeldende § 8 andre ledd siste punktum, men bestemmelsen er justert slik 

at henvisningen til de foregående punktumene blir riktig også etter en eventuell lovendring.  
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Det er ikke foreslått endringer i § 8 tredje ledd første punktum. Gjeldende § 8 tredje ledd 

andre punktum er imidlertid foreslått opphevet slik at det ikke lenger vil være noen hjemmel 

for å inngå avtaler om bortleie av jord når pålegg om bortleie ikke etterleves. Se begrunnelse 

i kapittel 6.5.2.  

Til § 12 

Sjuende ledd oppheves, men innholdet i bestemmelsen er foreslått flyttet til ny § 12 a som 

lister opp unntakene fra søknadsplikt ved deling. Se ny § 12 a første ledd nr. 3 og 4. Den nye 

regelen tilsvarer gjeldende bestemmelse. 

Åttende ledd blir nytt sjuende ledd. 

Niende ledd oppheves, men hjemmelen for å fastsette forskrift er foreslått flyttet til § 12 a 

som inneholder unntakene fra søknadsplikt ved deling. Se ny § 12 a tredje ledd. 

Til ny § 12 a 

Bestemmelsen gjelder unntak fra søknadsplikten etter jordloven § 12 første ledd. Deling av 

jord- og skogbrukseiendom som ikke faller inn under vilkårene i bestemmelsen vil kreve 

delingssamtykke etter jordloven § 12 som før.  

Første ledd nr. 1 inneholder et unntak fra søknadsplikt for fradeling av tomter. Unntaket 

gjelder for ubebygde tomter som ikke er over 2 dekar.  

Ved vurderingen av hva som anses som en ubebygd tomt viser departementet til hva som er 

sagt om dette i Ot.prp. nr. 44 (2008-2009) Om lov om endring av lov om odelsretten og 

åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. Denne 

definisjonen skal legges til grunn ved vurderingen av om en tomt er bebygd eller ikke.  

Formålet med fradelingen må være å bruke tomta til bolig, fritidshus eller naust hvis unntaket 

skal få anvendelse. Tomt til bolig eller fritidshus skal forstås på samme måte som i 

konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1. Med "naust" menes bygninger i strandsonen som 

brukes til oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og annet. Større sjøhus som notbuer, 

saltebuer og lignende som har sammenheng med mer spesialisert fiske faller utenom. Hvis 

det ikke er mulig å komme til med båt og ha den liggende i bygningen, er det ikke tale om et 

naust. 

Unntaket gjelder for areal som ikke er jordbruksareal. Med begrepet "jordbruksareal" forstås 

her det samme som i jordloven § 8 om driveplikt og begrepet tilsvarer begrepet "dyrka jord" i 

jordloven § 9, det vil si fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite slik disse er 

definert i AR5. Dersom det oppstår tvilstilfeller om arealet er "jordbruksareal", for eksempel 

ved kantsonearealer og gjengroingsarealer, er det de faktiske forholdene som er avgjørende, 

ikke hvordan arealet er klassifisert i kommunekartet. 

Første ledd nr. 1 andre punktum fastslår at unntaket for søknadsplikt ikke gjelder hvis tomta 

er dyrkbar jord, med mindre det først er gitt omdisponeringstillatelse etter § 9.  

Første ledd nr. 2 innebærer at samtykke til fradeling av tunet ikke er nødvendig i to tilfeller. 

For det første gjelder det hvis eiendommen blir solgt som tilleggsjord eller -skog til eier av en 

tilgrensende eiendom, eller til en leietaker eller forpakter som eier en egen eiendom fra før og 

som har leid den eller jordbruksareal på den i minst fem år.  
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Det er jord- og skogbrukseiendommer som faller inn under delingsbestemmelsen i jordloven 

§ 12 som er omfattet av bestemmelsen. Det innebærer at eiendommen er nytta eller kan nyttes 

til jordbruk eller skogbruk. Se jordloven § 12 første punktum.  

Delingen som omfattes av unntaket må innebære at hele eiendommen overdras med unntak 

av tun og bygninger, jf. ordlyden i § 12 a første ledd nr. 2 som tar utgangspunkt i uttrykket 

"eigedomen". En landbrukseiendom kan bestå av flere matrikkelenheter eventuelt av ulike 

frittliggende teiger eller sameieparter. Uttrykket "eigedomen" omfatter alle disse ulike delene 

av eiendommen. Eiendommen må overdras til en eier (eventuelt flere eiere hvis den eies i 

sameie). 

Det som fradeles kan gjelde et tun på ikke over fem dekar og bygninger på dette tunet. I 

mange tilfeller vil det være lett å fastslå hva som er et tun med bebyggelse, men det er ikke 

alltid tilfelle. Det sentrale ved tunet er at det dreier seg om en del av eiendommen hvor 

bolighuset og enkelte driftsbygninger er noenlunde samlet. Bestemmelsen inneholder ikke 

noe krav om bebyggelsens tilstand. En eiendom uten bolighus omfattes imidlertid ikke av 

unntaksregelen selv om det står andre bygninger der. Bestemmelsen overlater til kjøper og 

selger å fastsette hvor de konkrete grensene for hva som holdes tilbake skal gå, men det 

samlede tunarealet som fradeles kan ikke være mer enn fem dekar.    

Eiendommen må overdras som tilleggsjord eller -skog. Uttrykket "overdregen" omfatter alle 

former for overdragelse,   

Uttrykket "tilleggsjord eller -skog" innebærer at erververen – både eier av tilgrensende 

eiendom, jf. alternativ a, og leietaker og forpakter, jf. alternativ b, må eie produktive 

landbruksarealer fra før. Det går fram av andre ledd nr. 2 at unntaket er betinget av at 

erververen oppfyller driveplikten etter jordloven § 8 på eiendommen sin. Arealgrensen for 

erververs eiendom er foreslått å være eiendommer med mer enn 5 dekar jordbruksareal eller 

25 dekar produktiv skog, men også eiendommer som oppfyller begge disse vilkårene er 

omfattet. 

Bestemmelsen inneholder for øvrig ingen areal- eller bebyggelseskrav som fastsetter hvilke 

landbrukseiendommer unntaket vil gjelde for.  

Unntaket gjelder etter alternativ a ved overdragelse til en som er eier av tilgrensende 

eiendom. Det innebærer at eiendommene må ha et eller annet grensepunkt uten hensyn til om 

eiendommene ligger samlet eller er fordelt på flere teiger. Det innebærer videre at det ikke er 

noe krav om at produktive arealer ligger inntil hverandre, for eksempel jordbruksareal mot 

jordbruksareal eller skog mot skog. Det er heller ikke krav om å påvise en konkret 

rasjonaliseringsgevinst ved ervervet. 

Etter § 12 første ledd nr. 2 bokstav b gjelder unntaket dessuten hvis det er en leietaker eller 

forpakter som har leid eiendommen eller jordbruksareal på den i minst fem år og som eier 

egen eiendom fra før. Leietakeren kan enten ha forpaktet hele eller deler av eiendommen, jf. 

reglene i lov 25. juni 1965 nr. 1, eller leid hele eller deler av jordbruksarealet på 

eiendommen. Det er ikke tilstrekkelig å leie skog for å nyttiggjøre seg av unntaket. 

Leieavtalen må være skriftlig. Dette følger også av lovforslaget jordloven § 8 andre ledd nytt 

andre punktum. Leietiden på minst fem år må ses som en samlet sammenhengende leietid, og 

det går fram av § 12 første ledd nr. 2 bokstav b andre punktum at femårsfristen regnes fra det 



Side 82 av 92 

tidspunktet eieren har sendt kommunen kopi av leieavtalen i tråd med forslaget til ny regel i 

jordloven § 8 andre ledd tredje punktum. 

Første ledd nr. 3 og 4 er hentet fra tidligere sjuende ledd i jordloven § 12. Bestemmelsene er 

ikke endret. 

Andre ledd nr. 1 fastsetter som vilkår for at eieren kan gjøre bruk av unntaket fra 

delingsbestemmelsen i første ledd nr. 2 at det er inngått en skriftlig avtale mellom den som 

overdrar eiendommen og den som overtar den om overdragelse. Vilkåret om skriftlighet har 

sammenheng med kommunens kontroll med at vilkårene for unntaket er oppfylt. 

Andre ledd nr. 2 fastsetter et vilkår om at overtageren av eiendommen fra før må eie en 

eiendom som faller inn under arealgrensene for odlingsjord etter odelsloven § 2. Hvis 

arealgrensen heves, innebærer det at eiendommen må bestå av mer enn 35 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar skog. 

Andre ledd nr. 3 fastsetter et vilkår som gjelder hvor det er flere tun på eiendommen. I slike 

tilfeller kan bare ett av tunene fradeles uten delingssamtykke. Ønsker selger å fradele flere, 

må det søkes samtykke.  

Andre ledd nr. 4 fastsetter at tunet bare kan deles fra uten delingssamtykke hvis det står et 

bolighus på tunet. Det er ikke knyttet egne vilkår til bolighusets beskaffenhet. 

Tredje ledd fastsetter at departementet kan gi forskrift om muligheten for å fradele mindre 

areal uten godkjenning i forbindelse med grensejustering etter matrikkelloven. Bestemmelsen 

er hentet fra gjeldende jordlov § 12 niende ledd. Den er ikke endret. Det er for tiden ikke 

fastsatt slik forskrift. 

Fjerde ledd inneholder en hjemmel for å gi forskrift om hvilke opplysninger eieren plikter å 

fremlegge for kommunen for å dokumentere at delingen er omfattet av unntakene i første 

ledd nr. 1 og 2. 

 

Til § 18 

Dersom det er fattet endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd etter forskrift eller andre 

ordninger som er hjemlet i første ledd er vedtaket tvangsgrunnlag for utlegg jf. tvangsloven § 

7-2 bokstav e. Der det er klagerett på vedtak innebærer dette at klageinstansen må ha fattet 

vedtak før hjemmelen om utlegg kommer til anvendelse. 

Til § 19 

I bestemmelsen om kommunen og fylkesmannens tilsynsoppgave er det foreslått en endring 

som innebærer at tilsynsoppgaven også omfatter unntakene i den nye bestemmelsen i 

jordloven § 12 a. 

Til § 20 første ledd 

I bestemmelsen om tvangsgebyr er det foreslått en endring som innebærer at gebyr også kan 

pålegges for å sikre at reglene i den nye bestemmelsen i jordloven § 12 a blir overholdt. 
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9.4 Merknader til endringene i konsesjonsloven 

Til § 4 

Første ledd nr. 1 endres slik at naust, på samme måte som bolig- og fritidshus, omfattes av 

unntaket. Med "naust" menes bygninger i strandsonen som brukes til oppbevaring av 

redskaper, utstyr, båter og annet. Videre endres samme bestemmelse slik at fradelte tomter 

som ikke krever delingstillatelse etter jordloven også omfattes av unntaket. 

Konsesjonsfriheten er betinget av at tomta blir bebygd innen 5 år, jf. konsesjonsloven § 4 

andre ledd. Forslaget er behandlet i kapittel 5. 

Første ledd nr. 4 endres slik at arealgrensene for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd 

eiendom heves fra 25 til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. Endringen innebærer at 

færre eiendommer enn i dag vil bli omfattet av konsesjonsplikten. Forslaget er behandlet i 

kapittel 2. 

Til § 5 

Første ledd nr. 6 fastsetter at den som erverver en tilgrensende eiendom er unntatt fra 

konsesjonsplikt. Unntaket gjelder som for unntaket fra delingsbestemmelsen i jordloven § 12 

a slik at eiendommene må ha et eller annet felles grensepunkt uten hensyn til at eiendommen 

ligger samlet eller er fordelt på flere teiger. Det innebærer videre at det ikke er noe krav om at 

produktive arealer ligger inntil hverandre, for eksempel jordbruksareal mot jordbruksareal og 

skog mot skog. Det er heller ikke krav om å påvise en konkret rasjonaliseringsgevinst ved 

ervervet. 

Første ledd nr. 7 fastsetter at konsesjon heller ikke er nødvendig for leietaker eller forpakter 

som erverver tilleggsjord. Leietakeren kan enten ha forpaktet hele eller deler av eiendommen, 

jf. reglene i lov 25. juni 1965 nr. 1, eller leid hele eller deler av jordbruksarealet på 

eiendommen. Det er ikke tilstrekkelig å leie skog for å nyttiggjøre seg av unntaket. 

Andre ledd første punktum endres slik at arealgrensen for lovbestemt boplikt heves fra 25 

dekar til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Endringen innebærer at færre 

eiendommer en i dag blir omfattet av boplikt. Forslaget er behandlet i kapittel 2. 

Nytt fjerde ledd nr. 1 fastsetter at konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 6 og 7 er betinget av 

at det foreligger en skriftlig avtale mellom selger og erverver. Vilkåret om skriftlighet har 

sammenheng med Kartverkets kontroll med at vilkårene for unntaket er oppfylt. 

Nytt fjerde ledd nr. 2 fastsetter at ervervet må gjelde hele eiendommen, eventuelt med unntak 

av tun på ikke over fem dekar med bygninger. I mange tilfeller vil det være lett å fastslå hva 

som er et tun med bebyggelse, men det er ikke alltid tilfelle. Det sentrale ved tunet er at det 

dreier seg om en del av eiendommen hvor bolighuset og enkelte driftsbygninger er noenlunde 

samlet. Bestemmelsen inneholder ikke noe krav om bebyggelsens tilstand. En eiendom uten 

bolighus omfattes imidlertid ikke av unntaksregelen selv om det står andre bygninger der. 

Bestemmelsen overlater til kjøper og selger å fastsette hvor de konkrete grensene for hva som 

holdes tilbake skal gå, men det samlede tunarealet som er unntatt fra ervervet kan ikke være 

mer enn fem dekar. 
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Nytt fjerde ledd nr. 3 fastsetter et vilkår om at erververen må eie eiendom større enn 5 dekar 

jordbruksareal eller 25 dekar produktiv skog, men også eiendommer som oppfyller begge 

disse vilkårene er omfattet. 

Nytt femte ledd fastsetter tilleggsvilkår som gjelder ved leietakers eller forpakters erverv av 

tilleggsjord som ikke grenser til egen eiendom. Konsesjonsfriheten er i slike tilfeller betinget 

av at leietakeren eller forpakteren har leid jordbruksarealet på eiendommen eller del av 

jordbruksarealet i fem år. Leie av skog gir ikke grunnlag for konsesjonsfrihet etter denne 

bestemmelsen.  

Det foreslås i nytt fjerde ledd tredje punktum at leietidens lengde skal regnes fra tidspunktet 

da eier eller leier etter forslag til ny regel i jordloven § 8 andre ledd annet tredje punktum har 

sendt kommunen kopi av leieavtalen. 

Til  § 9 

Det fastsettes i lovutkastet at første ledd nr. 1 oppheves. Det innebærer imidlertid ikke at 

priskontrollen oppheves, men at bestemmelsen om priskontroll skal stå i § 9 a. Endringen i 

fjerde ledd første punktum er en følge av dette forslaget.  

Til § 9a 

Departementet har her sendt to alternative lovtekster på høring. Alternativ 1 innebærer ingen 

realitetsendring i forhold til dagens regel, men fordi lovteksten er speilvendt i forhold til 

dagens regel, er bestemmelsen utformet annerledes. Alternativ 2 innebærer at det innføres en 

arealgrense på 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord også for slike erverv. Omtalen 

nedenfor tar utgangspunkt i alternativ 2. Rammen til slutt gjelder dersom en velger alternativ 

1. 

Bestemmelsen gjelder priskontroll ved erverv av landbrukseiendom.  

Første ledd gjelder bebygd og ubebygd eiendom. Det går fram av bestemmelsen at regelen 

skal få anvendelse hvis eiendommen består av mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka 

jord. Regelen må tolkes i lys av den samme avgrensingen som er gjort for konsesjonsplikt, jf. 

konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4. Rene skogeiendommer faller etter dette utenfor 

priskontrollen. Det samme gjør eiendommer uten produktive arealer, for eksempel 

fjellstrekninger med jaktretter, fiskerett og beitemuligheter. Eiendommer med jordbruksareal 

hvor det produktive arealet ikke er fulldyrka eller overflatedyrka jord faller også utenom 

priskontrollen.  

Priskontrollen er bare aktuelt dersom formålet med ervervet er å bruke eiendommen til 

landbruksformål. Det vil si at erverv til andre formål faller utenfor.   

Det følger av § 9 fjerde ledd første punktum at det ikke skal foretas priskontroll der nær slekt 

eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 andre 

ledd. 

Pris er et moment som det skal legges særlig vekt på ved konsesjonsvurderingen. Momentet 

supplerer momentene som er nevnt i § 9, og kan begrunne et avslag på konsesjon. Det skal 

imidlertid foretas en helhetsvurdering av alle momentene samlet. Selv om kommunen mener 

at prisen er for høy, kan den følgelig etter en samlet vurdering gi konsesjon. 
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Vurderingen av prisen skal som før ta utgangspunkt i om den avtalte prisen tilgodeser en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 

innebærer at prisen bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken. Det gjelder bl.a. mål som å 

sikre rekrutteringen av aktive yrkesutøvere til næringen og legge til rette for eierskap til 

landbrukseiendommer som gir grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning. Videre er det et 

mål å legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og 

deltidsplasser i landbruket. Skal de landbrukspolitiske målene nås, er det nødvendig at bl.a. 

prisnivået på landbrukseiendommer ikke er høyere enn det som reflekterer verdien av 

eiendommens driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted, samtidig som det 

ikke stilles krav om urimelig høy egenkapital. Hensikten er ikke å fryse fast prisene, jf. bl.a. 

hensynet til eiendommenes funksjon som kredittgrunnlag. 

Det er lagt til grunn i andre ledd at departementet ved forskrift kan fastsette at 

prisvurderingen etter første ledd kan unnlates. Unntaket i forskrift kan fastsettes for erverv av 

bebygd eiendom med brukbart bolighus, og hvor den avtalte prisen ikke overstiger et fastsatt 

beløp. Med brukbart bolighus menes at eiendommen må ha en boligbebyggelse som har en 

brukbar standard slik at kjøperen kan flytte til eiendommen. I den forbindelse er det et 

vurderingsmoment om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp. Finnes det 

ikke slik bebyggelse på eiendommen, skal det foretas priskontroll uavhengig av 

kjøpesummens størrelse. 

Alternativ 1. 

Første ledd første punktum gjelder bebygd eiendom. …..(resten som over) 

Det går fram av første ledd andre punktum at det på samme måte er priskontroll ved erverv 

av alle ubebygde eiendommer som skal nyttes til landbruksformål med mindre eiendommen 

er en ren skogeiendom. Rene skogeiendommer faller etter dette utenfor priskontrollen. Som 

ren skogeiendom må regnes eiendommer uten jordbruksareal. Eiendommer uten produktive 

arealer, for eksempel fjellstrekninger med jaktretter, fiskerett og beitemuligheter er heller 

ikke omfattet av priskontroll, jf. at formålet med ervervet må være å bruke eiendommen "til 

landbruksformål".  Eiendommer med jordbruksareal hvor det produktive arealet ikke er 

fulldyrka eller overflatedyrka jord omfattes imidlertid også av priskontroll. 

 

Til § 13 tredje ledd nr. 7 

Bestemmelsen gir hjemmel for at det kan fastsettes en frist for erververen til å søke konsesjon 

hvis vilkårene for å erverve konsesjonsfritt etter de nye reglene i konsesjonsloven § 5 første 

ledd nr. 6 eller 7 ikke er oppfylt. 

9.5 Merknader til overgangsbestemmelsene 

Til overgangsbestemmelsene, romertall VI: 

Overgangsregel nummer 1 gjelder forslaget om å heve arealgrensen for konsesjonsplikt og 

forslaget om å endre omfanget av priskontroll ved erverv av landbrukseiendom. Det går fram 

av første punktum i forslaget til overgangsregel at i slike tilfeller skal de nye reglene få 

anvendelse for konsesjonssaker som ikke er endelig avgjort på det tidspunktet endringene trer 
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i kraft. Selv om eiendommen er ervervet før ikrafttredelsen, vil dermed de nye reglene få 

anvendelse. Har forvaltningen slike søknader til behandling ved ikrafttredelsen, skal 

behandlingen avsluttes av eget tiltak, og kommunen skal attestere at ervervet er 

konsesjonsfritt. 

Det er lagt til grunn i andre punktum at vedtaket er endelig hvis klage ikke er mottatt innen 

klagefristens utløp, eller hvor klageadgangen etter forvaltningsloven § 28 er brukt og 

forvaltningen har fattet en avgjørelse i klagesaken.  

Overgangsregel nummer 2 gjelder forslaget om å heve arealgrensen for lovbestemt boplikt 

for nær slekt og odelsberettigede. Det går fram av forslaget til bestemmelse at den nye 

arealgrensen i konsesjonsloven § 5 andre ledd skal gjelde selv om eiendommen er ervervet 

før ikrafttredelse av endringene. Bestemmelsen innebærer at boplikten bortfaller. 

Overgangsregel nummer 3 utvider forslaget om å endre arealgrensene fra 25 til 35 dekar i 

konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 andre ledd slik at det fastsettes en tilsvarende 

økning i arealgrensen hvor det er fastsatt vilkår om boplikt etter konsesjonsloven § 11 fordi 

erververen har søkt og fått konsesjon med slikt vilkår fordi han ikke skulle oppfylle den 

lovbestemte boplikten etter § 5 andre ledd. Bestemmelsen innebærer at boplikten bortfaller 

selv om den er fastsatt i et konsesjonsvilkår. Den nye arealgrensen får imidlertid ikke 

betydning for ordinære konsesjonssaker der boplikt er satt som konsesjonsvilkår etter 

konsesjonsloven § 11. 

 

Overgangsregel nummer 4 gjelder forslaget om å gjøre unntak fra delingsbestemmelsen og 

konsesjonsplikten når eiendommen med unntak av tunet skal selges som tilleggsjord til en 

leietaker som ikke eier eiendom som grenser til den eiendommen som overdras. Se 

lovforslaget jordloven § 12 a første ledd nr. 2 bokstav b og konsesjonsloven § 5 første ledd 

nr. 7. Bestemmelsen innebærer at leietid forut for ikrafttredelse av nye regler også kan gi 

grunnlag for unntak. Hvis leieavtalen er inngått før ikrafttredelse av endringene, og eier eller 

leier har sendt kommunen melding om leieforhold med hjemmel i forpaktingsloven § 1 andre 

ledd, løper fristen etter jordloven § 12 a første ledd nr. 2 bokstav b annet punktum og 

konsesjonsloven § 5 femte ledd andre punktum fra tidspunktet da kommunen mottok 

meldingen.   

 

Overgangsregel nummer 5 gjelder forslaget til endring av arealgrensen i odelsloven § 2. 

Endringen i odelsloven § 2 får ikke virkning for forhold der det etter tidligere regler er 

oppstått anledning til å bruke odels- eller åsetesrett før endringen her tar til å gjelde. 

Bestemmelsen bygger på prinsippet i odelsloven § 79 første ledd, og innebærer at dersom det 

har oppstått en aktuell løsningssituasjon før ny arealgrense trer i kraft, vil gjeldende regler få 

anvendelse.  
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Forslag til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv 

av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. og lov om jord 

og lov om odelsretten og åsetesretten 

 

I 

I lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting (forpaktingslova) gjøres følgende endringer: 

§ 1 tredje ledd oppheves. Fjerde ledd blir nytt tredje ledd. 

II 

I lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) gjøres følgende 

endringer: 

§ 2 første ledd skal lyde: 

§ 2. Krav til arealstorleik  

Ein eigedom blir rekna som odlingsjord når fulldyrka eller overflatedyrka jord på 

eigedomen er over 35 dekar, eller det produktive skogarealet på eigedomen er over 500 

dekar. 

III 

I lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) gjøres følgende endringer: 

§ 8 skal lyde: 

§ 8. Driveplikt 

Jordbruksareal skal drivast av eigaren og dette gjeld for heile eigartida. Ny eigar må 

innan eitt år ta stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort 

jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd.   

Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort. Avtala må vere skriftleg. 

Eigar må sende kopi av avtala til kommunen. Ei leigeavtale som er i strid med andre 

punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i høve til offentlege styresmakter.   

Finn departementet at jordbruksarealet ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga 

jorda bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak av 

omsyn til kulturlandskapet.   

 

§ 12 sjuende og niende ledd oppheves. Åttende ledd blir nytt sjuende ledd. 

 

Ny § 12 a skal lyde: 

§ 12 a. Unntak frå søknadsplikt ved deling 

Samtykke til deling er ikkje nødvendig   
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1. ved frådeling av ubebygde tomter, som ikkje er større enn to dekar og ikkje består av 

jordbruksareal, og som skal nyttast til bustad, fritidshus eller naust. Dersom tomta 

består av dyrkbar jord, gjeld ikkje unntaket med mindre det er gitt samtykke til 

omdisponering etter jordlova § 9. 

2. når eigedomen, med unntak av tun ikkje over fem dekar og bygningar på tunet, vert 

overdregen som tilleggsjord eller -skog til  

a. eigar av tilgrensande eigedom eller 

b. leigetakar eller forpaktar etter forpaktingslova lov 25. juni 1965 nr. 1 som eig 

eigen eigedom frå før, og som har leigd eigedomen eller jordbruksareal på han i 

minst fem år. Leigeavtala må vere skriftleg, og leigetida skal reknast frå det 

tidspunktet eigaren etter § 8 andre ledd har sendt kommunen kopi av leigeavtala. 

3. når ein særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal  

4. dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Andre 

punktum gjeld ikkje når jordskifteretten deler ein eigedom etter jordskiftelova § 3-7. 

Det er ein føresetnad for unntaka etter første ledd nr. 2 at   

1. det ligg føre ei skriftleg avtale mellom den som overdreg og den som overtek tilleggsjord 

eller -skog,  

2. overtakaren av eigedomen eig eigedom med mer enn 5 dekar jordbruksareal eller 25 

dekar produktiv skog, og oppfyller driveplikta etter § 8 på eigedomen sin, 

3. delinga berre gjeld eitt tun på eigedomen, 

4. det står eit bustadhus på tunet. 

Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i 

samband med grensejustering etter matrikkellova. 

Departementet kan gi forskrift om kva for opplysningar som må leggjast fram for kommunen 

for at samtykke til deling ikkje skal vere nødvendig etter første ledd nr. 1 og 2. 

§ 18 nytt annet ledd skal lyde:  

Er det gitt tilskot med heimel i føresegn etter første ledd og det er fatta endeleg vedtak om å 

betale tilskotet tilbake, er vedtaket tvangsgrunnlag for utlegg. 

§ 19 skal lyde: 

§ 19. Tilsyn 

Kommunen og fylkesmannen fører tilsyn med at føresegnene i §§ 8, 9, 10, 11, 12 og 12a 

vert haldne. 

§ 20 første ledd skal lyde: 

 For å sikre at reglane i §§ 8, 9, 10, 11, 12 og 12a vert haldne, eller vedtak etter desse 

paragrafane vert gjennomført, kan departementet påleggje den ansvarlege tvangsgebyr. 

 

IV 

I lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. gjøres følgende endringer: 

§ 4 første ledd nr. 1 skal lyde:  
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1. ubebygde enkelttomter for bolig, fritidshus eller naust, dersom tomten ikke er større enn 2 

dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven eller ikke trenger slik 

godkjenning etter jordloven.  

§ 4 første ledd nr. 4 skal lyde: 

4. bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 

35 dekar. 

§ 5 skal lyde: 

§ 5 (unntak på grunnlag av erververens stilling)  

Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er: 

1. eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende 

eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn 

av søsken, eller er i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje, forutsatt at eieren 

har sitt konsesjonsforhold i orden. Konsesjonsplikt kan likevel følge av § 7 andre 

ledd. 

2. odelsberettiget til eiendommen. 

3. staten. 

4. den fylkeskommune eller kommune der eiendommen ligger, såfremt ervervet gjelder 

en eiendom i område som omfattes av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- 

og bygningsloven, og eiendommen i planen er utlagt til annet enn landbruksområde 

eller ervervet skjer ved ekspropriasjon. Et kommunalt tomteselskap der 

vedkommende kommune har minst halvparten av kapitalen og flertallet i styret, 

likestilles med kommunen når det gjelder konsesjonsfrihet etter dette nummer. 

5. bank eller annen institusjon som Kongen har godkjent i denne sammenheng, når 

ervervet skjer gjennom tvangssalg for å redde en fordring som erververen har 

panterett for i eiendommen. Eiendommen må selges videre innen to år. Fristen regnes 

fra stadfestingen av auksjonsbudet og kan forlenges av departementet. 

6. den som erverver en tilgrensende eiendom som tilleggsjord eller -skog.  

7. leietaker eller forpakter etter forpaktingslova lov 25. juni 1965 nr. 1 som erverver 

tilleggsjord.  

Ved erverv av bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 

dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten 

etter første ledd nr. 1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år 

og selv bebor den i minst 5 år. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse 

som er eller har vært brukt som helårsbolig. Det samme gjelder eiendom med bebyggelse 

som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring 

dersom tillatelse til bebyggelse er gitt med sikte på boligformål. Erverver gjenlevende 

ektefelle eiendom fra sin avdøde ektefelle som eier eller ved uskifte, skal botiden gjenlevende 

har gjennomført før overtagelsen regnes mot plikttiden. 

Første og andre ledd gjelder tilsvarende for samboere i ekteskapslignende forhold. Som 

samboere etter bestemmelsen her regnes samboere som fyller vilkårene i arveloven § 28 a. 

Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 6 og 7 er betinget av at  

1. det foreligger en skriftlig avtale mellom overdrager og erverver,  
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2. at ervervet gjelder hele eiendommen, eventuelt med unntak av tun på ikke over fem 

dekar,  

3. erververen eier eiendom med mer enn 5 dekar jordbruksareal eller 25 dekar 

produktiv skog og oppfyller driveplikten etter jordloven § 8 på eiendommen sin.. 

Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 7 er dessuten betinget av at leietaker med skriftlig 

avtale har leid jordbruksarealet på eiendommen eller del av det i minst fem år. Leietiden skal 

regnes fra tidspunktet eier etter jordlova § 8 andre ledd har sendt kommunen kopi av leieavtalen. 

 

§ 9 første ledd nr. 1 oppheves. § 9 første ledd nr. 2 til 5 blir § 9 første ledd nr. 1 til 4. 

§ 9 fjerde ledd første punktum skal lyde: 

Første ledd nr. 4 og § 9 a gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker 

konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 andre ledd.  

Ny § 9a skal lyde (understrekingene viser forskjellene mellom alternativene): 

§ 9 a (priskontroll ved erverv av landbrukseiendom) 

Alternativ 1. Ved avgjørelse av søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom 

med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, 

skal det ut over momentene som nevnt i § 9 legges særlig vekt på om den avtalte prisen 

tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det skal også gjennomføres slik 

priskontroll ved erverv av ubebygde eiendommer som skal nyttes til landbruksformål med 

mindre eiendommen som erverves er en ren skogeiendom. 

Alternativ 2. Ved avgjørelse av søknad om konsesjon på erverv av eiendom med mer 

enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det ut 

over momentene som nevnt i § 9 legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.  

 Departementet kan ved forskrift fastsette at prisvurderingen etter første ledd skal 

unnlates ved erverv av bebygd eiendom med brukbart bolighus hvor den avtalte prisen ikke 

overstiger en fastsatt beløpsgrense.  

 

§ 13 tredje ledd skal lyde: 

Kongen kan sette en frist for erververen til å søke konsesjon dersom: 

1. tidsgrensen for tvangsbruk etter § 3 andre ledd overskrides. 

2. erververen unnlater å bygge innen 5 år i strid med § 4 andre ledd. 

3. erververen foretar bruksendring i strid med plan i henhold til § 4 tredje eller fjerde 

ledd. 

4. erverver som nevnt i § 5 første ledd nr. 1 eller 2 ikke overholder boplikten etter § 5 

andre ledd. 

5. erverver som nevnt i § 5 første ledd nr. 5 ikke overholder fristen for videresalg. 

6. kravet til bosetting etter § 7 tredje ledd jf. § 6 ikke overholdes. 

7. vilkårene for å erverve konsesjonsfritt etter § 5 første ledd nr. 6 eller 7 ikke er oppfylt. 

 



Side 92 av 92 

V 

I forbindelse med lovens ikrafttredelse gjelder følgende overgangsbestemmelser:  

1. Endringene i konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4, § 9 og § 9a skal gjelde i 

konsesjonssaker som ikke er endelig avgjort på det tidspunktet endringene trer i kraft. 

Vedtaket er endelig dersom klage ikke er mottatt innen klagefristens utløp, eller hvor 

klageadgangen etter forvaltningsloven § 28 er brukt og forvaltningen har fattet en 

avgjørelse i klagesaken. 

2. Ved lovbestemt boplikt som har oppstått etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 og 

2 etter reglene slik de lød før endringen i denne loven, får den nye arealgrensen i 

konsesjonsloven § 5 andre ledd anvendelse selv om eiendommen er ervervet før loven 

trådte i kraft. 

3. Endringen i arealgrensen skal også gjelde hvis det er fastsatt vilkår om boplikt etter 

konsesjonsloven § 11 og erververen har søkt og fått konsesjon med slikt vilkår fordi 

han ikke skulle oppfylle den lovbestemte boplikten etter § 5 andre ledd. 

4. Har eier eller leier sendt kommunen melding om leieforhold med hjemmel i 

forpaktingsloven § 1 andre ledd, løper fristen etter jordlova § 12 a første ledd nr. 2 

bokstav b andre punktum og konsesjonsloven § 5 femte ledd andre punktum fra 

tidspunktet da kommunen mottok meldingen.   

5. Endringen i odelsloven § 2 får ikke virkning for forhold der det etter tidligere regler er 

oppstått anledning til å bruke odels- eller åsetesrett før endringen her tar til å gjelde. 

 

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3896-11   Arkiv: GNR 51/29  

 

Gnr/bnr 51/29 

Nedre Kilemoen - Søknad om oppføring av lagerbygg 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tillatelse til oppføring av 

lagerbygg på eiendom 51/29 fra tiltakshaver Arve Bergheim, til merknader fra Arne 

Bergheim, til kommentarer og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen mener det ikke foreligger noen naturlig hjemmel til å motsette 

tiltakshavers søknad om oppføring herunder plassering av nytt lagerbygg på eiendom 

51/29, med mindre det blir valgt å nedlegge byggeforbud etter plan- og bygnings-

loven § 13-1 og igangsatt reguleringsprosess for å avklare plasseringsregler 

nærmere. 

2. Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-1 om oppføring samt plassering av 

lagerbygget godkjennes på grunnlag av pkt. 1. 

3. Dette vedtaket omfatter ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. 

4. Se orientering om klageadgang.   

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Utskrift sendes 

SG Arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss. 

Arne Bergheim, Bølgenhøgda 123, 3514 Hønefoss. 

Arve Bergheim, S/O Ringerike Liftutleie eiendom AS, Nedre Kilemoen, 3513 Hønefoss. 

 

 

 



 

Sammendrag 

Kommunen mottok søknad om oppføring av lagerbygg på eiendommen 51/29 den 

27.06.2016. I henhold til byggesøknaden skulle lagerbygget oppføres 1 meter fra 

nabogrensen, og med langsiden plassert mot eiendom 51/37. Det forelå i den forbindelse en 

protest fra naboeiendommen 51/37. 

 

Arne Bergheim redegjorde for protesten i et følgebrev datert 30.05.2016, som var vedlagt 

søknaden. Det protesteres over plasseringen av bygningen, både at bygget ønskes plassert 

mindre enn 4 meter fra nabogrensen og at bygget ønskes å plasseres med langsiden mot 

eiendom 51/37. Arne Bergheim begrunner protesten med at det er viktig med innsyn fra 

veien og innkjøringen slik at firmaet er synlig for kundene. Det hevdes også at det søkte 

tiltaket vil føre til dårligere solforhold for Arne Bergheim.  

 

Som et tilsvar på protesten av Arne Bergheim skriver søker at naboeiendommen eies av 

både Arve Bergheim og broren Arne Bergheim, hvor Arve Bergheim eier majoriteten av 

tomten og har signaturretten for naboeiendommen. Arve Bergheim hevder på bakgrunn av 

dette at han ikke trenger samtykke fra Arne Bergheim for å kunne bygge nærmere enn 4 

meter fra naboeiendommen 51/37. Kommunen sendte et foreløpig svar datert 04.07.2016 til 

partene i saken, partene ble oppfordret til å komme til enighet evt. endre søknaden. 

 

Den 06.07.2016 mottok kommunen brev fra søker SG arkitektur AS for tiltakshaver Arve 

Bergheim hvor det fremgikk at det var besluttet å flytte bygget til byggegrensen, altså 4 

meter fra naboeiendommen. Dette ble bestemt for å imøtekomme innsigelsen fra Arne 

Bergheim, samt for å kunne igangsette byggeprosessen. Søker anfører imidlertid at det er 

uaktuelt å vri bygget 90 grader slik at bygget får kortsiden mot eiendom 51/37, da dette vil 

innebære at partene vil få et uteområde som henvender seg mot hverandre.  

 

Temaet som skal vurderes av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er om søker 

Arve Bergheim kan plassere bygget horisontalt.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Bakgrunn: 

Av brev datert 11.08.2016 fremkommer det at brødrene Arve Bergheim og Arne Bergheim 

tidligere drev Ringerike liftutleie AS sammen. De skilte lag, og Arne Bergheim overtok 

selskapet Ringerike liftutleie AS. Det opplyses at de i ettertid vært i 4 rettssaker vedrørende 

Ringerike liftutleie, adkomst og eierforhold på tomter. Ettersom tomtene det er tale om i 

saken har konkurrerende virksomhet, anser Arve Bergheim protestene som et forsøk på å 

hindre og/ eller forsinke prosessen.  

 

 

Tiltaket: 

Det søkes om å oppføre et lagerbygg, i henhold til søknaden skal lagerbygget være 1134 m² 

bebygd areal, og 1354 m² bruksareal. Lagerbygget skal være ca 48,4 m langt og 22,4 m 

bredt. Intensjonen med å oppføre et lagerbygg på eiendommen er å kunne drive liftutleie. 

Kommunen har i den forbindelse mottatt protester fra naboeiendommen.   

 

 



 

Nabomerknader: 

Begrunnelsen for protestene er for det første at en plassering med langsiden mot 

eiendommen 51/37 vil hindre utsyn til veien og innkjøringen slik at naboeiendommen vil få 

dårligere eksponering. For det annet hevdes det at byggets plassering, særlig grunnet 

høydeforskjell mellom eiendommene, vil føre til dårligere solforhold for Arne Bergheim. 

Arne Bergheim foreslår på bakgrunn av dette å vri bygningen 90 grader, slik at kortsiden av 

bygget plasseres mot eiendom 51/37. 

 

 

Søkers kommentar til nabomerknadene: 

Søker informerer om at det er uaktuelt å plassere bygget slik at de får et uteområdet som 

henvender seg mot hverandre, når det er mulig å lage to adskilte uteområder som omsøkt.  

 

 

Alternative løsninger 

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av lagerbygg 

på eiendom 51/29 fra tiltakshaver Arve Bergheim, til merknader fra nabo Arne Bergheim, til 

kommentarer og til rådmannens saksframlegg.   

 

1. Saken utsettes til befaring 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 171 for Nedre Kilemoen. Området er regulert 

til industri- og lagerformål, jfr. reguleringsbestemmelse § 2. 

 

Reguleringsbestemmelsen § 3 c, fastslår følgende: 

«Anleggenes art, utforming og plassering skal godkjennes av bygningsrådet.» 

 

Rådmannen tolker dette som at bygningsmyndigheten i kommunen har myndighet til å sette 

føringer for hvilken plassering som kan godkjennes. En slik myndighet må imidlertid 

vurderes i samsvar med lovgivningen, særlig plan- og bygningsloven § 29-4. 

 

 

Juridiske forhold  

I plan- og bygningsloven av 2008 § 29-4 første ledd, står det følgende: 

«Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes 

av kommunen…»  

 

Av Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-8/15 fremkommer enkelte 

retningslinjer for hvordan plan- og bygningsloven § 29-4 skal tolkes.  

 

For det første fremgår det av rundskrivet pkt. 3.2.1 at det ved vurderingen av plan- og 

bygningsloven § 29-4 skal legges vekt på at plan- og bygningsloven i utgangspunktet er en 

ja-lov. Dette innebærer at tiltakshaver generelt har rettskrav på å få innvilget søknad om 

tiltak som er i tråd med regelverket, herunder også plan. 

 



For det annet fremgår det av rundskrivet at det forutsettes at plan- og bygningsloven 

praktiseres slik at tiltakshavers ønske imøtekommes, med mindre avgjørende grunner taler 

imot dette. Rundskrivet presiserer at det med avgjørende grunner særlig siktes til plassering 

og høyde som medfører betydelig ulempe for f.eks. naboeiendommen. 

 

Ved avgjørelsen av om kommunen har myndighet til å endre byggverkets plassering, er det 

derfor nødvendig å vurdere om plasseringen medfører betydelig ulempe for 

naboeiendommen.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Eier av naboeiendommen, Arne Bergheim protesterer på byggets plassering på bakgrunn av 

to forhold. Arne Bergheim anfører at det vil bli problematisk i forhold til innsyn og utsyn, 

og at det er en stor høydeforskjell mellom eiendommene, noe som vil medføre at bygget slik 

det ønskes plassert vil skygge for Arne Bergheims eiendom. 

 

Rundskrivet H-8/15 fastslår at byggets plassering må medføre en betydelig ulempe for 

naboeiendommen, for at det skal være grunnlag for å kreve endret plassering. Rådmannen 

tolker dette som at terskelen for å anse noe som en betydelig ulempe er høy.  

 

Ved vurderingen av i hvilken grad byggets plassering hindrer eksponering/ utsyn av Arne 

Bergheims bygg og drift, har rådmannen tatt utgangspunkt i kommunens kart. Av 

kommunens kart fremgår det at det allerede er et bygg gnr/bnr 51/25 som har en tilsvarende 

plassering slik som Arve Bergheim har søkt om. Gnr/bnr 51/25 ligger nærmest 

Follummoveien og Arne Bergheims bygg og drift er trolig dermed ikke synlig fra 

hovedveien. Rådmannen forutsetter dessuten at det er (ulik) skiltning ved veien som viser 

aktuelle kunder veien til forretningen. Etter rådmannens vurdering vil således ikke det søkte 

byggets plassering hindre eksponering av bygget til Arne Bergheim i betydelig grad.  

 

Arne Bergheim protesterer også med å henvise til mulig «innsyn», dette utdypes ikke 

ytterligere. Rådmannen tolker dette som at en vertikal plassering med langsiden mot gnr/bnr 

51/37 kan medføre noe innsyn til naboeiendommen. Etter rådmannens vurdering vil noe 

innsyn fra naboeiendommer, særlig på nærings- og industriområder være naturlig. 

Rådmannen anser derfor ikke mulig innsyn i denne saken som en betydelig ulempe.  

 

Søker SG arkitektur og tiltakshaver Arve Bergheim har ikke oppgitt noen kotehøyde over 

havet for høydebeliggenheten av bygningen i søknaden. Søkeren har blitt konfrontert med 

dette, og slik rådmannen forstår det vil bygningens gulv komme ca 20 cm over ferdig planert 

terreng. Det er ikke angitt at terrenget skal endres i følge terrengangivelsen på 

fasadetegningene. Rådmannen forutsetter at søkeren sender inn opplysning om hvilken 

kotehøyde over havet overkant gulv i bygningen vil få, slik at det framkommer at det ikke 

skal fylles opp, men ordnes en høydeforskjell på nevnte ca 20 cm. Ved vurderingen av 

høydeforskjellen mellom eiendommene er det tatt utgangspunkt i kommunens kart. Av 

kommunens kart fremgår det at kotelinjen for 160 m.o.h.-koten passerer over eiendommen 

51/29, mens det på eiendom 51/37 ikke vises noen kotelinjer. Dette tilsvarer en liten 

høydeforskjell mellom eiendommene. Bygningenes gesimshøyde er angitt å bli 6,6 m, noe 

som er mindre enn det som maksimalt er tillatt. I følge plan- og bygningsloven § 29-4 er det 

tillatt med inntil 8 m gesimshøyde. Reguleringsbestemmelsen § 3 litra d, angir forøvrig at 

det maksimalt er tillatt med 2 etasjer. Tegningene vedlagt søknaden viser ikke at det skal 



fylles opp.  Etter Rådmannens vurdering kan en slik høydeforskjell og mulig skyggelegging 

på naboeiendommen oppfattes som en ulempe, men ikke en betydelig ulempe.  

 

Etter en samlet vurdering av ovennevnte forhold kan ikke rådmannen se at byggets 

plassering er av betydelig ulempe for naboeiendommen. Kommunen bør på bakgrunn av 

dette ikke pålegge Arve Bergheim å endre plasseringen av bygget etter plan- og 

bygningsloven § 29-4. Rådmannen anbefaler heller ikke hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning å nedlegge byggeforbud med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1, bla. 

fordi rådmannen ikke mener tiltaket og dets plassering er i strid med reguleringsplanens 

intensjon eller gir en uønsket utvikling. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

anbefales å godkjenne søknaden.  

 

 

Vedlegg 

 

1. Situasjonsplan, datert 06.07.2016 med forslag til oppføring av lagerbygg fra 

ansvarlig søker, SG arkitektur AS og tegninger.  

2. Naboprotest, brev fra Arne Bergheim, 30.05.2016. 

3. Foreløpig svar fra kommunen, 04.07.2016. 

4. Naboprotest, brev fra Arne Bergheim, 07.08.2016. 

5. Motsvar til naboprotest, brev fra SG arkitektur AS, 11.08.2016. 

 

Dokumenter som ikke er tatt med som vedlegg, er søknadsblanketter, nabovarsling og 

ansvarserklæring.  

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Gnr/bnr 51/29 - Nedre Kilemoen – Vedrørende søknad om oppføring av lagerbygg/verksted. 

 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 

 

Vi bekrefter at vi 27.06.2016 har registrert deres søknad. 

 

Etter en foreløpig gjennomgang av søknad om oppføring av lagerbygg/verksted på eiendommen gnr/bnr 

51/29, Nedre Kilemoen, ser vi at det foreligger protest fra Arne Bergheim på plassering av bygget, 1 meter 

fra nabogrensen til gnr/bnr 51/37 og byggets orientering. Søkeren har redegjort for protesten i følgebrev 

datert 27.06.16 vedlagt søknaden.  Det framgår ikke at det har vært noen dialog mellom Arne Bergheim og 

søkeren vedrørende protesten.  Den nevnes at Arve Bergheim har majoriteten av tomten og signaturretten.  

Vi velger å sende kopi av dette brevet til både Arve Bergheim og Arne Bergheim.  Vi antar så langt at vi 

ikke kan se bort i fra protesten fra Arne Bergheim, dette med tanke på formålet bak reglene om 

nabovarsling.  Varselet skal gi eiere eller festere av naboeiendommer anledning til å komme med innspill i 

saken, slik at deres interesser evt. kan bli ivaretatt.  

 

Ringerike Liftutleie er varslet ved at Arne Berheim har underskrevet på å ha mottatt varsel 9.6.16. En 

enkel vurdering fra vår side tilsier da at Bergheims protest derved må tas hensyn til.  Dersom noen 

involverte i saken kan dokumentere at Arne Bergheim ikke er part eller ikke har protest-/klageadgang, bes 

det om at det redegjøres nærmere for dette! Det synes å være to forhold i saken som vedrører Arne 

Berheim, protest på nabovarselet, og manglende skriftlig samtykke til plassering så nær grensen. 

 

Det er søkt dispensasjon fra krav til avstand til nabogrense mot Gnr/bnr 51/37 og 51/27. Plasseringen av 

bygget mot nabogrensene er angitt til 1 meter på vedlagt kartutsnitt.  

Eier av Gnr/bnr 51/27, Ringerike kommune, har i naboerklæring datert 09.06.16 gitt samtykke til at bygget 

kan oppføres 1 meter fra nabogrensen. 

Det foreligger også naboerklæring fra eier av Gnr/bnr 51/37, datert 08.06.16, der bygget kan plasseres 2 

meter fra nabogrensen, men erklæringen er ikke underskrevet av Arne Bergheim.  Vi kan ikke se at 

søkeren har redegjort for dette avviket mellom 1 m og 2 m! 

 

Slik vi oppfatter norske byggeregler, er det vanligvis ikke kurant å plassere bygninger nærmere 

nabogrenser enn angitt i byggereglene.  Vi er noe overrasket over at tiltaket ikke er trukket de nødvendige 

meterne fra grensen, slik at nabosamtykke/dispensasjon hadde vært unødvendig.  Vi har ikke vært på 

befaring, og er ikke inngående kjent med de stedlige forholdene.  Dersom protesten fra Arne Bergheim 

ikke trekkes, eller det påvises at han ikke har rett til å protestere, ser vi for oss at saken vil bli lagt fram til 
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politisk behandling.  Hva en innstilling i en slik sak kan bli, er for tidlig å vurdere.  Det kan f. eks. være 

aktuelt med en befaring for å få belyst saken.  

 

Vi anmoder om at Arne Bergheim vurderer saken på nytt nå når vi har gitt dette foreløpige svaret og nå når 

ansvarlig søker har redegjort for saken i forhold til protesten.  Vi anmoder om at en skriftlig 

tilbakemelding sendes til oss innen 8. august. 

 

Vi anmoder ansvarlig søker om å begrunne nærmere hvorfor slik plassering er så nødvendig, og hvorfor 

man ikke kan overholde plan- og bygningslovens avstandskrav.  Vi tenker så langt at avstand mellom 

bygninger på 1 + 1 m = 2 m, kanskje med gjerde mellom også, ikke gir så lett tilkomst til vedlikehold o.l.  

 

Vi anmoder om at søkeren kompletterer saken med de tilleggsopplysningene vi har anmodet om i dette 

brevet, så som ytterligere begrunnelse for plassering i forhold til nabogrensen, avklaring av om det søkes 

om plasser 1 m eller 2 m eller annen avstand fra grensen mot 51/37 og hvorledes man ser på Arne 

Bergheims «rolle».  

 

Det tas forbehold om at den videre behandling av saken kan avdekke andre feil og/eller mangler, eller 

behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og dokumentasjon for tiltaket er 

søkers ansvar. 

 

Regning for gebyr blir sendt til den som vil ha arbeidet gjennomført (tiltakshaver).  

 

 

Tidsfrister  

Søknaden forutsetter dispensasjon fra plan og er således ikke underlagt noen lovbelagt tidsfrist for 

kommunens saksbehandling. Normalt vil slike saker bli behandlet innen 12 uker, men i enkeltsaker kan det 

likevel påberegnes lengre saksbehandlingstid.  Dersom det ikke blir en løsning ved at protesten «fjernes», 

viser vi til byggesaksforskriftens § 7-3 om at det ved spesielt kompliserte saker kan bli aktuelt med lengre 

saksbehandlingstid enn de 12 ukene som er vanlig saksbehandlingsfrist.  5. september er trolig første 

anledning for politisk behandling.  Fristen starter å løpe fra det tidspunkt saken anses å være 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. 

 

Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen på gebyret varierer 

etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas også gebyr dersom saken avslås. Dersom det 

må dispenseres fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med 

tilhørende forskrifter, veglov eller andre aktuelle lover, påløper det ekstra gebyr. Betalingsreglementet 

finner du på kommunens hjemmesider. 

 

Dersom det er spørsmål til saken kan henvendelsen rettes til saksbehandler. (Se under). Ved eventuell 

henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendom. Du kan sende epost 

dersom du ikke får kontakt. 

 

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 
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Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsl byggesakeder 

  

Saksbehandler: Arne Erik Myhra 

E-post: arne.erik.myhra@ringerike.kommune.no 

Telefon: 32 11 74 59 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Ringerike Eiendom AS, Postboks 1269 Flattum, 3503 HØNEFOSS 

Arne Bergheim, Bølgenhøgda 20, 3514 HØNEFOSS 

Arve Bergheim, 

 

 





 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9847-13   Arkiv: GNR 284/95  

 

GNR/BNR 284/95 - ÅDALSVEIEN 539 - BYGGING AV 

TILBYGG 
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon for bygging 

av terrasse, do-rom og vedbod på eiendom med gnr/bnr 294/95, til nabomerknad fra 

Hendrikus T. A. Hart og Mari-Anne Linnea Lien og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsens §§ 2.1 og 5 

ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at tiltaket ikke medfører vesentlige ulemper for 

hensynet til landskaps-, natur- og friluftsverdiene langs Sperillen. Hovedkomiteen 

viser til at tiltakene er typiske for fritidseiendommer, og er egnet til å sikre forsvarlig 

bruk av hytta. Hovedkomiteen vurderer det slik at fordelene er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i nabomerknad fra Hart og Lien tilsier at 

søknaden ikke bør godkjennes. 

3. Et vilkår for godkjenningen av dispensasjonssøknaden er at eksisterende utedo rives. 

Dette forutsettes utført innen tre måneder etter at endelig vedtak foreligger. 

4. Søknaden godkjennes i prinsippet. 

5. Rådmannen sørger for videre oppfølging av mulig ulovlig bruk av 

fritidseiendommen som bolig, samt eventuelt å gi pålegg dersom utedoen ikke er 

fjernet innen tre måneder etter at endelig vedtak foreligger. 

6. Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 

- Ingrid Braaten, Karjolveien 17, 3531 KROKKLEIVA 

- Mari-Anne Linnea Lien, Ådalsveien 537, 3525 HALLINGBY 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at søknaden om dispensasjon for bygging av terrasse, do-rom og 

vedbod godkjennes, og at ansvar for mulig ulovlig bruk av eiendommen delegeres til 

rådmannen. 

 

Innledning / bakgrunn 



Det er søkt om tillatelse til flere mindre tiltak som er oppført på eiendommen gnr./bnr. 

284/95. Tiltakene omfatter terrasse, do-rom og et lekehus som brukes til vedbod. I do-

rommet vil det brukes en utedoløsning som ikke utløser krav om utslippstillatelse. Tiltakene 

krever dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen bemerker innledningsvis at deler av informasjonen i denne saken er unntatt 

offentlighet etter offentleglova § 13. Dokumentene som refereres i dette saksframlegget er 

dermed ikke vedlegg til saken. Relevante opplysninger er referert i dette saksframlegget. 

Ingen opplysninger som er unntatt offentlighet anses å være relevante for avgjørelsen av 

denne saken. Etter rådmannens vurdering gjenspeiler opplysningene gitt i dette 

saksfremlegget sakens innhold og er tilstrekkelige for å behandle saken på en forsvarlig 

måte. 

 

Byggesøknad 

Den 30. november 2015 mottok kommunen en byggesøknad for terrasse, do-rom og vedbod 

på eiendom gnr/bnr 284/95. Deler av omsøkte tiltak er allerede utført. Sammen med 

byggesøknaden ble det søkt om dispensasjon. Dispensasjonssøknaden er mangelfullt utfylt, 

men det fremkommer hva det søkes dispensasjon for å bygge. 

 

Av vedlegg til byggesøknaden fremgår det at følgende er oppført og godkjent på 

eiendommen: 

- Hytte: 55,7 m
2
 

- Veranda (med takoverbygg): 7,5 m
2
 

- Veranda (uten takoverbygg): 8,3 m
2
 

- Inngangsplatå: 6,1 m
2
 

Totalt gir dette et bebygd areal på 77,6 m
2
 

 

Omsøkte tiltak vil medføre disse arealendringene. Tiltaket er delvis utført: 

- Veranda (med takoverbygg) bygges inn i hytta: 7,5 m
2
 

- Ny veranda: 22 m
2
 

- Nytt do-rom: 1,8 m
2
 

- Deler av gammel terrasse bygges inn som ny entré: 6,1 m
2
 

- Frittstående vedbod: 5,8 m
2
 

 

Totalt gir dette et bebygd areal på 100,8 m
2
 etter tiltakene. 

 

Nabomerknad fra Hendrikus T. A. Hart 

Hart er gift med Mari-Anne Linne Lien, som er hjemmelshaver på naboeeiendommen med 

gnr. 284 bnr. 38/40/70, og kom med en nabomerknad på hennes vegne. I følge 

nabomerknaden gjelder den først og fremst at det ikke er søkt om bruksendring fra 

fritidseiendom til bolig, da det i følge Hart pågår ulovlig bruk av eiendommen som bolig. 

Hart reagerer på at det ikke er søkt om bruksendring før det søkes om byggetiltak på 

eiendommen. 

 

Slik Hart ser det bør ikke kommunen godkjenne noen byggetiltak på eiendommen så lenge 

den faktiske bruken ikke er lovlig, da utbyggingen det søkes om vil legge ytterligere til rette 

for den ulovlige bruken. Videre stilles det spørsmål ved om endringene er i tråd med 

restriksjonene på utnyttingsgrad av eiendommen, og om eksisterende utedo på eiendommen 



planlegges revet i forbindelse med bygging av nytt do-rom. Han påpeker også at Braaten 

holder duer på eiendommen sin, noe han mener er bevis for at de bruker det som bolig. 

 

Foreløpig svar fra kommunen 

Kommunen sendte den 2. desember 2015 et foreløpig svar der de etterlyste redegjørelse for 

nåværende bruk av hytta og en nærmere forklaring på om man planla en toalettløsning i do-

rommet som krevde utslippstillatelse. 

 

Braaten besvarte dette brevet, og presiserte at hun vil sette inn et tørrklosett. 

 

Ulovlig bruk som bolig 

Store deler av saksdokumentene omhandler hvorvidt fritidseiendommen brukes ulovlig som 

bolig. Etter tips fra Hart, sendte kommunen et brev til Ingrid Braaten der hun ble bedt om å 

redegjøre for bruken av hytta, kommunen informerte også om at bruk som bolig var ulovlig 

uten søknad og godkjenning av bruksendring. 

 

Ingrid Braaten skrev i svar til kommunen at hun tidligere har brukt hytta som bolig, men at 

dette var en midlertidig løsning og at hun flyttet derfra etter at kommunen gjorde klart for 

henne at bruken som bolig var ulovlig. Tidligere har også Mohammed M. K. Taher vært 

registrert med bostedsadresse på eiendommen. 

 

I brev 10. mars 2016 opplyser Braaten om at hverken hun eller Taher lenger bor på 

fritidseiendommen. Den 1. februar 2016, flyttet de til Karjolveien 17.. Braaten har fremlagt 

leiekontrakt som bevis på flyttingen. Braaten og Taher er ikke lenger registrert med 

bostedsadresse på fritidseiendommen. 

 

I mail datert 5. april 2016 opprettholder Hart sin nabomerknad om at kommunen ikke bør 

godkjenne byggetiltak som legger til rette for ulovlig bruk av hytteeiendommen. Han sier 

videre at Braaten har ny bostedsadresse hos en slektning i Krokkleiva og at Taher ikke har 

noen adresse. De mener derfor at dette er en pro forma-endring av adresse for å få 

gjennomslag for en del omfattende utbygginger. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er ingen reguleringsplan for området, og eiendommen reguleres dermed av 

kommuneplanen. I kommuneplanen er området markert som LNF-område. 

 

Etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1 andre ledd fremgår det at «Oppføring av ny bolig- 

eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av 

slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.». 

 

Det er også en veiledende tekst til kommuneplanbestemmelsene, denne er ikke juridisk 

bindende men gir nyttig veiledning til hvordan bestemmelsene skal forstås. Her fremgår det 

at «Dersom det gis dispensasjon for å utvide hytter, skal ikke samlet størrelse bli større enn 

totalt 100 m
2
 T-BYA. Maksimal størrelse for frittliggende uthus er på inntil 20 m

2
 T-BYA.» 

 

Fritidsboligen befinner seg i underkant av 60 meter fra strandlinjen ved Sperillen, og 

kommuneplanbestemmelsen § 5 om byggeforbud i 100m-sonen fra vassdrag kommer også 

til anvendelse. I den veiledende teksten til bestemmelsene står det at «Dersom det gis 

dispensasjon i områder langs vann og vassdrag for å utvide hytter, skal total 



hyttestørrelse etter utvidelsen ikke blir større enn 50 m
2

 T-BYA, og tilsvarende vedrørende 

uthus på inntil 10 m
2

 T-BYA». 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5.  

 

For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke 

«blir vesentlig tilsidesatt» og at «fordelene ved å gi dispensasjon [er] klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering», jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

Hensynene bak kommneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 er å verne om landskaps-, natur- og 

friluftsverdiene. I 100 m-beltet har man særlig strenge regler for å sikre allmennhetens 

tilgang til vannet, og de spesielle friluftsverdiene som finnes her. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen har ikke funnet tidligere behandlinger og vedtak som anses relevante for denne 

saken, da den anses å være av lokal karakter. 

  

Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at tiltaket eller kommunens oppfølging av saken har direkte økonomiske 

konsekvenser for kommunen. Saksbehandlingsgebyr og lignende kommer som inntekt til 

kommunen. Kommunen har informert søker om at det tas gebyr også i avslagssaker. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for høring eller lignende for å avgjøre denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon for bygging 

av terrasse, do-rom og vedbod på eiendom med gnr/bnr 294/95, til nabomerknad fra 

Hendrikus T. A. Hart og Mari-Anne Linnea Lien og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsens §§ 2.1 og 5 

blir vesentlig tilsidesatt, og at tiltaket medfører vesentlige ulemper for hensynet til 

landskaps-, natur- og friluftsverdiene langs Sperillen. Hovedkomiteen viser til at 

tiltakene vil legge ytterligere til rette for ulovlig bruk av fritidseiendommen som 

bolig. Hovedkomiteen vurderer det slik at fordelene ikke er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

2. Søknaden avslås med henvisning til plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. Rådmannen følger videre opp mulig ulovlig bruk av fritidseiendommen som bolig, 

samt pålegger tilbakeføring og riving av allerede utførte tiltak på eiendommen. 

4. Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

 
Alternativ argumentasjon 

Hovedkomiteen kan velge å legge vekt på innholdet i merknaden fra Hart og Lien, og 

vurdere det slik at dersom man godkjenner tiltakene, vil det legge ytterligere til rette for 

ulovlig bruk av eiendommen. Videre kan hovedkomiteen legge vekt på at hytta allerede er 



større enn maksimalt tillatt BYA etter kommuneplanbestemmelsen § 5, og at en ytterligere 

påbygging vil være uheldig for LNF-verdiene i 100m-beltet langs Sperillen. 

 

Alternativ 2 

Hovedkomiteen utsetter saken for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kan ikke se at saken berører spørsmål som vil ha prinsipiell betydning. 

 

Rådmannens vurdering 

Innledningsvis vil rådmannen presisere at man ikke har mulighet til å avslå en søknad alene 

fordi man mistenker at det senere vil foregå ulovlig bruk av eiendommen. 

 

Rådmannen har sett at selve dispensasjonssøknaden ikke er begrunnet i særlig grad. 

Dispensasjonssøknaden er imidlertid begrunnet gjennom den øvrige korrespondanse. 

Rådmannen beklager at Braaten ikke har fått tilstrekkelig informasjon fra kommunen om 

kravet om begrunnet dispensasjonssøknad, og ut fra øvrig korrespondanse i saken, trekker vi 

ut at Braaten har anført disse grunnene for å innvilge dispensasjon: 

 

Det er lite lagerplass på hytta, og en vedbod og et større inngangsparti vil lette lagringen av 

ved og diverse utstyr. Et nytt do-rom vil erstatte en gammel utedo på eiendommen, og bedre 

toalettforholdene på hytta betraktelig, slik at det fra et miljøperspektiv blir en sikrere løsning 

enn nåværende utedo. Terrassen som tidligere var på hytta var av så dårlig forfatning at den 

måtte rives. I forbindelse med gjenoppbygging ble den utvidet litt for å lage en terrasse med 

mer hensiktsmessig plassering og størrelse i forhold til bruken av hytta. 

 

Rådmannen vurderer det slik at tiltakene det søkes om er ganske alminnelige tiltak på en 

fritidseiendom. Tilstrekkelig lagringsplass for utstyr, ved og lignende er naturlig å ville 

tilrettelegge for på en hytteeiendom. Heller ikke en utvidelse av terrassen med innbygging 

av et inngangsparti er endelige bevis for at hytta brukes til bolig. Det er uklart for 

rådmannen om Braaten for tiden har duer eller annen fugl på eiendommen, men rådmannen 

kan ikke se at dette er avgjørende for vurderingen av om hytta brukes som bolig. 

 

Rådmannen er enig i nabo Hart om at det er uheldig å godkjenne tiltak på en eiendom som 

brukes ulovlig som bolig. Slik saken står nå har imidlertid Braaten fremlagt leiekontrakt som 

hennes bevis på at hun ikke lenger bor på eiendom med gnr/bnr. 284/95. Hverken Braaten 

eller Taher er lenger bostedsregistrert i Ådalsveien 539. Rådmannen ser det slik at man ikke 

bør avvise søknaden med begrunnelse at hytta brukes ulovlig som bolig, uten å ha klare 

bevis for dette. Rådmannen vurderer det som mer hensiktsmessig at HMA ber 

administrasjonen følge opp mulig ulovlig bruk, og ilegger eventuelt nødvendige sanksjoner 

for å stoppe eventuell ulovlig bruk som bolig. 

 

Når det gjelder selve dispensasjonssøknaden ser rådmannen at hytta allerede er større enn 

begrensningen på maksimalt 50 m
2
 T-BYA etter veiledningen til 

kommuneplanbestemmelsen § 5. Imidlertid vurderer rådmannen det slik at da E16 ligger 

som en barriere mellom hytteeiendommen og strandsonen, gjør ikke de særlige hensynene 

om å sikre allmennheten fri ferdsel i strandsonen seg gjeldende i denne saken. Rådmannen 

finner dermed at de veiledende maksimalgrensene for BYA bør kunne fravikes i denne 

saken. 



 

Kommuneplanbestemmelsen § 2.1 setter maksimal BYA for hytter til 100 m
2
, i tillegg til 

uthus på inntil 20 m
2
 BYA. Etter utbyggingen vil hytta være på 95 m

2
 BYA, med et 

frittliggende uthus på 5,8 m
2
 BYA, altså innenfor de veiledende retningslinjene i § 2.1. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan det gis dispensasjon dersom fordelene ved å 

innvilge dispensasjonen er «klart større enn ulempene etter en samlet vurdering» og formålet 

bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir «vesentlig tilsidesatt». 

 

Etter rådmannens vurdering er dette et område hvor friluftsverdier ikke gjør seg gjeldende i 

særlig grad. Eiendommen ligger i nær tilknytning til en rekke bolighus, og det er så vidt 

rådmannen kan se ingen turstier over eiendommen. E16 som går rett ved eiendommen 

minsker også eiendommens viktighet for å sikre LNF-verdiene. Utvidelsen av BYA vil være 

forholdsvis liten, og da do-rom planlegges bygget i tilknytning til terrassen, vil eiendommen 

få mindre spredt bebyggelse enn tidligere, da utedoen lå helt i utkant av eiendommen. Dette 

vil føre til en mindre privat sone på eiendommen, og er således positivt for LNF-verdiene. 

 

Tiltakene er egnet til å sikre en god og hensiktsmessig bruk av eiendommen. Slik rådmannen 

vurderer det er hygieniske toalettforhold viktig å legge til rette for, også ved 

fritidseiendommer. Omsøkte tiltak vil sikre en god toalettløsning både fra et bruker- og 

miljøperspektiv. Å gi dispensasjon til økt lagringsplass er også positivt etter rådmannens 

syn, da dette vil minske behovet for utendørs lagring, noe som vil gi et ryddigere inntrykk på 

tomta. 

 

Etter dette finner rådmannen at fordelene ved å innvilge dispensasjonen er klart større enn 

ulempene, og at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir «vesentlig 

tilsidesatt», jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å godkjenne tiltakene, da de anses å være relevante 

for å sikre en hensiktsmessig bruk av fritidseiendommen. Rådmannen vil jobbe for å stoppe 

en eventuell ulovlig bruk av eiendommen til boligformål, dersom denne bruken viser seg 

ikke å være avviklet. 

 

Vedlegg 

- Plantegning og fasadetegninger, tidligere forhold og nye planer 

- Bilder av eiendommen fra e-skatt 

- Situasjonsplan 

 

 

 Ringerike kommune, 04.08.2016 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Leder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Kristine Grønlund  
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2628-2   Arkiv:   

 

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til rådmannens saksframlegg og 

til utkast til endring av «Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune» og « Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune» 

2. Endringsforskriftene sendes på offentlig høring med seks ukers frist.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Hensikten med å revidere de to lokale forskriftene som gjelder mindre avløpsanlegg, er å få 

et mer oppdatert og helhetlig lovverk på utslippsområdet. Regelendringene vil føre til 

enklere saksbehandling, og mer forutsigbarhet for de som skal søke om utslippstillatelse, 

entreprenører, slamtømmerfirma og anleggseiere for øvrig.  

De praktiske og økonomiske konsekvensene av endringsforslagene er små.  

De viktigste endringene rådmannen foreslår er tilpasning og forenkling av forskriftstekst til 

dagens praksis i tillatelser for utslipp, tydeliggjøring av krav til bakterier (før TKB, nå E-

coli) i områder hvor det er spesielle brukerinteresser.  

Videre foreslår rådmannen å innføre krav til hyppigere tømmefrekvens for minirenseanlegg 

og tette tanker (minst én gang i året fra dagens 2.hvert år), samt krav til tømming av olje- og 

fettutskillere. Hyppigere tømmehyppighet på disse anleggene bidrar generelt til mindre 

utslipp, i tillegg til bedre driftsforhold og lengre levetid på anleggene. Jevn tømming av olje- 

og fettutskillere som har påslipp til kommunalt nett vil også føre til mindre olje- og fettslam 

inn på kommunens felles avløpsledninger.  

 

Innledning / bakgrunn 

Forurensningsforskriften kap 12 setter krav til mindre private avløpsanlegg for mindre enn 

50 personer. I forskriften åpner det for at kommunen kan sette krav for å tilpasse forhold i 

kommunen. Ringerike kommune vedtok sin lokale forskrift i 2009 (Forskrift om utslipp av 

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud). 



 I forbindelse med dette ble det også vedtatt en lokal forskrift med krav vedrørende tømming 

av anleggene (Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, 

Buskerud). Disse to forskriftene er like i Ringerike og Hole. 

  

I politisk vedtak i kommunestyret 27.11.14 om oppstart av regelendring for å legge til rette 

for årlig tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg, ble det også vedtatt oppstart på disse to 

lokale forskriftene (sak 143/14, arkivsak 14/227-8). Bakgrunnen for dette var å få et 

helhetlig og oppdatert regelverk på området.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er viktig for kommunen å ha et lokalt regelverk som er oppdatert etter dagens kunnskap 

og praksis. Det er også viktig at regelverket er tydelig og forutsigbart, slik at loven blir lik 

for alle. I forslag til endring av de lokale forskriftene er foreslått å inkludere regler om 

tømming av olje- og fettutskillere. Dette er for å ha et regelverk som er fremtidsretta, og som 

legger til rette for bedre oppfølging av disse anleggene.  

 

 

Under er en skjematisk beskrivelse av hva som foreslås revidert i de to forskriftene, samt 

bakgrunn og eventuelle konsekvenser av de ulike forslagene. 

 

 

1. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune, Buskerud 

 

Innledende tekst 
Gjeldende forskrift Forskrift til ny forskrift 

§ 4 til § 10 i denne forskriften erstatter kravene 
i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13. For 
øvrig gjelder bestemmelsene i 
forurensningsforskriften. De bestemmelsene i 
forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13 som 
ikke er i strid med denne forskriften gjelder 
fortsatt.  

I tillegg til denne forskrift gjelder 
bestemmelsene i forurensningsforskriften 
kapittel 11 og 12. 

Forslaget er kun en språklig forenkling og har ingen juridiske eller praktiske konsekvenser.  

 

§ 2 Virkeområde 

Ny setning i er angitt i fet. 

Gjeldende forskrift Forskrift til ny tekst 

Forskriften gjelder utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
bedrifter og andre virksomheter, med innlagt 
vann i Ringerike kommune, som ikke er tilkoplet 
kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke 
overstiger 50 pe. 
 
Det vises også til:  
- Forskrift om godkjenning av foretak for 
ansvarsrett (GOF) 
- Forskrift om tømming av slamavskillere og 

Forskriften gjelder utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
bedrifter og andre virksomheter, med innlagt 
vann i Ringerike kommune, som ikke er tilkoplet 
kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke 
overstiger 50 pe. 
 
Forskriften gjelder bare for virksomheter som 
har innlagt vann eller utslipp fra toalettavløp. 



tette tanker i Ringerike kommune 

Forslaget er kun en tydeliggjøring, og har ingen juridiske eller praktiske konsekvenser.  

 

Hensikten med endringene er at det blir mer oversiktlig å ha en egen paragraf med «forhold 

til andre regelverk» (ny § 3, se under). Andre ledd er derfor fjerna. Siste setning (i fet) er en 

presisering av at reglene kun gjelder der hvor det er innlagt vann eller utslipp fra toalett. Det 

betyr at dersom virksomheten ikke har innlagt vann og kun har utslipp av gråvann (alt 

avløpsvann bortsett fra toalettavløp), så er den ikke omfattet av kravene i forskriften.  

 

Ny paragraf: § 3 Forhold til annet regelverk 

 

Søknader om utslippstillatelse skal også behandles etter plan- og bygningsloven. 

Tømming av avløpsanlegg er regulert av «Forskrift om tømming av tanksystem for 

oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringeringerike kommune, Buskerud. 

Bakgrunnen for endringen er å henvise til det mest relevante regelverket.  

 

§ 3 (§4 i forslag til endring) Definisjoner 

Følgende definisjoner foreslås endret. Endringer er angitt i fet: 
Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer 
fra kjøkken, bad og vaskerom. Toaletter er ikke 
inkludert. 
TKB: Termotolerante koliforme bakterier 

Gråvann: Alt avløpsvann som ikke kommer fra 
toalettavløp. 
E-coli (Escherichia coli): En type TKB 
tarmbakterier som forekommer i mennesker 
og dyr. Kan være sykdomsfremkallende. 

Endringen av definisjonen av gråvann er bare en forenkling.  

 

Rådmannen foreslår å bruke E-coli istedenfor TKB (tarmbakterier) som måleparameter for 

bakterier, for å tilpasse kravet til dagens kunnskapsgrunnlag. Flere andre norske kommuner 

har gjort dette, og det er i tråd med anbefalinger fra NiBio (Norsk institutt for bioøkonomi), 

tidligere Bioforsk. E-coli er en av flere typer tarmbakterier (TKB). Den dominerer i 

menneskers avføring og er en sterk indikator på at også andre smittestoffer kan være til 

stede (f.eks. virus og parasitter). Ved måling av badevann utgjør E coli normalt over 90 % 

av antall TKB. Måling av E-coli er en mer moderne og sikker analysemetode enn TKB.  

Begge parameterne indikerer at avløpsvannet inneholder fersk avføring (fekal forurensning), 

men i gruppen TKB inngår også bakterier som naturlig finnes i miljøet, noe som kan 

medføre feil i prøvene. I drikkevannsforskriften brukes E-coli som indikator på fekal 

forurensing. I EUs badevannsdirektiv brukes også E-coli og ikke TKB. 

Siden det er E-coli som er indikatoren for bakterier fra toalettavløp, vil endringen i 

måleparameter (fra TKB til E-coli) ikke medføre noen vesentlig skjerping av rensekravet. 

 

§ 4 (§ 5 i forslag til endring) Krav til planlegging 

Følgende endringer foreslås i 2.ledd: 
Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Den som utfører grunnundersøkelse eller 
prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha 
nødvendig hydrogeologisk kompetanse.  

Den som utfører grunnundersøkelse eller 
prosjektering av avløpsanlegg skal kunne 
dokumentere nødvendig hydrogeologisk 
kompetanse og erfaring. 



Bakgrunnen for den foreslåtte endringen er at det er viktig å sikre at firmaer har tilstrekkelig 

erfaring og ikke bare formell kompetanse og at dette skal dokumenteres. 

Dette vil sikre kvalitet i prosjekteringen av nye avløpsanlegg, det vil si at man foreslår det 

riktige anlegget ut fra stedlige forhold. På den måten sikres det at anlegg som blir bygd slik 

at det renser slik lovverket krever og fungerer slik det skal.  

 

§ 5 (§ 6 i forslag til endring) Utslippskrav  

Følgende endringer er gjort i 2.ledd 
Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

I Steinsfjordens nedbørsfelt stilles det i tillegg 
krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier 
(TKB) skal være <1000/100 ml, regnet som årlig 
middelverdi. Også andre steder der det er 
spesielle brukerinteresser (drikkevann, bading, 
fiske etc) eller spesielle følsomme resipienter 
som blir berørt, kan det stilles krav til utslipp av 
bakterier. 

I Steinsfjordens nedbørsfelt stilles det i tillegg 
krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier 
(TKB) skal være <1000/100 ml, regnet som årlig 
middelverdi. Også andre steder der det er 
spesielle brukerinteresser (drikkevann, bading, 
fiske etc) eller spesielle følsomme resipienter 
som blir berørt, stilles det krav til utslipp av 
bakterier. 

Endringen innebærer en presisering/ og tydeliggjøring og en svak skjerping av dagens krav. 

 

Presiseringen tydeliggjør at det er opp til den som utfører grunnundersøkelser og 

prosjekterer anlegget å vurdere om anlegget også skal oppfylle rensekravet for bakterier. 

Slik dagens ordlyd er, er det opp til kommunens saksbehandlere å vurdere dette i hver 

søknad om utslippstillatelse og aktivt stille krav til rensing av bakterier. Det vil dermed bli 

opp til saksbehandlers skjønn om hvorvidt dette kravet blir satt.   

Rådmannen mener at det er viktig at den som gjør undersøkelser og prosjekterer anlegget, 

gjør en selvstendig vurdering av om det er forhold knyttet til brukerinteresser/resipient som 

tilsier at det bør være et eget rensekrav for bakterier. Forurensningsmyndigheten har for 

øvrig alltid mulighet til å sette strengere krav i en utslippstillatelse uavhengig av 

prosjekteringa.  

 

Hva som vil være spesielle brukerinteresser vil variere, men den vanligste er som regel 

private drikkevannsbrønner. Dersom det er drikkevannsbrønner i nærliggende avstand på 

den aktuelle tomta eller nabotomta, vil dette gå under betegnelsen «spesiell 

brukerinteresse». Har eiendommen kommunalt vann og det ikke er vann i nærheten som blir 

brukt til bading, fisking, jordvanning etc., vil det bakteriekravet trolig ikke gjelde, dersom 

resipienter ikke defineres som sårbar.  

 

Naturbaserte infiltrasjonsanlegg vil oppfylle bakteriekravene uansett dersom de er bygget 

etter gjeldende standarder. De aller fleste prefabrikerte gråvannsrenseanlegg vil også det. 

Når det gjelder minirenseanlegg (prefabrikerte anlegg for rensing av alt avløpsvann), er det 

en rekke av merkene som må ha et ekstra rensetrinn for å oppnå rensekravet for bakterier, 

mens noen av anleggene har dette som «standardløsning». Dette koster ekstra (om lag kr 

20 000,-), og det har vært for noen av typene vært problemer knyttet til drift og vedlikehold. 

Det har vist seg at dersom man bruker infiltrasjon (rensing i stedegne masser) som ekstra 

rensetrinn, så vil en stort sett unngå driftsproblemer.  

 

 

 

§ 6 (§ 7 i forslag til endring) Godkjente renseløsninger 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 



Tett tank: Dette er en løsning som kun vil 
godkjennes der det er forhold som tilsier at 
andre løsninger enn tett tank vil kunne 
benyttes. Godkjennes bare for toalettavløp, og 
bare i kombinasjon med godkjent renseløsning 
for gråvann. Det skal være alarm som varsler i 
god tid før tanken er full. Tankvolum skal være 
minimum 6 m3 for helårsboliger og 3 m3 for 
fritidsboliger. Utføres i henhold til NS-1545. 
 
 
Biologisk filter: Godkjennes bare for gråvann. 
Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr 60. 
Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe. 
 

Tett tank. Dette er en løsning som kun vil 
godkjennes der det er forhold som tilsier at 
andre løsninger enn tett tank vil kunne 
benyttes. Godkjennes bare for toalettavløp, og 
bare i kombinasjon med godkjent renseløsning 
for gråvann. Det skal være alarm som varsler i 
god tid før tanken er full. Tankvolum skal være 
minimum 6 m3 for helårsboliger og 3 m3 for 
fritidsboliger. Utføres i henhold til NS-1545. Det 
skal benyttes vannbesparende toalett. 
 
Biologisk filter: Godkjennes bare for gråvann. 
Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr 60. 

Endringene vil ikke ha praktiske eller økonomiske konsekvenser.  

I alle utslippstillatelser hvor kommunen godkjenner tett tank, settes det som vilkår at det 

skal benyttes vannbesparende toalett. Dette fordi at man ikke skal måtte tømme så hyppig. 

Tett tank har blitt mer vanlig etter forskriften at ble vedtatt i 2009, og rådmannen ser derfor 

behovet for å ha oppdatere bestemmelsene om dette i lokal forskrift. I definisjonen av 

gråvann, er kravet til pumpe tatt bort. Dette fordi Rådmannen ønsker å legge til rette for nye 

typer teknologier som kommer på markedet. 

 

§ 8 (§ 9 i forslag til endring) Krav til utførelse  
Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne 
dokumentere relevant kompetanse, for 
eksempel utdannelse som maskinentreprenør 
eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av 
ADK1-kurs eller 2-dagers kurs i 
bygging/installasjon og prosjektering v mindre 
avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller 
tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne 
dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider. 

Den som utfører arbeidene på stedet, 
skal kunne dokumentere relevant 
kompetanse, for eksempel utdannelse 
som maskinentreprenør eller rørlegger, 
og tilleggsutdannelse i form av ADK1-
kurs eller 3-dagers kurs i 
bygging/installasjon og prosjektering av 
mindre avløpsanlegg fra Norsk 
Rørsenter eller NMBU, eller tilsvarende. 
I tillegg skal vedkommende kunne 
dokumentere erfaring fra tilsvarende 
arbeider. 

 

Endringene som foreslås har ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser. Det er kun en 

oppdatering ut fra hvor man kan ta denne typen kurs og kurslengde. 

 

 

§ 9 (§ 10 i forslag til endring) Krav til drift, vedlikehold og kontroll 

Følgende endringer gjøres i 4.ledd:  
Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Ved alle anlegg unntatt lukkede 
infiltrasjonsanlegg skal det som en del av drifts- 
og vedlikeholdsavtalen tas representativ 
stikkprøve på utløp minimum hvert 4.år. Denne 
skal analyseres på tot-P og BOF5. Der det er satt 

Ved alle anlegg unntatt lukkede 
infiltrasjonsanlegg skal det som en del av drifts- 
og vedlikeholdsavtalen tas representativ 
stikkprøve på utløp minimum hvert 4.år. Denne 
skal analyseres på tot-P og BOF5. Der det er satt 



krav til rensing av bakterier, skal det også tas 
prøve som analyseres på TKB. 

krav til rensing av bakterier, skal det også tas 
prøve som analyseres på E-coli. 

 

 

Forslaget til endring. kommer som en følge av forslaget om å sette bakteriekravet til E-coli 

istedenfor TKB, og har ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser av betydning.  

 

§ 11(§ 12 i forslag til endring) Eldre utslipp 
Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Utslipp etablert før 1.januar 2007 og som det på 
tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes 
tillatelse for etter det på den tid gjeldende 
regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2010. 
Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak 
om opprydding er fastsatt. 

Utslipp etablert på tidspunkt hvor det ikke var 
krav om utslippstillatelse (i praksis: anlegg 
etablert før 1972) er ulovlige fra 1.januar 2010. 
Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak 
om opprydding er fastsatt. Pålegg om 
opprydding kan være pålegg om nytt anlegg 
eller tilkobling til offentlig kloakk. Dette er 
søknadspliktig.  

Endringen er bare språkmessig for å gjøre det enklere å forstå. Innholdet er det samme. Siste 

setning referer til at nytt avløpsanlegg og tilkobling til offentlig avløpsanlegg ved pålegg om 

opprydding må omsøkes. Forslaget til endring vil ikke ha juridiske, økonomiske eller 

praktiske konsekvenser.  

 

Ny § 13: Unntak 
Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

 -  Når særlige grunner foreligger, kan kommunen 
gjøre unntak fra forskriften. 

Forslaget gjør at eventuelle unntak kan hjemles. Ut over dette har ikke forslaget praktiske 

eller økonomiske konsekvenser av betydning. 

 

Kommunen har ikke praksis for å dispensere fra lokal forskrift. Dersom det likevel blir 

vurdert som hensiktsmessig å dispensere i helt spesielle tilfeller, gir ikke dagens forskrift 

adgang til dette. Rådmannen har fått avklart fra Fylkesmannen at det er nødvendig med en 

bestemmelse om dispensasjoner. Forslaget medfører at en eventuell dispensasjon ikke vil bli 

ansett som en saksbehandlingsfeil og dermed er et vedtak som kan oppheves hvis det blir 

påklagd.  

 

 

 

2. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud 

 

§ 1 Virkeområde 
Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere 
og tette tanker for oppsamling av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
næringsvirksomhet og lignende virksomheter i 
Ringerike kommune. 

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for 
oppsamling av sanitært avløpsvann, 
fettutskillere og oljeutskillere fra bolighus, 
fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og 
lignende virksomheter i Ringerike kommune.  

Bakgrunn for å inkludere krav til sikre at olje- og fettutskillere blir tømt systematisk for å 

hindre olje- og fettslam inn på kommunalt avløpsnett.  



 

§ 2 Definisjoner 

Følgende ny definisjon foreslås: 

System med én eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, f.eks. 
minirenseanlegg, slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann.  

Bakgrunnen for forslaget er å tilpasse lovteksten til minirenseanlegg og andre nye typer 

avløpsanlegg i tillegg til slamavskillere og tette tanker. 

 

§ 3 Pålagt tømming 
Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming av 
slamavskillere. Denne skal utføres av firma som 
har kontrakt med kommunen. 
 
Abonnent er ansvarlig for tømming av tette 
tanker og eventuelle ekstratømminger av 
slamavskillere. All tømming skal utføres av firma 
som har tilstrekkelig kompetanse.  

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming av 
alle tanksystem bortsett fra tette tanker. 
Ordinære tømminger skal utføres av firma som 
har kontakt med kommunen.  
Abonnent er ansvarlig for tømming av tette 
tanker og eventuelle ekstratømminger av 
øvrige tanksystem. 
All tømming skal utføres av firma som har 
tilstrekkelig kompetanse. 

Hensikten med endringsforslaget er å tydeliggjøre at kommunen er ansvarlig for all 

rutinetømminger av alle anlegg utenom tette tanker. Blant annet er kommunen ansvarlig for 

tømming av minirenseanlegg og gråvannsrenseanlegg. 

 

 

§ 4 Tømmehyppighet 
Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Flg. Tømmehyppigheter gjelder:  
- For slamavskillere for alt avløpsvann, 
boligbebyggelse: Hvert 2.år. 
- For slamavskillere for alt avløpsvann, 
fritidsbebyggelse: Hvert 4.år. 
- For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4.år. 
- For tette tanker: Etter behov, men ikke 
sjeldnere enn hvert 2.år for boligbebyggelse og 
hvert 4.år for fritidsbebyggelse.  
 
Dersom utslippstillatelse krever hyppigere 
tømming, må tillatelsen følges. 

For de ordinære tømmingene gjelder følgene 

tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, 

boligbebyggelse: Hvert 2.år 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, 

fritidsbebyggelse: Hvert 4.år 

- For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4.år. 

- For slamavskillere i minirenseanlegg: Ikke 

sjeldnere enn én gang årlig.   

 

Dersom utslippstillatelse eller drifts- og 

serviceavtalen krever hyppigere tømming, må 

dette følges. Dette defineres som ordinær 

tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, men 

minst én gang i året. 

 

 

 



Den viktigste endringen her er at det kreves årlig tømming av tette tanker. Erfaring viser at 

dagens minstekrav til tømming av tette tanker hvert 2.år (boliger) og 4.år (hytter) har vært 

for sjeldent. Dersom slike tanker blir fulle og renner over, er dette direkte utslipp. 

Det foreslås også årlig tømming av minirenseanlegg, istedenfor hvert 2.år. Dette er ut fra 

hva som er anbefalt av leverandører og bransjen.  

Det presiseres også at dersom drifts- og serviceavtalen krever oftere tømming, vil det inngå 

som en del av rutinetømmingene.  

 

§ 5 Tømmegebyr 
Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere 
skal dekke kommunens kostnader med 
innsamling og behandling. Gebyr betales pr 
tømming. Gebyret kan differensieres etter type 
og størrelse på slamavskiller. Gebyrsatsene 
fremgår av kommunens gebyrregulativ.  

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere 
skal dekke kommunens kostnader med 
innsamling og behandling. Gebyr betales per 
tømming. Gebyret kan differensieres etter type 
og volum på tanksystem. Gebyr fremgår av 
kommunens gebyrregulativ. 

 

Endringen er en følge av endringen i § 2 og medfører ingen praktiske eller økonomiske 

konsekvenser.  

 

§ 6 Fakturering 
Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Kommunen fakturerer abonnent for ordinær 
tømming av slamavskillere i henhold til § 4. 
All fakturering for tømming av tette tanker og 
ekstratømminger av slamavskillere skjer fra 
utførene firma til abonnent.  

Kommunen fakturerer abonnent for ordinær 
tømminger i henhold til §§4 og 5. 
All fakturering for tømming av tette tanker og 
ekstratømminger skjer fra utførende til 
abonnent.  

 

Endringene som foreslår er en konsekvens av endringen i § 2 og medfører ingen praktiske 

eller økonomiske konsekvenser.  

 

§ 7 Gjennomføring av tømming  

Rådmannen foreslår endringer i 1. og 2. ledd. 
Dagens forskrift Forslag til endring 

Det gis varsel fra utførende firma om når 
tømming av slamavskillere skal foretas.  
 
Tømming av tette tanker og ekstratømminger 
av slamavskillere skjer etter bestilling fra 
kompetent firma fra abonnent.  

Utførende firma gir varsel til abonnent om 
tidspunkt for ordinær tømming. 
 
Abonnent bestiller selv tømming av tette 
tanker og ekstratømminger fra kompetent 
firma. 

 

Forslaget er kun en språklig omskrivning, og har ingen konsekvenser.  

 

§ 8 Abonnentens plikter 

Rådmannen foreslår følgende nytt 1.ledd. 
Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av tette tanker og ekstratømminger enn 
det kommunen har avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn dokumentasjon på 
tømming fra tømmefirma til kommunen. 

Denne bestemmelsen er flytta fra dagens § 7. Rådmannen foreslår å styrke bestemmelsen 

ved å legge til ordet «uoppfordret» i setningen. 



 

Rådmannen foreslår ny paragraf om tømming av olje- og fettutskillere: 
Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom driftstilstanden tilsier det.  
Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men ikke sjeldnere enn 2 ganger per år.  
Kommunen kan gå inn og kontrollere at funksjon- og drift av olje- og fettutskillere er 
tilfredsstillende og eventuelt bestemme en annen tømmefrekvens.  
 
Eier av olje- og fettutskillere er selv ansvarlig for bestilling av tømming av sine anlegg.  
 
Entreprenør som tømmer anleggene, må ha nødvendig godkjenning.  
 
Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til Ringerike kommune innen 
1.mars hvert år.  
 

Forslag til endring legger til rette for bedre oppfølging av olje- og fettutskillere i kommunen. 

Jevnlig tømming vil bedre driftsforhold og føre til mindre olje- og fettslam inn på 

kommunalt avløpsnett. Krav til hyppighet er basert på erfaring fra bransjen og andre 

kommuners tilsvarende kravstilling.  

 

 

§ 9 (§10 i forslag til endring) Unntak 

(Tilføyelser er satt i fet): 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming av tanksystemer, må vanntilførselen 

avstenges permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen. 

For å få unntak fra kravene til olje- og fettutskillere i § 9 må det søkes kommunen om 

dispensasjon.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Rådmannen kan ikke se at forslaget til endring av de to lokale forskriftene vil ha effekter for 

overordnede planer, slik som strategi for opprydding, kommuneplan osv. 

 

Juridiske forhold  

Dagens lokale forskrifter ligger her: 

1) https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-06-25-1048 

2) https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-06-25-1049 

Vedlagt til dette saksframlegget er rådmannens utkast til endringsforskrifter.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I kommunestyresak 143/14 ble det vedtatt oppstart på endring av disse to lokale forskriftene 

for å få et helhetlig og oppdatert regelverk på området.  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at forslaget vil ha økonomiske konsekvenser av betydning. I noen få 

tilfeller vil anleggseiere kunne få noe økte merkostnader siden krav til bakterier vil gjelde 

dersom det er spesielle brukerinteresser selv om forurensningsmyndigheten i kommunen 

ikke påpeker dette. Det er likevel snakk om et begrenset antall, siden det allerede er sentrale 

krav til at prosjekterende/den som utfører grunnundersøkelser skal velge et avløpsanlegg 

som gir minst mulig forurensing.  



Krav til årlig tømming av tette tanker vil noen steder medføre en ekstra kostnad for de som 

bruker hytta svært lite. Dette vil bare utgjøre noen få fritidsboliger. Rådmannen er derfor av 

den oppfatningen at de positive konsekvensene med forslaget (mindre risiko for 

lekkasje/direkte utslipp) vil oppveie for dette og være av større betydning. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen foreslår å sende saken ut på offentlig høring. Planen er å annonsere 

forskriftsendringen i Ringblad, på kommunens hjemmeside på internett og Facebook. 

Rådmannen foreslår at fristen for å uttale seg til saken settes til seks uker.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til vedtak i sak 14/227 om å sende saken på høring.  

Rådmannen vurderer at endringene som det foreslås her, er av mindre betydning. 

Endringene som foreslås vil føre til et mer oppdatert og tydelig regelverk i Ringerike 

kommune. Målet med endringen er at det skal bli lettere for blant annet innbyggere, 

tiltakshavere, entreprenører, prosjekterende og utbyggere å forholde seg til regelverket. 

Rådmannens forslag til et mer tydelig rensekrav for bakterier og hyppigere tømminger av 

tette tanker og og minirenseanlegg, vil kunne gi en lav kostnadsøkning hos enkelte 

anleggseiere. Rådmannen vurderer det likevel dithen at de positive gevinstene knyttet til 

redusert risiko for forurensning, økt driftssikkerhet og vern av brukerinteresser (særlig 

private drikkevannbrønner) oppveier for dette.   

 

Vedlegg 

1. Saksprotokoll: sak 143/14 – kommunestyrevedtak om oppstart på forskriftsarbeidet.  

2. Forslag til endringsforskrift - FOR 2009-06-25 nr 1048: Forskrift om utslipp av 

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud 

3. Forslag til endringsforskrift - FOR 2009-06-25: Forskrift om tømming av 

slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/227-8  Arkiv: M45  

 

Sak: 143/14 

 

Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 

3.  Bakgrunnen for gebyrbeløpets størrelse vedlegges saksfremlegget. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.11.2014: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

d) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 

3.  Bakgrunnen for gebyrbeløpets størrelse vedlegges saksfremlegget. 

Steinar Larsen (uavh) tok opp sitt forslag fremmet i hovedkomiteen (HMA): 

 

1. Tilsynsgebyr på mindre avløpsanlegg skal fortsatt tas pr tilsyn i etterkant av tilsyn. 

2. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette  tanker, FOR 2009-06-25 nr 1049. 



3. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg , FOR 2009-26-25 nr 1048 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HMA) innstilling og Larsens forslag, 

ble hovedkomiteens forslag vedtatt mot 13 stemmer.  Mindretallet besto av uavh, Frp, Sol og 

Sp.  

 
 



Forskrift om endring av forskrift om utslipp av avløpsvann 
fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud 
I forskrift 13.8.2009 nr 1048 om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, 

Buskerud gjøres følgende endringer: 

 

Nåværende innledende tekst oppheves. Ny innledende tekst: 

I tillegg til denne forskrift gjelder bestemmelser i forurensningsforskriften kapittel 

11 og 12. 

 

Setning 1 forkortes og ny setning i fet tilføyes på slutten av § 2: 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 

bedrifter og andre virksomheter som ikke er tilkoblet kommunal avløpsledning, og hvor 

utslippet ikke overstiger 50 pe. Forskriften gjelder bare for virksomheter som har 

innlagt vann eller utslipp fra toalettavløp.   

 

Nåværende § 3 blir til § 4 med endringer. Ny § 3 skal lyde: 

§ 3 Forhold til annet regelverk 

Søknader om utslippstillatelse skal også behandles etter plan- og bygningsloven. 

Tømming av avløpsanlegg er regulert av Forskrift om tømming av tanksystem for 

oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune, 

Buskerud. 

 

Nåværende § 3 blir til § 4 med tilføyelser og endringer i fet skrift. Definisjon på E-coli 

erstatter definisjon av TKB. 

 

§ 4. Definisjoner 

 

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg 

gjelder følgende: 

- Avløpsanlegg: Anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av 
følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. 

- Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom 
rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig 
røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig). 



- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller 
lignende. 

- Gråvann: Alt avløpsvann som ikke kommer fra toalettavløp.  
- Tot-P: Total fosfor. 
- BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av 
organisk stoff i vann. 

- E-coli (Escherichia coli): En type TKB (tarmbakterier) som forekommer i 
mennesker og dyr Kan være sykdomfremkallende.  

- Personekvivalent, (pe): 1 pe er tilsvarende lik utslipp fra én person. Den tekniske 
definisjonen er den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et 
biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.  

- Resipient: Vannforekomst som mottar forurensning fra avløpsanlegg. Resipient for 
infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er 
overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern). 

- ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. 
- Steinsfjordens nedbørsfelt: Avgrensninger som vist på kart, vedlegg 1. 
 

 

Nåværende § 4 blir til § 5 med tilføyelser i fet skrift:  

 

§ 5. Krav til planlegging 

Ved søknad om utslippstillatelse skal kommunens søknadsskjema benyttes. Alle vedlegg 

som er angitt i søknadsskjemaet skal vedlegges søknaden i den grad de er relevante. 

Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av avløpsanlegg skal kunne 

dokumentere nødvendig hydrogeologisk kompetanse og erfaring.  

Kommunen kan kreve at det skal utarbeides en samlet avløpsplan for området der det 

omsøkte anlegget ligger, før utslippstillatelse gis. Kommunen bestemmer områdets 

avgrensing. Kommunen kan kreve at det etableres fellesløsning for hele eller en del av 

området. 

Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til 

drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Det skal 

innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes å bli berørt 

av utslippet. Der det er drikkevannsinteresser, skal det dokumenteres av fagkyndig at 

drikkevannet ikke vil bli påvirket av utslippet. Alle drikkevannskildene skal avmerkes på 

situasjonsplan. 

Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra 

grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg, 

herunder infiltrasjonsareal. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. 

Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt. 

 

Nåværende § 5 blir ny § 6 med endringer i fet skrift:  

§ 6 Utslippskrav 



Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi. 

Parameter: Utslippskonsentrasjon: 

Tot-P <1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%) 

BOF5 <25 mg/l. (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%) 

  

  

I Steinsfjordens nedbørfelt stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av 

bakterier (TKB) skal være <1.000/100 ml, regnet som årlig middelverdi. Også andre 

steder der det er spesielle brukerinteresser (drikkevann, bading, fiske etc.) eller spesielt 

følsomme resipienter som blir berørt, stilles det krav til utslipp av bakterier. 

 

Nåværende § 6 blir ny § 7 med endringer og tilføyelser i fet skrift. Siste setning i 

definisjonen av biologisk filter oppheves. 

§ 7 Godkjente renseløsninger 

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er 

benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av fagkyndige. 

Følgende renseløsninger kan godkjennes: 

- Lukket infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norsk vann- 
rapport 178/2010 «Grunnundersøkelser for infiltrasjon-mindre avløpsanlegg. 
Skal ha støtbelastning med pumpe. Det skal monteres peilerør for å kunne 
kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget. 

- Våtmarksfilter med forfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49. Anlegget skal 
ha støtbelastning med pumpe. 

- Minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller 
tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig 
lufttemperatur. Minirenseanlegg for hytter må dokumentere oppnåelse av 
rensekravene ved testet for minst 6 måneder uten tilførsel av avløpsvann til 
anlegget. 

- Tett tank. Dette er en løsning som kun vil godkjennes der det ikke er forhold som 
tilsier at andre løsninger enn tett tank vil kunne benyttes. Godkjennes bare for 
toalettavløp, og bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Det skal 
være alarm som varsler i god tid før tanken er full. Tankvolum skal være minimum 6 
m³ for helårsboliger og 3 m³ for fritidsboliger. Utføres i henhold til NS-1545. Det skal 
benyttes vannbesparende toalett. 

- Biologisk filter. Godkjennes bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 
60.  

- Sandfilter. Godkjennes bare ved rehabilitering av bestående sandfilter, og anlegget 
kan bare benyttes til gråvann. Utføres i henhold til beskrivelse i www.avlop.no. 

Annen renseløsning kan også vurderes. Det må i søknaden dokumenteres at denne 

oppfyller rensekravene. 

Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. Filterpose istedenfor 

slamavskiller godkjennes bare for eksisterende fritidsbebyggelse, bare for gråvann og 

bare der det ikke er mulighet for atkomst med slamtømmeutstyr. 



Nåværende § 7 blir til § 8. 

 

Nåværende § 8 blir til § 9 med følgende endringer i fet skrift: 

§ 9 Krav til utførelse 

Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for 

eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i 

form av ADK1-kurs eller 3-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre 

avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter eller NMBU, eller tilsvarende. I tillegg skal 

vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider. 

Det skal være mulighet for prøvetaking på utløp på alle renseanlegg bortsett fra 

infiltrasjonsanlegg. 

 

Nåværende § 9 blir ny § 10. 

Nåværende § 10 blir ny § 11 

 

Nåværende § 11 blir ny § 12 med endringer/tilføyelser i fet. 

 

§ 12 Eldre utslipp 

Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt før 1. januar 2007 (dato for ikrafttredelse 

av forurensningsforskriften kapittel 12) er fortsatt gjeldende. 

 

Utslipp etablert på tidspunkt hvor det ikke var krav om utslippstillatelse, i praksis anlegg 

etablert før 1972, er ulovlige fra 1. januar 2010. Utslippene kan likevel bestå inntil 

enkeltvedtak om opprydding er fastsatt. Pålegg om opprydding kan være pålegg om 

nytt anlegg eller tilkobling til offentlig kloakk. Dette er søknadspliktig. 

 

Ny § 13 skal lyde:§ 13 Unntak 

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gjøre unntak fra forskriften. 

 



Endringsforskrift til FOR 2009-06-25 nr 1049: Forskrift om tømming 

av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud  

 

I forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud gjøres 
følgende endringer 

 

Ny overskrift skal lyde: 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og 

oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud 

Nytt hjemmelsgrunnlag skal lyde som følger: 

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre xx.xx.2016 med hjemmel i lov 13. mars 

1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, 

forurensningsforskriften § § 15-6 og 15-A4. 

Ny § 1. Tilføyelser er satt i fet:  

§ 1.Virkeområde 

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for oppsamling av sanitært avløpsvann, 

fettutskillere og oljeutskillere fra bolighus, fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og 

lignende virksomheter i Ringerike kommune.  

Ny § 2. Ny definisjon i fet skrift: 

§ 2.Definisjoner. 
- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. 
Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som 
abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller 
lignende. 
-Tanksystem: System med én eller flere tanker for oppsamling og rensing av 
avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, slamavskiller, tett oppsamlingstank for 
avløpsvann. 

- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som fjerner synlige 
forurensninger og partikler. 

- Tett tank: Oppsamlingstank for toalettavløp. 

 

Dagens § 4 endres til følgende. Nye bestemmelser er satt i fet. 

 

Endring i fet: 

§ 3. Pålagt tømming. 



Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming av alle tanksystem bortsett fra tette 

tanker. Ordinære tømminger skal utføres av firma som har kontrakt med kommunen. 

Abonnent er ansvarlig for tømming av tette tanker og eventuelle ekstratømminger av 

øvrige tanksystem. 

 

Endringer i fet: 

§ 4.Tømmehyppighet 

For de ordinære tømmingene gjelder følgene tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2.år 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4.år 

- For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4.år. 

- For slamavskillere i minirenseanlegg: Ikke sjeldnere enn én gang årlig.   

 

Dersom utslippstillatelse eller drifts- og serviceavtalen krever hyppigere tømming, 

må dette følges. Dette defineres som ordinær tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, men minst én gang i året. 

 

Ny presisering i fet i § 5: 

§ 5.Tømmegebyr 

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere skal dekke kommunens kostnader med 

innsamling og behandling. Gebyr betales pr. tømming. Gebyret kan differensieres etter 

type og volum på tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens gebyrregulativ. 

 

Endringer i § 6 er angitt i fet skrift 

§ 6. Fakturering 

Kommunen fakturerer abonnent for ordinære tømminger i henhold til §§ 4 og 5. 

All fakturering for tømming av tette tanker og ekstratømminger skjer fra utførende 

firma til abonnent. 

 

I § 7 er tekst i fet omskrevet: 

§ 7. Gjennomføring av tømming 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for ordinær tømming. 

Abonnent bestiller selv tømminger av tette tanker og ekstratømminger fra 

kompetent firma. 

Avfallet skal behandles på anlegg som har utslippstillatelse som dekker dette. 



Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for å få utført 

tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass. 

 

Ny tekst i fet i § 8: 

§ 8.Abonnentens plikter 

Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av tette tanker og 

ekstratømminger enn det kommunen har avtale med, må vedkommende 

uoppfordret sende inn dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til kommunen.  

 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke innbygges eller tildekkes. 

Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk. 

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring med 

tømmebil. Tømmebil må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 m fra kjøreveg og bunnen av 

slamavskiller/tett tank skal ligge maksimalt 8 m lavere enn vegen. 

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er sikret. 

 

Ny § 9 lyder som følger: 

§ 10: Tømming av olje- og fettutskillere 

Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom driftstilstanden tilsier det. 

Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men ikke sjeldnere enn 2 

ganger per år. 

Kommunen kan gå inn å kontrollere at funksjon- og drift av olje- og fettutskillere er 

tilfredsstillende, og bestemme ev. annen tømmefrekvens. 

Eier av olje- og fettutskillere er selv ansvarlig for bestilling av tømming av sine 

anlegg. 

Entreprenør som tømmer anleggene må ha nødvendig godkjenning.  

Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til Ringerike 

kommune innen 1.mars hvert år.  

 

Dagens § 9 blir § 10 med følgende endringer i fet: 

§ 10. Unntak 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming av tanksystemer, må vanntilførselen 

avstenges permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.  



For å få unntak fra kravene i § 9 må det søkes kommunen om dispensasjon. 

Nåværende § 10 blir til § 11. 

Nåværende § 11 blir til § 12.  
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0605_413 Detaljregulering for Lundveien  

- 2. gangs behandling 
 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_413 Detaljregulering for Lundveien vedtas. 

 

2. Reguleringsplan 204-03 Lundveien (vedtatt 14.11.06) oppheves ved vedtak av 

reguleringsplan 413 Lundveien. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Reguleringsplan 413 Lundveien innebærer endring av den gjeldende reguleringsplanen 204-

03 Lundveien. 

 

Endringen som ønskes gjennomført er omregulering av deler av friområdet, o_BLK i 

revidert plankart, til frittliggende småhusbebyggelse.  

 

Bakgrunn for planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 

i etablert boligområde. Planforslaget innebærer omregulering fra friområde til boligformål, 

noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte boligområder. Rådmannen har etter en 

helhetsvurdering ansett at det positive ved tiltaket veier tyngst, også med henblikk til 

tilgjengelige friområder i nærheten, og krav om tilrettelegging av gjenværende friareal. 

 

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 

1. gangs behandling er følgende:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene om støydokumentasjon og gjennomføring av tiltak 

for å oppnå tilfredsstillende støyverdier.  



 Fastsettelse av takvinkel og mønehøyde. 

 Innarbeide krav i bestemmelsene om sikringsgjerde mot jernbanen.  

 

 

Innledning  
Planforslaget tilrettelegger for bygging av boliger ved omregulering fra friområde til 

boligformål i Lundveien. Hensikten er å bygge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 

i et etablert boligområde. Boligene skal være et tilbud for de som ikke har mulighet til å 

skaffe egen bolig, og skal etableres i rolige, etablerte boområder. 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

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

- Plankart, datert 22.08.16  

- Reguleringsbestemmelser revidert 02.08.16  

- Planbeskrivelse, revidert 19.08.16  

 

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

saksframlegg til 1. gangs behandling.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert gjennom reguleringsplan 204-03 Lundveien fra 14.11.06. 

Arealene som foreslås endret er regulert til friområde, øvrige arealer innafor 204-03 er 

regulert til kombinert bolig, allmennyttig formål og frittliggende småhusbebyggelse.  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangs behandling er: 

 Maksimal byggehøyde for gesims er 6,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå og 

takvinkel mellom 22˚-45˚. 

 Det skal innarbeides krav i bestemmelsene om at boligene skal ha støyverdier som 

ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot jernbanen. 

Støygrensen gjelder også for fotballbanen. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende 

støyverdier skal være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til 

de planlagte boligene. 

 Krav om godkjent utomhusplan før igangsettingstillatelse i byggesaken kan gis. 

 Krav om godkjent teknisk plan for vann- og avløp før igangsettingstillatelse i 

byggesaken kan gis. 

 Det skal innarbeides krav om sikringsgjerde mot jernbanen. 

 

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

å imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangs behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 07.03.16, sak 29/16.  

 

Forholdet til overordnede planer 



I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området det foreslås endringer for avsatt til 

friområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan. 

 

Området det foreslås endringer for er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med 

stor verdi. I henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en 

vurdering av tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at boligtilbudet skal være variert. Dette 

planarbeidet legger opp til et boligtilbud for vanskeligstilte som ellers har begrensa 

muligheter. 

 

Boligsosial handlingsplan skal i henhold til foreslått planstrategi for 2016-2020 evalueres og 

eventuelt revideres 2. halvår i 2016. 

 

Høringsuttalelser 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.03.16 – 02.05.16. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune 27.04.16  

Fylkeskommunen uttaler seg om forholdene til kulturminner. De bemerker at de ikke kan se 

at reguleringsplanen vil virke inn på kulturminner. De har ingen merknader til planen. 

 

Miljørettet helsevern Ringerike kommune, 27.04.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 02.05.16 

1. Fylkesmannen bemerker at de ikke har fått tilsendt varsel om oppstart. 

2. Fylkesmannen er positiv til at det tilrettelegges for at vanskeligstilte skal ha mulighet 

til egen bolig.  

3. Fylkesmannen understreker viktigheten av tilstrekkelig miljøkvalitet ved de nye 

boligene og påpeker at det ikke kommer frem hvor ofte det går tog på denne 

strekningen eller hvor belastende dette området er med tanke på støy fra trafikken på 

jernbanen. Det bemerkes at ved tilrettelegging for støyfølsom bruksformål, som nye 

boliger og fotballbane, er det viktig at støy blir ivaretatt i tråd med Klima- og 

miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. 

4. Fylkesmannen mener at bestemmelsene må suppleres med krav om 

støydokumentasjon og gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et behov for 

dette. Videre ber fylkesmannen om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at 

alle boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu i 

støyutsatt fasade mot jernbanen. Støygrensen gjelder også for fotballbanen. Tiltak for 

å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det 

blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 

5. Ut fra sikkerheten til barn og unge som skal bruke fotballbanen, ber fylkesmannen 

også kommunen om å vurdere krav til oppføring av gjerde mot jernbanen og viser til 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og 

rundskriv T-2/08 – Om barn og planlegging. 

 



Forslagsstillers kommentar: 

1. Forslagstiller henviser til Rådmannens kommentar. 

2. – 

3. Krav om støydokumentasjon og gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et 

behov for dette, samt bruk av sikringsgjerde innarbeides i tråd med overordnede 

retningslinjer i bestemmelser. 

4. Se kommentar over. 

5. Område som vil være en buffersone mellom jernbanen og ballplass er i dag 

gjengrodd. Gjerde som går langs jernbanetraseen i dag ser ut til å være 1,80 m høyt. 

Eksisterende vegetasjon med supplering av nye trær vil danne en skjerm og sikring 

mot jernbanen. 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Rådmannen beklager uteblitt varsel. 

2. Fint. 

3. Rådmannen stiller rekkefølgekrav som sikrer tilstrekkelig miljøkvalitet ved de nye 

boligene og disse skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor 

vindu. Jernbanestrekningen er per i dag lite trafikkert og forslagsstiller skal skjerme 

bebyggelsen med vegetasjonsskjerm. Innspill er for øvrig tilstrekkelig kommentert 

av forslagstiller. 

4. Rådmannen stiller krav i rekkefølgebestemmelsene om at retningslinjer for T-

1442/2012 skal tilfredsstilles og før det gis brukstillatelse skal evt. behov for tiltak 

iverksettes. 

5. Befaring gjennomført 30.06.16 av saksbehandlere fra Areal- og byplankontoret viser 

at Jernbanens gjerde eksisterer og at dette med små utbedringer vil tilfredsstille 

anmodningen fra Fylkesmannen om tilstrekkelig sikring mot jernbanen. 

Sikkerhetsgjerde forutsettes ivaretatt i rekkefølgebestemmelse. Det er dog en 

eksisterende sti gjennom gjerdet og over jernbanen, her har det tidligere eksistert en 

port. Jernbaneverket bør ta ansvar for denne overgangen i samband med opprydding 

av andre overganger langs banestrekningen. 

 

Jernbaneverket 09.05.16 

1. Jernbaneverket påpeker at grøntarealet som er regulert inntil Jernbaneverkets areal i 

planområdets sørvestre hjørne er i henhold til gjeldende plan. De ønsker allikevel å 

justere grøntarealet lengre bort fra jernbanen på bakgrunn av at de ikke kan tillate at 

sikkerhetssituasjonen langs jernbanen forverres. 

2. Jernbaneverket bemerker at ballplassens plassering som i planforslaget er plassert ca. 

30 meter fra jernbanen ligger i god nok avstand til jernbanen.  

3. Videre påpekes det at det ikke er nødvendig å benytte hele arealet mellom jernbane 

og ballplass til grøntareal og at det her etableres en buffersone hvor det i grensen 

mellom buffersone og ballplass opprettes et flettverksgjerde.  

4. Fletteverksgjerdet skal ha et minimum høyde på 1,8 meter og krav til gjerde må 

innarbeides i reguleringsbestemmelsene.  

 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Forslagstiller vil ta hensyn til ønske om justering av grøntareal, og en buffersone og 

krav om flettverksgjerde til etterretning og innarbeider det i bestemmelser og kart. 



2. Fint 

3. Flettverksgjerde eksisterer og buffersone etableres. 

4. - 

 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

2. Fint. 

3. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

4. Flettverksgjerde mot jernbanen er intakt og tiltakshaver vil gjøre små utbedringer på 

dette. Det vil innarbeides som rekkefølgekrav i planbestemmelsene at 

sikkerhetsgjerde skal sikres etter de krav og standarder som jernbaneverket krever. 

   

Elsa Salcedo, Rune og Ceres Nystrand 02.05.16 

Salcedo og Nystrand mener at regulering som friområde er mer hensiktsmessig og ønsker 

ikke å få flere kommunale boliger i nærområdet.  

 

Forslagsstillers kommentar:    

1. Ved oppgradering av område samt etablering av ballplass vil området få økt kvalitet. 

En vegetasjonsskjerm vil bidra til at tiltaket i minimal grad vil påvirke tilliggende 

arealer.  

2. Plassering av boliger er lagt til et sted som allerede har et kommunalt betjent tilbud 

vil kunne bidra til at beboere i det nye tiltaket får tett oppfølging. 

3. Relativt små boliger med skjermede uteplasser og vegetasjon vil gjøre brukerne til 

liten sjenanse for nabolaget. 

4. Forslagstiller mener tiltaket burde være positivt for nærområdet. 

  

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Robert Christiansen 02.05.16 

Christiansen ønsker ikke flere kommunale boliger i området og bemerker at det har vært 

ubehagelige opplevelser med beboere fra de eksisterende kommunale boligene. Det blir også 

vist til at barn bruker friområdet hele året.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Se kommentar over. 

2. Forslagsstiller påpeker at grøntarealet blir oppgradert med en ballplass og vil få en 

bedre standard enn den har i dag. 

 

Rådmannens kommentar 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

 

 

Statens vegvesen, 15.07.16 



Statens vegvesen mener det bør vurderes om internvegnettet kan utformes for universell 

utforming slik at vegen får en slakere stigning enn 10 % og at alle parkeringsplassene 

utformes for bevegelseshemmede. 

Utover dette har Statens vegvesen ingen kommentar.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltaket vil ikke medføre endringer med eksisterende vei. TEK10 skal følges. 

 

Rådmannens kommentar: 

Utomhusplan, som skal foreligge innen igangsettingstillatelse i byggesaken kan gis, skal 

vise plassering og utforming av parkeringsplasser for bevegelseshemmede.  

Innspillet er for øvrig tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

I uttalelsen fra Statens vegvesen bemerkes en feil i overskrift, det forutsettes at det menes 

Plan ID Lundveien 413, ikke Lundveien 143. 

 

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

reguleringsplanen. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. 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. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune utover noe 

sosiale tjenester spesielt knyttet til omsorgsboliger. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Byggeplanene 

Det planlegges små eneboliger som er spesielt tilpasset vanskeligstilte på boligmarkedet, i et 

sentralt beliggende boligområde i Hønefoss. Rådmannen mener det er positivt at boligene 

planlegges nært eksisterende kommunal institusjon og sentrumsnært slik at mulighetene for 

gange, sykling og bruk av kollektivtransport.  

 

 

 



Grønnstruktur, lekeplasser og naturmangfold 

Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i 

boligstrøk. I dette tilfellet er det likevel vurdert å være hensiktsmessig å gjennomføre 

omregulering. Dette fordi området ligger nært tilsvarende friområder (omtrent 100-150 m 

fra langs boligvei), og fordi områder som i dag ikke har kjent bruk og ikke er opparbeidet. I 

planen ligger det krav om opparbeidelse av ballbane på det gjenværende arealet av 

friområdet. Det er viktig at adkomst til ballbanen ivaretas. Rådmannen mener derfor at 

planforslaget vil sørge for bedre tilrettelegging av resten av friområdet, og at utbygging på 

dette området kan anbefales. Det er også hensiktsmessig at boligene bygges nært 

eksisterende institusjon på nabotomta.  

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp og redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 8.6.  

 

Infrastruktur 

Det er kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. En kommunal avløpsledning går 

gjennom det foreslåtte nye byggeområdet, denne må trolig flyttes. Det går også en privat 

vannledning gjennom det foreslåtte byggeområdet. Forholdet til denne må avklares med 

eier. Se krav i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Det foreslåtte utbyggingsområdet har adkomst fra kommunal vei. 

 

Samlet vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. 

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart planområde, datert 19.08.16 

2. Forslag til plankart, datert 22.08.16 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 19.08.16 

4. Planbeskrivelse, datert 19.08.16 

5. Høringsuttalelser 

- Buskerud Fylkeskommune 

- Miljørettet helsevern 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Jernbaneverket 

- Elsa Salcedo, Rune og Ceres Nystrand 

- Robert Christiansen 

- Statens vegvesen 

6. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, datert 19.02.16 

7. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, datert 07.03.16 

8. Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

9. Gjeldende reguleringsplanbestemmelser 204-03 

10. Gjeldende plankart 204-03 

 

 

 



 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Elin Green 

Avdelingsleder Areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Oversiktskart 

413 Detaljregulering for Lundveien – 2. gangs behandling 

19.08.16 

 

Kartet illustrerer plassering for planområde bord i Hønefoss. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_413 detaljregulering for  

Lundveien 
 
Utarbeidet av Halvorsen og Reine 26.01.16 
Sist revidert 02.08.16 Ringerike kommune 

 
1. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.03.16, sak 29/16 
Høring og offentlig ettersyn 09.03.16 – 02.05.16. 
2. gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.19.16, sak SAKNR 
2. gangs behandling i Formannskapet.20.09.16, sak SAKNR 
Vedtak i kommunestyret.29.09.16, sak SAKNR  
 

 
Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01 § 0 pkt. 1 Byggehøyde 02.08.16 L.E 

02 § 4 pkt. 3 Utomhusplan  02.08.16 L.E 

03 § 4 pkt. 5 VA anlegg 02.08.16 L.E 

04 § 4 pkt. 9 Sikkerhetsgjerde - jernbane 02.08.16 L.E 

. 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
  
Bebyggelse og anlegg      Feltnavn: 
     Bolig/tjenesteyting      BKB1-3 
     Boligbebyggelse- Frittliggende småhusbebyggelse BFS1-3 

Lekeplass       o_BLK  
 

Samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur      
     Kjørevei       o_SKV1-2 
     Annen veggrunn- tekniske anlegg    o_SVT 
     Gang- og sykkelveg     o_SGS1-3 

 
Grønnstruktur 
 Turdrag       o_GT 
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§ 0. Fellesbestemmelser 
1. Byggehøyde (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Maksimal byggehøyde for gesims er 6,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå og takvinkel 
mellom 22˚-45˚. For garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne. 
 
2. Byggegrense (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensen. Byggegrenser er vist på plankartet. 
 
3. Avkjørsler (jf. Pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Avkjørsler er vist med pil på plankartet. Plasseringen av piler er veiledende, men antall og fra 
hvilken vei er bindende. 
 
4. Utnyttelsesgrad 
Garasjer medregnes i BYA. Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på 
plankartet.  
 
5. Boligtype (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1-2) 
Området skal bebygges med småhusbebyggelse.   
       
6. Utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset 
omkringliggende boliger i form, utrykk og materialbehandling. Materiale skal i hovedsak være 
treverk. 
 
Alle tak skal være saltak.  
 
7. Gjerder 
I planområdet kan det oppføres gjerde. Gjerder skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, 
vegkryss osv. I frisiktsoner som er vist på plankartet, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan 
gjerde ha høyde inntil 0,5 meter. Gjerde skal plasseres i nabogrense og kan, bortsett fra i 
frisiktsoner, ha høyde på inntil 1,0 meter. 
 
8. Parkering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
Parkering skal følge gjeldende bestemmelser i parkeringsforskrift eller kommuneplanens 
bestemmelser.  
 
 

§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 1.1 Frittliggende småhusbebyggelse  
BFS1-3 skal nyttes til boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse.  
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1. Vegetasjon 
Det skal etableres vegetasjonsskjerm mot friareal i sørvest.  
 

§ 1.2 Boligbebyggelse/tjenesteyting 
Områdene BKB1-3 på reguleringsplanen skal nyttes til kombinert formål, bolig/tjenesteyting. 
  
§ 1.3 Lekeplass (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
I området skal det opparbeides ballplass og adkomst til denne. 
 
 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Områdene o_SKV1-2 skal nyttes til offentlig vei. 
Området o_SVT skal nyttes til annen veggrunn.  
Områdene o_SGS1-3 skal nyttes til gang- og sykkelveg. 
 
1. Tekniske planer (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til 
utbyggingsavtale som inngås med kommunen.  
 
2. Vegers stigningsforhold (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Veg skal ha stigning på maksimalt 10 %. 
 
3. Utførelse av terrengbehandling (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 
 
4. Kjøring til boliger (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Det er tillatt med kjøring til boliger på o_SGS1 og o_SGS3. 
 

 
§ 3. Grønnstruktur 
o_GTD skal nyttes til turdrag.  

 
§ 4. Rekkefølgebestemmelser 
 
1. Snuhammer i SKV2 (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Snuhammer i Slettåkerveien (SKV2) skal etableres før det gis brukstillatelse på nye bygninger 
i BKB1-3 
 
2. o_BLK(jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis brukstillatelse til BFS3 skal område o_BLK ryddes og istandsettes ved planering 
av terreng. Ballplass og adkomst til ballplass skal være ferdig opparbeidet. 
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3. Utomhusplan (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10 )  
Ved innsending av byggesøknad skal det foreligge utomhusplan i 1:200. Utomhusplan skal 
vise hvordan tomten tenkes planert og opparbeidet, spesielt med tanke på 
vegetasjonsskjerming mot ballplass og mot sti/ferdselsåre til friarealet, men også i forhold til 
skjerming mot eksisterende bebyggelse. Den skal også inneholde en plan for hvordan 
friområdet skal opparbeides. Utomhusplanen skal vise eksisterende og nytt terreng, 
overvannshåndtering og hvordan uteoppholdsareal skal utformes. Uteoppholdsareal skal 
opparbeides seinest påfølgende vår/sommer. Utomhusplanen skal godkjennes før 
igangsettingstillatelse kan gis.  
 
4. Grunnforhold (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at grunnforhold er tilstrekkelig utredet. 
 
5. Støy (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at boenheter får tilfredsstillende 
støyforhold. Boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu i 
støyutsatt fasade mot jernbanen. Støygrensen gjelder også for fotballbanen. Tiltak for å oppnå 
tilfredsstillende støyverdier skal være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 
brukstillatelse til de planlagte boligene. 
 
6. Vegetasjonsskjerm (jf. Pbl. §12-7, pkt 1, 4) 
Før det gis brukstillatelse for felt BFS3 skal vegetasjonsskjerm rundt BFS3 mot tilgrensende 
lekearealer og bebyggelse være ferdig opparbeidet. 

 
7. VA anlegg (jf. Pbl §12-7, pkt 10) 
Teknisk plan for vann og avløp skal fremlegges kommunen for godkjenning før 
igangsettingstillatelse kan gis. 
 
8. Sikkerhetsgjerde - jernbane ((jf. Pbl §12-7, pkt 10) 
Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være satt opp et sikkerhetsgjerde etter de krav 
og standarder som jernbaneverket krever.   
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Planbeskrivelse 
413 Lundveien, endring av reguleringsplan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tiltakshaver: Ringerike Boligstiftelse AS 

Konsulent for utarbeiding av planforslag: Halvorsen og Reine AS 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

PLANBESKRIVELSE 

0605-413  

detaljregulering for  

Lundveien (endring av vedtatt plan) 

 
Utarbeidet av Halvorsen & Reine, dato 11.02.16 

Revidert RK, 19.08.16 

  

1. Sammendrag 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,  

jf. pbl § 4-2, første ledd.  

 

2. Bakgrunn 

2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boliger vanskeligstilte på 

boligmarkedet, innenfor plan med planID 413 Lundveien, på eiendom 86/47. 

 

Ved endring av plan, vil også gjeldende plan oppdateres i forhold til formålsbetegnelser 

og lignende for å bli i tråd med gjeldende plan- og bygningslov. Eiendommer som ikke 

blir omregulert(nevnt over), vil ikke få endrede betingelser eller muligheter på sine 

eiendommer. 

 
2.2 Hovedintensjonen i planen/ planens ”identitet”/ ”profil” 

Hovedintensjonen i planen er å tilrettelegge for etablering av boliger for økonomisk 

vanskeligstilte. Boligene skal være et tilbud for de som ikke har mulighet til å skaffe egen 

bolig, og skal etableres i rolige, etablerte boområder.  

 

2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold 
Forslagstiller er Ringerike Boligstiftelse AS. Halvorsen & Reine er konsulent for 

planarbeidet. Ringerike Boligstiftelse eier eiendommene.  

 

2.4 Tidligere vedtak i saken 
Det er ikke gjort tidligere politiske vedtak i saken.  

 

2.5 Utbyggingsavtaler 
Inngår som rekkefølgekrav i planbestemmer. 

 

2.6 Krav om konsekvensutredning  
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Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Endringen er av en slik karakter 

og størrelse at det ikke utløser krav til konsekvensutredning. 

 

2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner  

 

 
Figur 1 Skisse over beliggenhet i Ringerike. Det er ca 1,8 km fra Hønefoss sentrum. 
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3. Planprosessen 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart. 

Varsel om oppstart ble annonsert i Ringblad 26.09.15 med frist for merknader satt til 28.10.15. 

Det har ikke kommet inn merknader til planforslaget.   

Det anses ikke å være behov for medvirkning utover lovpålagte høringer.  

4. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan) 
4.1 Overordnede planer  

 

• Fylkeskommunale planer 

• Kommuneplanens arealdel  
Området er i gjeldene kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07 

regulert til friområde. En mindre del av dette forutsettes regulert til boligformål, og denne delen 

vil derfor ikke være i tråd med kommuneplanen. 

 

 

 

 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Området er i gjeldende reguleringsplan for Lundveien med plan ID 204-03 regulert til 

friområde (anlegg for lek). Området som tenkes omregulert er feltbetegnelse FL1. Område som 

ønskes omregulert for å tilrettelegge for småhus for økonomisk vanskeligstilte er markert. 

 

Figur 2 Utsnitt fra kommuneplan. Markering viser ønsket omregulert 

område. 
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4.3 Tilgrensende planer 
Tilgrensende planer er planID 261 Rabba- Storløkka (eldre reguleringsplan), planID 82 

Ullerålområdet (eldre reguleringsplan), planID 198 Kroken- Buskerud (eldre reguleringsplan), 

og planID 11 Norderhov (eldre reguleringsplan).  

 

4.4 Temaplaner (Bl.a Grønn Plakat, Energi- og klimaplan for Ringerike) 
 

Energi- og klimaplan for Ringerike 

Formålet med planen er å løfte det kommunale energi- og klimaarbeidet opp på et strategisk 

nivå slik at planen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget ved valg av fremtidige løsninger. 

Målet med planen er å sette energi- og klimaspørsmål på den lokale dagsorden og introdusere 

en metodikk og systematikk i arbeidet med energi og klima.  

 

Fortetting i eksisterende sentrumsnært boligområde ses på som energivennlig da det ikke er 

behov utbygging av infrastruktur som følge av tiltaket. Det er kort avstand til tog og buss, og 

generelt korte avstander som gjør sykling og gåing mulig. Det vil legges til rette for god 

sykkelparkeringsdekning slik at man legger til rette for sykkelbruk ved kortere turer. Tiltak vil 

følge retningslinjer som følger av TEK10 i forhold til klimavennlig prosjektering. 

Figur 3 Markering av området som ønskes omregulert. Bildet viser gjeldende regulering 

samt tilgrensende planer. 
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Grønn plakat 

Bakgrunnen i utarbeidelsen for ”Grønn plakat” er å ta hensyn til at behovet for grønne leke, 

rekreasjons- og turområder er viktig ved all byplanlegging- og utvikling.  

 

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a: 

a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 

 
  Statlige planretningslinjer for en samordnet areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig- ,areal- og 

transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal 

bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for god 

steds- og byutvikling. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1989 

Formålet med retningslinjene er å: Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 

planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, gi kommunene 

bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 

planlegging og byggesaksbehandling, samt å gi et grunnlag for å vurdere saker der 

barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 2012 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og 

annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Retningslinjen skal legges til grunn 

av kommunale, regionale myndigheter og berørte etater ved arealplanlegging etter 

plan- og bygningsloven. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende 

planlegging og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til 

grunn mangfoldet i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.  

 

b. Nasjonal transportplan 2014- 2023 (se www.ntp.dep.no) 
Meldingen omhandler veg, jernbane, luftfart og kystforvaltning. Hovedgrepet er å 

prioritere tiltak for bedre kapasitet og et mer robust veinett i distriktene.   

 

c. Stortingsmelding nr. 29 
Meldingen er ment for å være en mulighetsmelding for omsorgsfeltet. Den skal først 

og fremst gi helse- og omsorgstjenestens brukere nye muligheter til å klare seg bedre i 

hverdagen til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse.  

 

d. Universell utforming (se www.universell-utforming.miljo.no)  
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende 

planlegging og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til 

grunn mangfoldet i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle. 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 
5.1 Beliggenhet 
Området ligger i Hønefoss. Planens avgrensing følger gjeldende plan 204-03 Lundveien, 

endringen vil kun dreie seg om et mindre areal av et område avsatt som friområde. Området er 

godt tilknyttet veinettet, hovedatkomsten er fra Hønengata, og deretter opp Slettåkerveien eller 

Krokenveien inn på planområdet. Området som ønskes omregulert vil ha direkte atkomst fra 

Slettåkerveien. 

 

Området ligger like ved Øvre Hønengata, definert som et sentrumsområde i kommuneplanen. 

Her pågår det planarbeid for å tilrettelegge for fortetting og utvikling.  

 

 
Figur 4 Skisse som viser planområdets omgivelser 

 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 
Området er omgitt hovedsakelig av boligbebyggelse i varierende typologier og alder. Det er 

primært et eneboligpreg over området. Like sør for planområdet går jernbanen. Fra Hønefoss 

sentrum går det tog til Jevnaker/Roa forbi planområdet. 

 

Planområdet ligger i nærheten av butikker og bussforbindelser, og er lokalisert like ved 

fremtidig sentrumsområde (definisjon i kommuneplanen), Øvre Hønengata. 

 

Området som ønskes omregulert 

Det er ingen faste installasjoner for lek eller en etablert ballbane i området. Området er i dag 

kun en slette. Området ser også ut til å ha blitt brukt som en fyllplass. Det er noe vegetasjon på 

tomten, og fremtoning er noe uryddig. 

 

5.3 Stedets karakter 



 8 

Området fremstår som åpent og luftig. Det er hovedsakelig preg av et typisk boligområde, rolig 

og stille. Området er tilgrenset jernbanen i sør.  

 

5.4 Landskap  

 
Det er ingen dramatiske høydedrag som gjør seg gjeldende i omgivelsene. Området ligger 

relativt flatt, og landskapet er preget av slake terrengformasjoner. På området som ønskes 

omregulert, er det noe kupert. 

 

Området og Hønefoss ligger solfylt til, med et typisk innlandsklima. Det er relativt lite nedbør 

og kalde vintre. Det kan være en del vind i området da det er et åpent landskap. I nærheten kan 

man finne fine rekreasjons- og friluftsområder i skog og langs med elven, samt flere mindre 

friområder.  

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjent at det befinner seg kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet. 

 

5.6 Naturverdier  
Det er ingen kjente naturverdier i planområdet.  

 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Området ligger relativt sentrumsnært, men med en del friområder tilgjengelig. Det er gode 

forbindelser til turområder og rekreasjonsarealer. 

 

5.8 Landbruk 
Der er ingen landbruksområder i umiddelbar nærhet av planområdet. 

 

5.9 Trafikkforhold 

Området som reguleres har god atkomst, hovedatkomst er fra Hønengata gjennom 

Krokenveien.  
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Figur 5 Atkomstalternativer frem til ønsket omregulert område. 

 

Det er kort vei til bussforbindelser, og det er trygge forhold for myke trafikanter. Vegsystemet 

er oversiktlig, og er et typisk veinett tilpasset boligstrøk. Det er antatt moderat trafikkbelastning 

i området, som er preget av boligbebyggelse.  

 

Nærområdet er lite trafikkert, men ligger i nærheten av Hønengata som er relativt trafikkert. 

Området vender også ut mot jernbanelinjen. 

 

Myke trafikanter 
Det er fortau og gangforbindelser langs Krokenveien, samt sikre krysninger for atkomst til 

planområdet. Det er ikke fortau langs Slettåkerveien, men dette er en særdeles lite trafikkert vei, 

og forholdet mellom gående og kjørende her anses som oversiktlig. 
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Figur 6 Bilde sikker kryssing og fortau langs Krokenveien, atkomstvei til planområdet. (Bilde 

hentet fra Google maps) 

 

 

 

5.10 Barns interesser 
Området er rolig, og ligger i et etablert boligområde. Det er ingen faste installasjoner for lek 

eller en etablert ballbane- området er i dag kun en slette, med skrånende terreng mot nord. 

Området er regulert til friområde, og er tiltenkt som lekeområde for tilliggende boligområder. 

Selv om området ser ut til å ha blitt brukt som en fyllplass, og er lite tilpasset lek, kan det ikke 

utelukkes at det i dag foregår noe frilek her. 

Figur 7 Bilde fra Slettåkerveien.(google maps) 
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5.11 Sosial infrastruktur 
Området er for det meste omgitt av boligområder. Det er flere barnehager og skoler i nærheten, 

innenfor ca. 10 minutters gange er Hov Ungdomsskole og Ullerål Barneskole. Det er ca 5 

minutters gange til Ullerål barnehage. 

 

5.12 Universell tilgjengelighet 
Det er per i dag utfordrende for bevegelseshemmede å komme seg frem i området. Området er 

relativt flatt men gruset, og består av noe skrånende terreng. Området kan enkelt tilrettelegges 

for universelt utformede tiltak. 

 

5.13 Teknisk infrastruktur 
Det ligger en 1000 mm felles avløpsledning over tomten, i det området der det ønskes 

omregulert til boliger. Ledningen er kommunal. Tiltak tillates ikke nærmere enn 4 meter fra 

eksisterende ledninger. Tiltakshaver må eventuelt legge om ledningen etter avtale med 

anleggseier. Tilsvarende må privat vannledning gjennom området vurderes lagt om. Kapasiteten 

på øvrig ledningsnett er antatt god. Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme- 

men tiltak som tenkes etablert i forbindelse med omregulering er av størrelse som ikke utløser 

krav til tilknytning til fjernvarmenettet. 

 

 
Figur 8 Illustrasjon som viser beliggenhet til eksisterende avløpsledning 100 mm som går over 

planområdet. 
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5.14 Grunnforhold 
Området er registrert bestående av løsmasser, leire, sand og grus. (ngu.no). Tilgrensende 

områder består av tykk marin avsetning. Det er ikke registrert erosjonsrisiko eller skred og 

rasfare i området. Det er registrert noe bevegelse i skråning mot nordvest. Det stilles krav om 

utredning av grunnforhold i forbindelse med byggesaksbehandling.  

 

5.15 Støyforhold 
Det er i forbindelse med Hønengata registrert en del støy, planområdet berøres ikke av denne. 

(miljøstatus.no) Det er ikke funnet data på støy fra jernbanelinjen som går rett sør for 

planområdet. 

 

 
Figur 9 Det er endel støy fra Hønengata, men dette påvirker ikke planområdet. Det er mulig 

støybelastning fra jernlinje sør for tomten, det er foreløpig ikke funnet informasjon 

her.(miljøstatus.no) 

 

5.16 Luftforurensing 
Det er ikke registrert luftforurensing over grenseverdier i planområdet. (Miljøstatus.no) 

 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det er registrert noen bevegelser i planområdets nordvestlige hjørne, i skråningen. Det er 

registrert løsmasser, leire, sand og grus i grunnen.  

 

Området ligger ikke spesielt værhardt til, men det er et åpent landskap, og området kan derfor 

være utsatt for vind. 
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I følge registreringer (dirnat.no, miljøstatus.no) er det ikke notert funn om verneverdig natur, 

kulturlandskap eller friluftsområder innenfor planområdet. Det er ikke registrert sikrede arealer 

for friluftsliv. 

 

Området anses som å ha tilfredsstillende kapasitet i teknisk infrastruktur for å kunne takle en 

utbygging av størrelsen omreguleringen legger til rette for. Det ligger vann- og avløpsledninger 

over tomten, felles og private, som må vurderes flyttet. Hovedatkomsten til planområdet er fra 

Hønengata, gjennom Krokenveien, og videre inn Slettåkerveien. Trafikksystem frem til aktuelle 

områder for omregulering anses som godt, og med god kapasitet. 

  

Det er ikke registrert vernede bygg eller andre kulturminner innenfor planområdet.  

 

Området som skal omreguleres ligger utenfor støysone fra vei. Det er usikkert i hvilken grad 

området blir påvirket av støy fra jernbanelinje i sør. Prosjektet er i seg selv ikke et 

terror/sabotasjemål. 

 

5.18 Næring 

Det er ikke næringsarealer/virksomhet på området som vurderes for utbygging. Tomten er 

derimot sentrumsnært, samt at det er i nærheten av flere butikker og virksomheter i området 

rundt Øvre Hønengata. 
 

5.19 Analyser/ utredninger 
Det er ikke gjort analyser og utredninger i området utover det som er beskrevet i 

planbeskrivelsen, da områdene er en del av gjeldende reguleringsplan, og det kun skal gjøres 

små endringer.  

6. Beskrivelse av planforslaget 

 6.1 Planlagt arealbruk 

6.1.1 Reguleringsformål 

 I gjeldende plan er området som ønskes omregulert regulert til friområde. Deler av dette 

formålet ønskes omreguler til frittliggende småhusbebyggelse.   
 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

  

Bebyggelse og anlegg      Feltnavn: 

     Bolig/tjenesteyting      BKB1-3 

     Boligbebyggelse- Frittliggende småhusbebyggelse  BFS1-3 

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologidefinisjon som følger: 
”Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt- eller horisontal-delt 

tomannsboliger.” (husbanken.no) 

 

Lekeplass       o_BLK  

 

Samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur      

     Kjørevei       o_SKV1-2 

     Annen veggrunn- tekniske anlegg    o_SVT 

     Gang- og sykkelveg      o_SGS1-3 

 

Grønnstruktur 

 Turdrag       o_GTD 
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 

I Slettåkerveien planlegges 3 boenheter for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boenhetene skal 

ha en nøytral utforming, som harmonerer med omgivelsene. Saltak er den dominerende 

takformen i områdene, og ny bebyggelse skal planlegges med samme takform. Materialer vil i 

hovedsak være tre, byggene vil være smale og langstrakte. Boenhetene skal være på ca. 50 m2 

BRA, og tilhørende utelagringsplass på 5 m2, samt parkeringsplass. Boenhetene vil ha gode 

solfylte utearealer, og vil være plassert ved friområder. 

 

 
Figur 10 Skisse til situasjonsplan 

 

 

Bebyggelsen plasseres der terrenget er tilnærmet flatt.  

 

Området er et etablert bomiljø. For denne type boliger anbefales det at man tilrettelegger for 

maks 3 enheter innenfor samme felt, og at fellesarealer/oppholdsarealer er forholdsvis små. 

Boligtypen er utformet for at økonomisk vanskeligstilte skal få et godt sted å bo, også med 

mulighet til oppfølging av kommunen.  

 

I nærheten er det allerede et annet bofelleskap som Ringerike kommune driver med døgnvakt 

og tilgang på lett tilsyn. 

 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Den planlagte bebyggelsen skal i utgangspunktet kun være over en etasje, med saltak.  
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6.3.2 Grad av utnytting 

Grad av utnytting vil beregnes med % BYA. 

 

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Det planlegges ikke næringsvirksomhet i områdene som ønskes omregulert. Områdene vil 

reguleres til boligformål, altså ikke med mulighet for etablering av næringsvirksomhet. 
 

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Det vil i utgangspunktet etableres 3 boenheter.   

 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Det legges opp til et kompakt bomiljø, og størrelser på boenheter er maks 50 m2.  

 

 

 

6.5 Parkering 
Det skal etableres 1 parkeringsplass per boenhet, 1 HC- plass og sykkelparkering ved 

atkomsten. Parkeringsplasser skal etableres på terreng, med tilgjengelig atkomst til den enkelte 

bolig. 

 

6.6 Tilknytning til infrastruktur  
Området vil ha atkomst fra eksisterende etablert veinett, fra Hønengata til Slettåkerveien via 

Krokenveien. Det skal etableres direkte atkomst til tiltaket fra Slettåkerveien. Atkomst skal 

opparbeides i tilstrekkelig avstand fra kryss og med siktlinjer i tråd med gatenormalen. 

 

 

Figur 11 Bildet viser lignende boliger som de som kan tenkes etablert i Slettåkerveien. 
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6.7 Trafikkløsning 
Boenhetene vil ha felles atkomst. De får avkjørsel direkte fra eksisterende veinett, med nær 

tilknytning til hovedveinettet. Det vil ikke være avvik fra veinormal. Det skal etableres 

sykkelparkering, en per boenhet, og det vil være god tilgjengelighet for gående og syklende 

innenfor området som ønskes omregulert. Eksisterende veinett er opparbeidet i henhold til 

kommunal standard og det vil ikke være behov for ytterligere tiltak på disse. 

 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Boenhetene oppføres tiltenkt som bosted for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det gis tilskudd 

fra Husbanken i slike prosjekter, og Ringerike kommune vil være leietaker.  

 

6.9 Miljøoppfølging 
Prosjektet vil følge gjeldende lovverk. 

 

6.10 Universell utforming  
Det er krav til universelt utformede boenheter innenfor området som omreguleres. Dette ses på 

som nødvendig da ulike brukergrupper kan disponere boenhetene. Boenhetene skal være 

kommunale, og det skal være tilpasset bevegelseshemmede.  
 
Universell tilgjengelighet skal være et gjennomgående prinsipp, og skal følges for bebyggelse 

så vel som uteområder. 

 

6.11 Uteoppholdsareal 
Det legges opp til ca. 15 m2 privat uteoppholdsareal. Boligene vil ikke ha felles 

uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealene vil lokaliseres med gode solforhold og i direkte 

tilknytning til den enkelte bolig. 

 

Vegetasjon i områdene som ønskes omregulert skal bevares i høyest mulig grad. Eksisterende 

uteoppholdsarealer i områdene ønskes opprettholdt. Slettåkerveien ligger i umiddelbar nærhet 

av et friområde, og det vil foregå både organisert og fri lek av barn i området. Området vil være 

i bruk både sommer- og vinterstid. 

 

Uteoppholdsarealer for lek og ballspill innenfor friområdet vil bli opprettholdt og oppgradert. 

Området skal bli mer innbydende, og det skal etableres en ballslette. Det vil være forbindelse til 

uteoppholdsarealer forbi området der boligene skal etableres, slik at det ikke blir naturlig å gå 

inn på området med boliger for økonomisk vanskeligstilte. Boligene skal skjermes med 

vegetasjon. 
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Begrunnelse for avvik fra vedtekter/normer 

Det legges ikke opp til at man får tomter eller private uteoppholdsarealer i tråd med kommunal 

norm. Dette er først og fremst fordi man ikke ønsker at forholdene skal legge til rette for at 

boligene skal bli et samlingssted. Det legges i stedet opp til små, men gode utearealer i 

tilknytning til boligene, som vil få gode solforhold mot sør og vest i begge områder. 

 

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 

Det stilles krav om utarbeidelse av utomhusplan ved søknad om tiltak, og at utearealer skal 

ferdigstilles før brukstillatelse/ferdigattest utstedes- senest påfølgende vår/sommer. 

 

6.13 Kollektivtilbud 
Det er like utenfor planområdet flere bussforbindelser, blant annet inn til sentrum av Hønefoss 

med videre forbindelser i kommunen, samt videre mot Oslo.  
 

6.14 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
 

”Det er registrert bevegelser i grunnen i områdets nordvestlige hjørne, i skråningen.” 

Avbøtende tiltak: Det stilles krav til dokumentasjon på grunnundersøkelser til tillatelse til tiltak 

i bestemmelser. 

 

”Området ligger ikke spesielt værhardt til, men det er et åpent landskap, og området kan derfor 

være utsatt for vind.” 

Avbøtende tiltak: Boligens utearealer plasseres skjermet for vind, og bebyggelsens plassering 

kan vurderes ut i fra lokalklimatiske forhold. 

 

”Området anses som å ha tilfredsstillende kapasitet i teknisk infrastruktur for å kunne takle en 

utbygging av størrelsen omreguleringen legger til rette for. Det ligger VA- ledninger over 

tomten, felles og private, som må vurderes flyttet” 

Figur 12 Prinsipp for gangforbindelse til friområde utenom området der 

det etableres boliger. 
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Avbøtende tiltak: Det settes krav om utredning i forbindelse med flytting av vann- og 

avløpsledninger over tomten, samt eventuelle rekkefølgekrav, i bestemmelser. Avkjøringer til 

aktuell tiltak vil utformes med de siktkrav og dimensjoneringer som er i veinormalen. 

  

”Det er ikke registrert vernede bygg eller andre kulturminner innenfor planområdet.”  

Avbøtende tiltak: Bevaring ved eventuelle funn av automatisk fredede kulturminner sikres 

gjennom bestemmelsene. 

 

 

6.15 Rekkefølgebestemmelser 

 
                1. Snuhammer i SKV2 (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10)  

Snuhammer i Slettåkerveien (SKV2) skal etableres før det gis brukstillatelse på nye 

bygninger i BKB1-3 

 

                 2. o_BLK (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10)  

Før det gis brukstillatelse til BFS3 skal område o_BLK ryddes og istandsettes ved 

planering av terreng. Ballplass og adkomst til ballplass skal være ferdig opparbeidet. 

 

                 3. Utomhusplan (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10 )  

Ved innsending av byggesøknad skal det foreligge utomhusplan i 1:200. Utomhusplan 

skal vise hvordan tomten tenkes planert og opparbeidet, spesielt med tanke på 

vegetasjonsskjerming mot ballplass og mot sti/ferdselsåre til friarealet, men også i 

forhold til skjerming mot eksisterende bebyggelse. Den skal også inneholde en plan for 

hvordan friområdet skal opparbeides. Utomhusplanen skal vise eksisterende og nytt 

terreng, overvannshåndtering og hvordan uteoppholdsareal skal utformes. 

Uteoppholdsareal skal opparbeides seinest påfølgende vår/sommer. Utomhusplanen 

skal godkjennes før igangsettingstillatelse kan gis. 

 

                4. Grunnforhold (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10)  

Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at grunnforhold er tilstrekkelig 

utredet. 

 

                 5. Støy(jf. pbl. § 12-7, pkt. 10)  

Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at boenheter får tilfredsstillende 

støyforhold. Boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor 

vindu i støyutsatt fasade mot jernbanen. Støygrensen gjelder også for fotballbanen. 

Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier skal være gjennomført og dokumentert 

før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 

 

                 6. Vegetasjonsskjerm (jf. Pbl. §12-7, pkt 1, 4)  

Før det gis brukstillatelse for felt BFS3 skal vegetasjonsskjerm rundt BFS3 mot 

tilgrensende lekearealer og bebyggelse være ferdig opparbeidet. 

 

                 7. VA anlegg (jf. Pbl §12-7, pkt 10)  

Teknisk plan for vann og avløp skal fremlegges kommunen for godkjenning før 

igangsettingstillatelse kan gis. 

 

                8. Sikkerhetsgjerde - jernbane ((jf. Pbl § 12-7, pkt 10)  

Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være satt opp et sikkerhetsgjerde etter de 

krav og standarder som jernbaneverket krever. 
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7. Konsekvensutredning 

7.1 Vurdering av behov for konsekvensutredning 
 Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Omreguleringen av områdene 

innenfor detaljregulering for 413 Lundveien er ikke av et slikt omfang at det utløser krav til 

konsekvensutredning. 

 

 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 

8.1 Overordnede planer 
Området er i gjeldene kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07 

regulert til friområde. Det er i gjeldende reguleringsplan 204-03 Lundveien også regulert til 

friområde. 

 

Rundt 500- 700 m2 av dette friområdet, nærmest Slettåkerveien ønskes omregulert til 

boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse. 

 

Områdereguleringen vil medføre mulighet for økt utnyttelse i form av boligbebyggelse. 

Friområdet vil bli mindre.  

 

inn revidert plankart 
 

8.2 Landskap 
Tiltaket i området som ønskes omregulert vil innebære noe landskapsbearbeiding. Områdets 

topografiske karakter vil i hovedsak beholdes. 

 

8.3 Stedets karakter 
Stedets karakter som et landlig tettsted vil ikke påvirkes av omreguleringen. Premisser som blir 

lagt for omreguleringen innebærer ikke en slik utnyttelse eller tiltak av et slikt omfang av det vil 

gå utover nærområdets karakter. 

 

Byform og estetikk 

Nabolaget er et rolig eneboligstrøk, hovedsakelig bestående av eneboliger eller 

flermannsboliger/tomannsboliger med saltak. Bebyggelsen er av varierende alder. Tiltaket som 

planlegges i forbindelse med omreguleringen vil ikke ha konsekvenser for den overordnede 

oppfattelsen av området eller det estetiske inntrykket av planområdet. 

 

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller kulturminner innenfor planområdet. 

Tiltakene som planlegges i forbindelse med omreguleringen vil derfor ikke ha noen 

konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø. 

 

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

Vurdering av naturmangfold etter Naturmangfoldsloven §§8-12: 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i 

artsdatabanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturverdier i 

området. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket ikke kommer i 

konflikt med sårbare arter. Tiltaket er vurdert til å ikke ha negativ påvirkning på 

kulturlandskapet. 

 

§9 Føre-var- prinsippet 
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Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i 

artsdatabanken, er vurdert å være tilstrekkelig for å kunne vite hva slags virkninger beslutningen 

om plangjennomføring vil få for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at fjerning 

av noe vegetasjon på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.  

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Tiltaket vil sannsynligvis ikke føre til belastning på nåværende økosystem, og vil etter 

gjennomføring, ikke redusere verken kvaliteten eller bruken av området. Vi mener således at 

man ved fornuftig bruk av jord og plantetyper vil opprettholde og muligens også forbedre 

forholdene for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av vegetasjon på 

tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ grad.  

 

§11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Vi kan ikke se at tiltaket vil medføre noen skade på naturmangfoldet. Tiltakshaver vil bære alle 

eventuelle kostnader ved eventuelle tiltak. 

 

§12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det blir lagt vekt på å engasjere en dyktig entreprenør for å gjennomføre tiltaket. Dette er 

nødvendig for å sikre at eksisterende og nytt anlegg i tiltaksområdet får en utforming og kvalitet 

som er tilpasset de lokale utfordringer. Vurderingene ovenfor har tatt utgangspunkt i 

bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 9 til 12. 

 

Planforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordnete planer. Tiltaket er avveid i henhold 

til overnevnte paragrafer, og området kan med dette klareres da hverken verdifull vegetasjon 

eller sårbare arter blir berørt. 

 

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Friområdet rundt Slettåkerveien vil bli noe innskrenket. Det kan ikke utelukkes at det foregår 

noe frilek på området. Det skal etableres vegetasjonsskjerm mellom tiltakene og friområdet. 

 

8.8 Uteområder 
Tiltakene vil kun få private uteområder som er høyst nødvendig. Disse vil være vest eller 

sørvendt og få gode sol- og lysforhold. Uteområdene vil skjermes mot naboer/området rundt. 

 

8.9 Trafikkforhold 
Tiltakene som planlegges er av et mindre omfang, og vil ikke ha konsekvenser for trafikk, 

avkjøringsforhold eller kollektivtilbudet. 

 

8.10 Barns interesser  
Omreguleringen i Slettåkerveien omfatter et fremtidig friområde/lekeområde for barn. Det er 

derimot lite brukt i dag, da området er kupert, ikke opparbeidet, og ser ut til å ha blitt brukt som 

fyllplass. Ved oppgradering av området, samt etablering av ballplass vil området få økt kvalitet. 

Ved å etablere en vegetasjonsskjerm mellom tiltaket og friområdet, vil tiltaket i minimal grad 

påvirke tilliggende arealer. 

 

8.11 Sosial infrastruktur 
Tiltaket har få konsekvenser for sosial infrastruktur. Da det er etablert et betjent botilbud i 

området i dag, vil dette kunne være med på å betjene planlagt tiltak også. Det vil kreve mindre 

ressurser fra kommunen.  

 

8.12 Universell tilgjengelighet 
Tiltaket vil utformes etter prinsippene for universell tilgjengelighet.  

 

8.13 Energibehov – energiforbruk 
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Tiltakene som omreguleringen omfatter vil ha minimale påvirkninger for 

energibehov/energibruk grunnet de små utbyggingsarealene som omreguleringen gir rom for. 

Tiltakene vil bygges etter gjeldende lover og forskrifter.  

 

8.14 ROS, risiko- og sårbarhetsanalyse 
Med hensyn på avbøtende tiltak beskrevet i pkt. 6.14, konkluderes det med at risiko- og 

sårbarhetsmomenter er løsbare, og ikke får store konsekvenser for det videre arbeidet. 

 

8.15 Jordressurser/landbruk 
Tiltakene som planlegges vil ikke berøre jordbruksområder. 

 

8.16 Teknisk infrastruktur 
Det ligger en 1000 mm felles kommunal avløpsledning over området som skal omreguleres. 

Det ligger også en privat vannledning over tomten. Ledninger må vurderes flyttet ved 

utbygging. Det er krav til 4 meters avstand til kommunale ledninger. 

 

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Etablering av boliger for økonomisk vanskeligstilte er et kommunalt prosjekt. Ved å kunne 

etablere disse boligene nært et allerede betjent tilbud vil kunne føre til en mer effektiv 

ressursbruk.  

 

8.19 Interessemotsetninger 
Det kan oppleves vanskelig for eksisterende boliger at det blir etablert et tilbud for økonomisk 

vanskeligstilte i deres nærområde. Boligene er en del av et rehabiliteringstilbud, og vil være et 

sted hvor beboere kan ”lære seg å bo”. Denne treningen må foregå i et realistisk miljø, der det 

allerede er etablert boliger. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt 

betjent tilbud i nærområdet, vil man kunne gi tett oppfølging av beboere, noe som også vil være 

positivt for nærområdet. 

 

8.20 Avveining av virkninger 
 Tiltaket vil føre til at friområdet ved Slettåkerveien vil bli noe mindre, samt at typen boliger 

som tenkes etablert kan føre til noen motsetninger i nærområdet. Forholdet til nabolag, samt 

opprettholdelse av et godt friområde søkes ivaretatt ved følgende føringer: (avbøtende tiltak) 

- legge til rette for små boliger med lite men godt uteoppholdsareal 

- skjerming av boenheter mot eksisterende bebyggelse og tilliggende områder.  

 

 

 

9. Innkomne innspill 
9.1 Merknader  
Det er ikke kommet inn merknader til planarbeidet. 

 

10. Avsluttende kommentar 

 
Etablering av tiltaket som er foreslått vil gjøre at kommunen kan tilby en funksjon for sine 

innbyggere som de må ha. Områdene som skal omreguleres er en del av et etablert 

boligområde, samtidig som lokaliseringen vil gi mulighet for å skjerme boligene tilstrekkelig, 

slik at man kan redusere faren for eventuelle konflikter. Et slikt boligtilbud vil ha en tett 

oppfølging fra kommunens side, og vil være nødvendig for å kunne hjelpe mennesker som har 

kommet i en vanskelig situasjon, tilbake til en mer normalisert hverdag.  
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Ved tett tilsyn, begrenset størrelse på boligene og tilhørende uteoppholdsarealer samt krav til å 

sette tilstrekkelig med skjermvegetasjon, vil boligene kunne etableres som gode boliger for 

brukerne uten å vesentlig være til sjenanse for nabolaget. 

 

 

 

 

Dato, sted 

 

Forslagsstiller: Ringerike Boligstiftelse AS 
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413 Lundveien - Ringerike kommune - endring av reguleringsplan 

- offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 09.03.2016 angående varsel om endring av reguleringsplan for Lundveien i 
Ringerike kommune. Forslaget gjelder endring av arealformål til boligformål for vanskeligstilte.

Vi kan ikke se at endringen vil virke inn på automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra 
nyere tid og har derfor ingen merknader til endringen.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver
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Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning 

Areal- og byplankontoret  

 

 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/8029-7 16984/16 PLN 204-04  27.04.2016 

 

Uttalelse til endring av reguleringsplan - 413 Lundveien 

 

 

Viser til kunngjøringen på Ringerike kommunes nettside 8.3.2016. 

 

Hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

 

Uttalelse 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ingen merknader til endringsforslaget. Det er 

positivt av det etableres ballplass i området.  

 

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til endring av reguleringsplan for 
Lundveien i Hønefoss

Ringerike kommune har oversendt forslag til reguleringsplan for Lundveien like utenfor 
Hønefoss sentrum hvor det skal tilrettelegges for oppføring av boliger for vanskeligstilte 
på boligmarkedet. De planlagte boligene blir liggende i kort avstand til jernbanen. Det 
er derfor stor sannsynlighet for at området er belastet med støy som overskrider de na-
sjonale støygrensene som er satt i støyretningslinjen T-1442/2012. For å sikre tilstrekke-
lig miljøkvalitet med hensyn til støy er det antakelig behov for gjennomføring av støyre-
duserende tiltak i form av støyskjerming langs jernbanen eller lokale støyskjermer i bo-
ligfeltet og langs den planlagte fotballbanen. Fylkesmannen forutsetter at kommunen 
innarbeider bestemmelser som sikrer at alle boenhetene får tilfredsstillende støyverdier 
i henhold til grenseverdiene som er bestemt i støyretningslinjen og at dette følges videre 
opp i påfølgende byggesak. 

Bakgrunn

Vi viser til brev av 9. mars 2016 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig ettersyn. 

Det aktuelle området er i gjeldende reguleringsplan for Lundveien regulert til friområde. Det 
går fram av saken at kommunen ønsker å endre denne planen for å kunne legge til rette for 
oppføring av inntil 3 boenheter for vanskeligstilte på boligmarkedet. Videre skal det oppar-
beides en fotballbane på det resterende arealet.

Fylkesmannens kommentarer

Først vil vi bemerke at vi ikke har fått mulighet til å komme med merknader til varsel om 
oppstart av dette planarbeidet. Etter søk i vårt arkiv kan vi ikke se at vi har blitt varslet om 
den planlagte planendringen. 

Fylkesmannen mener det er positivt at kommunen legger til rette for et mangfoldig boligtil-
bud i kommunen ved blant annet å legge til rette for at vanskeligstilte på boligmarkedet får 
mulighet til å få egen bolig. De aktuelle boligene vil bli liggende sentralt i Hønefoss med et 
lett tilgjengelig servicetilbud og offentlig kommunikasjon.

Når det er sagt er det også viktig at det sikres tilstrekkelig miljøkvalitet ved de nye boligene. 
Det går frem av saken at de nye boligene vil bli liggende ca 50 meter fra jernbanen. Det går 
ikke frem hvor ofte det går tog på denne strekningen eller hvor belastende dette området er 
med tanke på støy fra trafikken på jernbanen.



Side 2 av 3

Ved tilrettelegging for støyfølsom bruksformål, som nye boliger og fotballbane, er det viktig 
at støy blir ivaretatt i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i areal-
planlegging T-1442/2012. 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet 
er en viktig forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om 
at kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av 
ny boligbebyggelse.

Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin. En halv million er mye el-
ler sterkt plaget og ca 200 000 har problemer med nattesøvnen på grunn av støy. Norge har 
som mål at støyplagene skal reduseres med 10 prosent innen 2020 for de som er utsatt for 
utendørsstøy ved boligen sin i forhold til 1999. 

Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
som trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å be-
skytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Planområdet ligger like utenfor Hønefoss sentrum i et etablert boligområde. I henhold til støy-
retningslinjen skal støy i fasade ved boligen ikke overstige Lden = 58 dB for jernbanestøy. Vi 
viser også til bestemmelsene i kommuneplanen for Ringerike hvor det er vist til støyretnings-
linjen og at denne skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. Videre er 
det krav til støydokumentasjon ved planlegging av støyfølsom bruk i støyutsatte områder.

Fylkesmannen mener det er uheldig at det ikke er gjennomført en egen støykartlegging av 
området slik at eventuelle nødvendige tiltak mot støy kunne vært innarbeidet i reguleringspla-
nen. Det er planlagt boliger og fotballbane i kort avstand til jernbanen. De nye boligene vil bli 
liggende ca 50 meter fra jernbanen og fotballbanen blir kun liggende ca 20 meter fra jernba-
nesporet. Slik Fylkesmannen vurderer saken er det stor sannsynlighet for at området er belas-
tet med støy som overskrider de gjeldende grenseverdiene. Dette forutsetter imidlertid et det 
er en viss mengde trafikk på jernbanesporet.

Ut fra sikkerheten til barn og unge som skal bruke fotballbanen, ber vi også kommunen om å 
vurdere krav til oppføring av gjerde mot jernbanen. Vi viser til Rikspolitiske retningslinjer for 
å styrke barn og unges interesser i planleggingen og rundskriv T-2/08 – Om barn og planleg-
ging.

For å kunne sikre og ivareta støyhensynet må bestemmelsene suppleres med krav om støydo-
kumentasjon og gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et behov for dette. Videre ber 
vi om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle boliger skal ha støyverdier som 
ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot jernbanen. Støygrensen 
gjelder også for fotballbanen. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjen-
nomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.

Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir 
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta 
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i bestemmelsene.
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Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av planforslaget for Lundveien.  

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Jernbaneverket Postboks 4350 2308 Hamar
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Ringerike kommune - Merknad til offentlig ettersyn av 413 Lundveien - Endring av 

reguleringsplan 204-03 

 

Viser til e-post datert 6.mai fra Ingeborg Faller vedrørende utsatt svarfrist.  

 

Sikring av ballplass 

Planforslaget viser et grøntareal (o_BLK) regulert inntil Jernbaneverkets areal i planområdets 

sørvestre hjørne. Dette er i henhold til gjeldende plan, men for Jernbaneverket er det ønskelig å 

justere grøntarealet lengre bort fra jernbanen. Bakgrunnen for dette er at Jernbaneverket ikke 

kan tillate at sikkerhetssituasjonen langs jernbanen forverres. Følgelig mener Jernbaneverket at 

en ved denne reguleringsendringen bør justere grøntarealet. 

  

Hensikten med grøntarealet er å avsette areal til en ballplass på et flatt område ca. 30m fra 

jernbanen. I forslag til plankart er dette området markert med påskriften «Ballplass» og ligger i 

god nok avstand til jernbanen. 

 

For å etablere ballplassen er det ikke nødvendig å benytte hele arealet mellom jernbane og 

ballplass til grøntareal. Følgelig ber vi om at det etableres en buffersone mellom ballplassen og 

jernbanen med et annet tjenlig formål. I grensen mellom buffersonen og ballplassen må det 

også opprettes et flettverksgjerde med minimum høyde på 1,8m. Krav til gjerde må 

innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

 

 
 
Med hilsen  
Ragnhild Lien  
seksjonssjef  
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt  
  
 Knut Oddvar Stene 
 utreder og planlegger 
  
 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 



Fra: Rune N [runenystr@hotmail.com] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 02.05.2016 10:03:06 
Emne: Ang. endring av reguleringsplan 204-03 Lundveien. 
Vedlegg:  
Hei! 
 
 
Angående forslag til å oppheve gjeldende reguleringsplan 204-03 Lundveien. 
 
Vi som bor i slettåkerveien 17 er ikke for å endre reguleringsplanen. Vi mener regulering 
som friområde  
er mye mer hensiktsmessig. Samt at vi ikke er interessert i å få flere kommunale boliger så 
nær. Det er nok med den kommunale boligen 
og den i Lundveien. Alle trenger ikke ligge på samme sted. 
 
 
Hilsen Elsa Salcedo, Rune Nystrand og Ceres Elise Nystrand i slettåkerveien 17.  



Fra: robert christiansen [christiansenbygg@hotmail.no] 

Til: Ingeborg Faller [Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 02.05.2016 09:15:11 

Emne: Lundveien 

Vedlegg:  

Hei. 
 
Viser til brev fra dere ang endring av reguleringsplan. 
Vi er ikke interessert i å gjøre om friområdet til boligformål. ett friområde skal være en pen 
og ryddig plass der barna kan leke og ha det gøy utenom att vi må behøve og passe på dem. 
det har skjedd mange andre hendelser her i gaten med de boligene vi allerede har her i 
gaten,som ikke har vært veldig gode opplevelser for barna. for eksempel en mann som 
stadig løp naken rund i gaten her og stadig politi på besøk i boligene. Vi mener det er nok 
med de kommune boligene vi allerede har her i gaten. Vi i slettåkerveien har også pratet om 
å ordne med hele plassen på egen regning slik att barna får ett bedre sted og leke. Barna 
bruker stedet som det er i dag selv om det ikke er så veldig pent der. Og om vinteren bruks 
det som akebakke og ski gåing. Håper dere ta hensyn til oss beboere. 
 
Mvh 
 
Robert Christiansen 
Slettåkerveien 15 



 

 

 

Statens vegvesen  
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap 

Postboks 723 Stoa       
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

  

 

   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Anne-Mette Bjertnæs / 

32214342 

16/68283-4 15/8029-1 15.07.2016 

     

      

Endring av reguleringsplan Lundveien 143- Ringerike kommune. 

Ved en feil ble det tidligere i dag ble det sendt brev med feil innhold til Dere om Lundveien. 

Her kommer riktig tekst. 

 

Det bør vurderes om intervegnettet kan utformes for universell utforming slik at vegen får 

en slakere stigning enn 10 % og at alle parkeringsplassene utformes for 

bevegelseshemmede. 

 

Statens vegvesen har ingen ytterligere kommentarer utover dette. 

 

 

  

Med hilsen 

 

 

Anders O. T. Hagerup 

Seksjonsleder       Anne-Mette Bjertnæs 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Grethe Tollefsen 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/8029-2   Arkiv: PLN 204-04  

 

0605_413 detaljregulering for Lundveien  

- 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Forslag til detaljregulering for Lundveien sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 204-03 Lundveien, vedtatt 

14.11.06, ved vedtak av reguleringsplan 413 Lundveien. 
 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på 

boligmarkedet, i etablert boligområde. Planforslaget innebærer omregulering fra friområde 

til boligformål, noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte boligområder. Rådmannen 

mener imidlertid at det er riktig i denne saken, etter en helhetsvurdering av tilgjengelige 

friområder i nærheten, og krav om tilrettelegging av gjenværende friareal.  

 

Innledning 
Planforslaget tilrettelegger for bygging av boliger ved omregulering fra friområde til 

boligformål. Hensikten er å bygge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i et etablert 

boligområde. Planforslaget er en endring av eksisterende plan 204-03 Lundveien, der 

endringa består av å omregulere 1,6 dekar fra friområde til boligformål. Adkomst til det nye 

boligområdet vil bli via Slettåkerveien og Krokenveien.   

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Området innenfor reguleringsplanen som foreslås omregulert er i dag regulert til friområde. 

Det er ikke kjent at området brukes til lek. Det er noe vegetasjon på området, men ikke et 

opparbeida friareal. Området bærer preg av å være brukt som fyllplass.     

 



Planforslaget 

Planforslaget er mottatt 11.02.16, fra Halvorsen og Reine på vegne av Ringerike 

boligstiftelse. 

 

Planforslaget som foreligger til 1. gangsbehandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 
Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 204-03 Lundveien vedtatt 14.11.06 (se 

planbeskrivelse kapittel 4.2). Arealene som foreslås omregulert er regulert til friområde, 

øvrige arealer innafor 204-03 er regulert til kombinert bolig og allmennyttig formål og 

frittliggende småhusbebyggelse. Tillatt utnyttelsesgrad er 30-35 % og bebyggelsen skal ikke 

være høyere enn 7-9 meter.  

 
Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en endring av detaljregulering. Ringerike boligstiftelse AS er 

forslagstiller.  

 
Eiendomsforhold 

Den delen av planområdet som foreslås å endres ligger på gbnr 86/47, som eies av Ringerike 

kommune. Planområdet omfatter flere andre private eiendommer som det ikke foreslås 

endringer for.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 18.09.15 og kunngjorde det i Ringerikes blad 19.09.15, 

samt på kommunens nettsider. Det kom ikke inn uttalelser.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området det foreslås endringer for avsatt til 

friområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan.  

 

Området det foreslås endringer for er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med 

stor verdi. I henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en 

vurdering av tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at boligtilbudet skal være variert. Dette 

planarbeidet legger opp til et boligtilbud for vanskeligstilte som ellers har begrensa 

muligheter.  

 

Boligsosial handlingsplan skal i henhold til foreslått planstrategi for 2016-2020 evalueres og 

eventuelt revideres 2. halvår i 2016.  

  

 

 



Juridiske forhold 
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva 

slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har 

hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken 

innta en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune utover noe 

sosiale tjenester spesielt knyttet til omsorgsboliger. 

  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 

Det planlegges små eneboliger som er spesielt tilpassa vanskeligstilte på boligmarkedet, 

sentralt i Hønefoss i et etablert boligområde. Rådmannen mener det er positivt at boligene 

planlegges nært eksisterende kommunal institusjon, og sentrumsnært slik at mulighetene for 

gange, sykling og bruk av kollektivtransport.  

 

Grønnstruktur, lekeplasser og naturmangfold 

Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i 

boligstrøk. I dette tilfellet er det vurdert til at det likevel er hensiktsmessig å gjennomføre 

omregulering. Dette fordi området ligger nært tilsvarende friområder (omtrent 100-150 

meter fra langs boligvei), og fordi området i dag ikke har kjent bruk og ikke er opparbeida. I 

planen ligger det krav om opparbeidelse av ballbane på det gjenværende arealet av 

friområdet. Det er viktig at adkomst til ballbanen ivaretas. Rådmannen mener derfor at 

planforslaget vil sørge for bedre tilrettelegging av resten av friområdet, og at utbygging på 

dette området kan anbefales. Det er også hensiktsmessig at boligene bygges nært 

eksisterende institusjon på nabotomta.  

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp og redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 8.6.  

 

Infrastruktur 

Det er kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. En kommunal avløpsledning går 

gjennom det foreslåtte nye byggeområdet, denne må trolig flyttes. Det går også en privat 

vannledning gjennom det foreslåtte byggeområdet. Forholdet til denne må avklares med 

eier.  

 

Det foreslåtte utbyggingsområdet har adkomst fra kommunal vei.  

 
Utredningskrav og ROS-analyse 

Det er ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, men 

konsekvenser skal likevel utredes og belyses. Rådmannen anser utredningene og analysene 



for å være tilstrekkelige. Rådmannen mener ikke det er nødvendig å utrede støy fra 

jernbanen da tomta ligger lavere enn jernbanen og eksisterende bolighus ligger mellom 

tomta og jernbanen.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til å bygge boliger for vanskeligstilte her, med tilhørende 

tilrettelegging av friluftsareal.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Saksdokumenter 
1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Varsel om oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8029-3  Arkiv: PLN 204-04  

 

Sak: 29/16 

 

413 Lundveien - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Lundveien sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 204-03 Lundveien, vedtatt 14.11.06, 

ved vedtak av reguleringsplan 413 Lundveien. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.03.2016: 

 

Forslag til vedtak fra Tor Bøhn (Frp): 

«Reguleringsforslaget sendes ikke ut på høring. Boenheter for vanskeligstilte bør ikke legges 

inn i etablerte boområder hvor det kun finnes begrensede tomteområder til sådanne 

prosjekter. Slike boenheter bør fortrinnsvis legges til mere skjermede tomteområder» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot to stemmer (Frp og MDG). 

 
 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Adressater i henhold til liste  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/8029-1 25286/15 PLN 204-04  18.09.2015 

 
Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan 204-03 Lundveien 

 
Forslag til endring av reguleringsplan 204-03 Lundveien (ny planID: 204-04) 

– varsel om oppstart av planarbeid 

 

Det startes opp planarbeid for å legge til rette for boliger for vanskeligstilte. Det aktuelle 

arealet er mellom halvannen og to mål stort, og er i dag regulert til friområde. Det foreslås 

omregulert til formål for frittliggende boligbebyggelse. Kartutsnittet under viser eksisterende 

reguleringsplanavgrensing i rødt, med eksisterende formål (grønt er friområde). Området som 

foreslås omregulert er markert med blått. Nøyaktig avgrensing er ikke avklart.  

 

 
Lundveien i Hønefoss nord. 

 

I utgangspunktet er det uheldig å omregulere friareal i bebygde strøk, da slike friområder har 

stor verdi. I dette tilfellet mener imidlertid areal- og byplankontoret at det er riktig å gjøre 



 2 

dette. Friområdet slik det framstår i dag har liten eller ingen verdi som friområde da det er 

gjengrodd og bratt. Dersom den foreslåtte endringa gjennomføres slik at det kan bygges 

boliger på deler av friområdet, følger det krav om opparbeiding av ballplass på det resterende 

friområdearealet. På denne måten økes kvaliteten på friområdet, selv om arealet blir mindre. 

Det er flere store omkringliggende friområder. En annen viktig faktor er at Ringerike 

kommune har behov for flere boliger for vanskeligstilte. Dette forslaget ligger nært et betjent 

bofellesskap, slik at det er tilgang på lett tilsyn av disse nye boligene. Areal- og 

byplankontoret støtter derfor denne endringa.  

 

Forslagstiller for planen er Eiendomsservice Ringerike, og utførende konsulent er firmaet 

Halvorsen og Reine. 

 

Innspill til planarbeidet 

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til 

Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss 28. 

oktober 2015.  

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med 

og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt 

behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved 

høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med 

innspill til det konkrete planforslaget.. 

 

Lovhenvisninger, plantype og prosess 

Oppstart av endring av 0605_204-03 Lundveien kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-

8. For mer informasjon se www.ringerike.kommune.no → arealplaner → planer på høring. 

Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte. Det er ikke 

gjennomført politisk behandling av forslaget, da forslaget er lite omfattende. Det skal 

gjennomføres politisk 1. gangsbehandling og politisk sluttbehanding av forslaget. 

 

Saksbehandler: Ingeborg Faller (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no, tlf.: 32 11 74 61 

(tilgjengelig på tirsdager)).  
 

 

Med hilsen  

  

Grethe Tollefsen  

leder areal- og byplankontoret  

 Ingeborg Faller 

 Saksbehandler 

 ingeborg.faller@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
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Hovedkomiteen for omsorg og velferd 

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 
 

Vedlegg 

Sendes adressater med epostadresse. Øvrige adressater kan se dokumentene på 

www.ringerike.kommune.no > Arealplaner > Planer på høring, på Servicetorget på Rådhuset eller 

få dokumentene tilsendt ved kontakt med saksbehandler. 

 

1. Materiale til oppstart, innsendt 22.09.15 

 

Adressater 

 

Internt i kommunen 

NAV Ringerike 

 

 

nina.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

Teknisk drift Ringerike kommune  jostein.nybraten@ringerike.kommune.no 

Barnerepresentanten Ringerike kommune geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

Miljøretta helsevern Ringerike kommune unni.suther@ringerike.kommune.no 

Brann og redning Ringerike kommune tollef.uppstad.buttingsrud@ringerike.kommune.n

o 

Psykiatri og rus Ringerike kommune kjellaug.myrseth@ringerike.kommune.no 

 

 

Naboer: 

NYSTRAND RUNE SLETTÅKERVEIEN 17, 3515 HØNEFOSS 
ETNAN STINE OG DANIEL 
EINANG KROKENVEIEN 12, 3515 HØNEFOSS 

CHRISTIANSEN ROBERT SLETTÅKERVEIEN 15, 3515 HØNEFOSS 

KRISTIANSEN PER MARTIN SLETTÅKERVEIEN 13, 3515 HØNEFOSS 

NILSEN MARGRETHE SLETTÅKERVEIEN 13, 3515 HØNEFOSS 

JØRGENSEN SVEIN ERIK SANDAKERVEIEN 338, 3519 HØNEFOSS 

JUNGE KNUT LORANG HØNEFOSS BRU 1 D, 3510 HØNEFOSS 

JUNGE ROBIN SOKNEDALSVEIEN 23, 3517 HØNEFOSS 

YUAN TING KANG FOSSEKALLVEIEN 2, 3515 HØNEFOSS 

HAZIRAJ ISMA OG ENVER LUNDVEIEN 3, 3515 HØNEFOSS 

JOSEPHSON GRETE LAGESHALLVEIEN 40, 3515 HØNEFOSS 

GUNHILDSØIEN MARI LUNDVEIEN 7, 3515 HØNEFOSS 

HAUGERUD MAGNUS LUNDVEIEN 7, 3515 HØNEFOSS 

 

 



Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan nr. 204-03 ”Lundveien” 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

for reguleringsplan nr. 204-03 ”Lundveien”  
 
Vedtatt av kommunestyret 26.03.92 
Mindre vesentlig endring, vedtatt 24.04.06 
Mindre vesentlig endring, vedtatt 14.11.06 
 
1. Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål (Pbl §25): De ulike formålene er vist på plankartet. 
Byggeområder      Betegnelser: 
     Bolig       BB1-2 
     Bolig/Allmennyttig     BB/A1-3 
Offentlige trafikkområder      
     Kjørevei       TV1-2 
     Annen veggrunn      TA1 
     Gang- og sykkelveg     TGS1-3    
Friområder 
     Ballplass       FL1 
     Turvei       FT1 
      
 
FORMÅLSBESTEMMELSER,  
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

2. Byggeområder 
 
2.0 Fellesbestemmelser for byggeområdene 

1. Reguleringsformål 
Områdene BB1-2 og BB/A1-3 på reguleringsplanen skal nyttes til byggeformål for 
bolig/allmennyttig formål. BB1-2 skal nyttes til enebolig. 

2. Byggehøyde 
Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 9,0 m over gjennomsnittlig 
terrengnivå. For garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne. 

3. Utnyttingsgrad 
Maksimalt bebygd areal (BYA) for BB/A-1 må ikke overstige 30 % av tomtens areal. 
Maksimalt bebygd areal (BYA) for BB/A-2 og BB/A-3 må ikke overstige 35 % av tomtens 
areal. Garasjer medregnes i BYA. 

4. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensen. Byggegrenser er vist på plankartet. 

5. Parkering 
Antall parkeringsplasser innenfor BB/A1-3 skal minimum være 1 biloppstillingsplass pr. 
leilighet. For BB2 gjelder parkeringsvedtekten. 
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6. Utforming 
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset 
omkringliggende boliger i form, uttrykk og materialbehandling. 

7. Utforming, plassering og høyde på gjerde 
I planområdet kan det oppføres gjerde. Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, 
vegkryss osv. I frisiktsoner som er vist på plankartet, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan 
gjerde ha høyde inntil 0.5 m. Gjerde skal plasseres i nabogrense og kan, bortsett fra i 
frisiktsoner, ha høyde på inntil 1.0 m. 

 
3. Offentlige trafikkområder 
 
3.1 Kjørevei 

1. Reguleringsformål 
Områdene TV1-2  skal nyttes til offentlig vei. 

2. Tekniske planer 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som 
på forhånd er godkjent av kommunen.  

3. Vegers stigningsforhold 
Veg skal ha stigning på maksimalt 10%. 

4. Utførelse av terrengbehandling 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 
 
3.2 Annen veggrunn 

1. Reguleringsformål 
Områdene TA1 skal nyttes til annen veggrunn. 
 
3.3 Gang- og sykkelveg 

1. Reguleringsformål 
Områdene TGS1-3 skal nyttes til gang- og sykkelveg. 

2. Kjøring til boliger 
Det er tillatt med kjøring til boliger på TGS1 og TGS3. 
 
4. Friområde 

4.1 Friområde 

1. Reguleringsformål 
Områdene FL1 skal nyttes til ballplass. FT1 skal nyttes til turveger.  
 
 
5. Rekkefølgebestemmelser 

1. Brannvann 
Det kan ikke gis rammetillatelse for nye bygninger før brannvannskravet på min. 20 l/s mot 
2,0 bar er dokumentert. 

2. Snuhammer i TV2 
Snuhammer i Slettåkerveien (TV2) skal etableres før det gis brukstillatelse på nye bygninger i 
BB/A1-3. 
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E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - kommunedelplan 

Fastsettelse av planprogram  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Planprogram for «Kommunedelplan E16 Eggemoen– Nymoen», datert:01.08.2016 fastsettes 

i henhold til plan og bygningsloven §11-13 med følgende tillegg i punkt 7.1. Lokalt 

utviklingsmønster: «Avgrensning av nødvendig areal utredes og kartfestes.» 

Hensikten med endringen er å avklare hvilke arealer som kan utvikles uten å komme i 

konflikt med veiprosjektet. 

. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplan med tilhørende 

konsekvensutredning av ny trasè for E16 på strekningen mellom Nymoen og Eggemoen. 

Planbeskrivelsen gir føringer om hvilke temaer som skal utredes og hvordan disse vektes i 

det videre arbeidet med planen. Ny veilenke ventes å medføre bedret trafikksikkerhet på 

strekningen, trafikal avlastning av Rv.35 gjennom Hønefoss og raskere og mer forutsigbar 

reisetid på strekningen. 

Ringerike kommune var høringspart under offentlig ettersyn av planprogrammet og 

behandlet forslag til høringsuttalelse politisk.  

Statens vegvesen har justert forslaget til planprogram med bakgrunn i høringsuttalelsene og 

rådmannen anser at oversendte forslag til planprogram nå gir tilstrekkelig grunnlag for 

utarbeidelse av kommunedelplan. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Beskrivelse av saken fremkommer av saksframlegg til høring vedlegg 4 og planprogram. 

 



 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5.2016 – 1.7.2016 og ble 

behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06.2016, hvor kommunen vedtok 

høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven skal planprogram fastsettes 

av kommunen. 

Det kom inn totalt 23 merknader som er kommentert i eget notat. Der merknadene er tatt til 

følge er planprogrammet endret. Endringene er vist med gul markering i forslaget for å 

bedre synligheten. Gul markering av endringene vil bli fjernet administrativt dersom 

planprogrammet fastsettes.  

Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til vurderingen av innspillene med unntak av 

innspill nr. 12 punkt 5. der Ola Tronrud AS ber om at det legges opp til en parallell utvikling 

av næringsparken og planlegging av ny E-16. Punktet samsvarer med kommunens vedtak 

der Statens vegvesen anmodes om snarest å avklare hensyn som muliggjør videre 

planlegging og utvikling av næringsområder på Eggemoen. Statens vegvesen har svart opp 

punktet med at utvikling av næringsområdet kan skje parallelt med veiplanen så lenge 

næringsområdet ikke kommer i konflikt med veikorridorene. Rådmannen anser at 

planprogrammets punkt 7.1, der det går fram at det totale arealbeslaget skal utredes, kan 

dekke opp hensynet, men at det med fordel kunne vært presisert noe nærmere slik at det går 

klart fram at dette også gjelder utstrekningen av korridorene. 

 

 

 

Endringer etter høring 

Med bakgrunn i høringen er det gjort følgende endringer av planprogrammet: 

5.4.2 Tre korridorer utredes videre. Fremtidig bruk av eksisterende veg som erstattes av ny 

veg skal belyses for alle alternativer. Tatt inn etter oppfordring fra formannskapet. 

Punkt 5.4.3 som tar for seg alternativ med å gå videre med kun ett alternativ tas ut da det er 

konkludert med at korridor 1,2 og 3 bør utredes. 

6.2.2Nærmiljø og friluftsliv. Er endret ved at det tas inn at miljødirektoratets metodikk for 

kartlegging av friluftsområder skal vurderes (etter anmodning fra Ringerike O-lag) 

6.2.5 Naturressurser. Endres ved at det tas inn at det skal beregnes direkte og indirekte 

båndleggelse av grusressurser som følge av tiltaket (etter anmodning fra Direktoratet for 

mineralforvaltning) og at hensynet til miljømålet om god økologisk tilstand i 

vannforekomster legges til grunn (Fylkeskommunen i Buskerud. 

7.1 Lokalt utviklingsmønster. Endres ved at det tas inn at konsekvenser for utvikling av 

næringsliv skal vurderes i dialog med aktørene på Eggemoen. 

8.1 Informasjon og medvirkning i planprosessen. Endres ved tillegg om at regionalt 

planforum skal brukes til å presentere og drøfte kommunedelplanen før offentlig ettersyn. 

 

 

 

Økonomiske forhold 

 Planen anses ikke å få direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Planen vil 

imidlertid kunne påvirke trafikkstrømmene i og rundt Hønefoss vesentlig og vil indirekte 

kunne påvirke handel. Det må forutsettes at strekningen blir bompengebelagt noe som vil 

kunne påvirke handelsmønsteret mellom Jevnaker og Hønefoss. 

I forbindelse med fremføringen av veien vil det kunne være samdriftsfordeler ved 

fremføring av kommunal infrastruktur, f.eks. vann og avløpsrør. Dette vil kunne medføre 



besparelser i forhold til etablering av slik infrastruktur senere, men forutsetter at eventuelle 

prosjekter der samdriftsfordel kan oppnås blir bevilget nødvendige midler for 

gjennomføring. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 I tillegg til lovpålagte høringer legges det opp til informasjonsmøter i planprogrammet. 

Ettersom de ulike alternativene vil ha ulike konsekvenser vil det bli gjort en vurdering av 

behovet for informasjonsmøter med velforeninger og andre interessenter.   

 

Alternative løsninger 

 Valg av løsning innenfor korridorene som utredes vil bli gjort senere på grunnlag av 

resultatene fra utredningsarbeidet. Kommunen vil få forslag til valg av trasè til politisk 

behandling. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at fremlagte planprogram har i seg de nødvendige temaer og gir et godt 

grunnlag for utarbeidelse av forslag til kommunedelplan for E16 på strekningen mellom 

Nymoen og Eggemoen. 

Utbedring av veglenka mellom Nymoen og Eggemoen vil kunne avlaste Hønefoss sentrum 

for gjennomgangstrafikk og sammen med prosjektet Olimb- Eggemoen bedre forbindelsen 

mot Gardermoen og andre sentrale områder på nord-øst landet. Dette vil være positivt for 

Ringerike. 

Prosjektet vil også kunne få negative konsekvenser for friluftsliv og 

beboere/næringsdrivende som berøres av ny veg. Det er utfordrende å vurdere disse 

konsekvensene før endelig vegtrasè er bestemt. I tiden frem til endelig vedtak vil prosjektet 

gi en stor usikkerhet og sannsynligvis begrense mulighetene for bruken av arealer som kan 

bli berørt. Dette er svært uheldig i forhold til ønsket utvikling og rådmannen ser derfor en 

rask og god prosess som svært viktig. 

Veien vil kunne legge begrensninger på bruken av nærliggende arealer, noe som kan få stor 

betydning både for beboere, grunneiere og næringsdrivende langs traseen som blir valgt. Her 

vil det kunne oppstå interessekonflikt mellom regionale interesser om et effektivt overordnet 

veinett og mer lokale interesser om næringsutvikling, konsekvenser for innbyggere og 

tilknytningen mellom Jevnaker og Hønefoss. For å samordne interessene på en god måte 

anser rådmannen at dialog mellom partene vil være svært viktig i denne saken. 

 

Vedlegg 

Forslag til Planprogram datert 01.08.2016 

Oppsummering av merknader datert 19.08.2016 

Oversendelsesbrev. 

Protokoll behandling i Formannskapet 

Saksframlegg til høring av planprogram 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2016 

 

 

 



Tore Isaksen 

  

 

rådmann 

 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Forord 

Etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 4-1 skal det for alle regionale planer og kommuneplaner, som kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, som et ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og hvordan 
planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke korridoralternativ som skal utredes 
videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om konsekvensutredninger. 
Dette innebærer at det i planprogrammet er beskrevet hvilke tema som skal utredes for å belyse 
konsekvensene av tiltaket.  

For å kunne vurdere alternative korridorer for ny E16, ble det gjennomført et ideseminar i november 
2015 for å skissere mulige traseer. På ideseminaret deltok politikere, lag og foreninger i tillegg til 
sentrale grunneiere. Foreslåtte traseer er i ettertid vurdert systematisk mot hverandre gjennom en 
silingsprosess. Det er utarbeidet en silingsrapport som dokumenterer ulike sider ved alternativene. 
Alternativene er rangert etter hvor godt de oppfyller målformuleringene til prosjektet. Siling av 
alternativer er gjort på et overordnet nivå og utgjør grunnlaget for forslag til hvilke korridorer som skal 
utredes videre.  

I utarbeidelsen av planprogrammet har Statens vegvesen samarbeidet med Ringerike kommune, 
Forsvaret og Forsvarsbygg, regionale etater og berørte grunneiere. Målet med samarbeidet har vært å 
få til en felles forståelse for de utfordringene som må løses lokalt og regionalt. 

Det er Statens vegvesen, som tiltakshaver for prosjektet, som har ansvaret for å utarbeide forslag til 
planprogram. Ringerike kommune som ansvarlig myndighet, fastsetter programmet.  

Oppdatert informasjon om prosjektet ligger på prosjektets nettside, 
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker.  

Forslag til planprogram for ny E16 på strekningen Nymoen/Hensmoen - Eggemoen i Ringerike 
kommune lå ute til offentlig ettersyn fra 4.5.2016 til 1.7.2016.  Det kom inn 23 merknader.11 
merknader kom fra offentlige instanser, 8 fra lag og foreninger mens 4 kom fra privatpersoner. Alle 
høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert i et eget notat. Der innspillene er tatt til følge, er 
planprogrammet endret. Endringene er markert med gul bakgrunnsfarge i det reviderte 
planprogrammet. 

Det vil bli avholdt offentlig møte (folkemøte) i høringsperioden. Etter at forslag for planprogram har 
vært på høring, vil Statens vegvesen sammenfatte og vurdere innkomne merknader, før forslaget med 
eventuelle endringer oversendes til sluttbehandling i Ringerike kommune.  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn  

Statens vegvesen planlegger ny E16 på strekningen mellom Nymoen/Hensmoen – Eggemoen. 
Prosjektet er en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum i Jevnaker og Ringerike kommune hvor 
reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2015.  

Dagens E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen tilfredsstiller ikke kravene til standard i forhold 
til vegens funksjon. I dag betjener E16 både lokaltrafikk mellom Hønefoss og Jevnaker og regional 
trafikk mellom Gardermoen/Oslo nord og indre Buskerud, Telemark og Hallingdalen/Valdres 
(Rv7/E16). 

Planlegging av strekningen startet allerede i 1969. I 1992 ble prosjektet tatt opp på nytt som del av 
utredning av ny hovedflyplass for Oslo. I 1999 ble prosjektet vurdert i forbindelse med revisjon av NTP 
for perioden 2002 – 2011.  

Etter at ny trase for E16 på strekningen Eggemoen – Olum er vedtatt, gjenstår denne strekningen for å 
få enhetlig standard som inngår i en ytre ring 4 utenom Oslo fram til Gardermoen. Realiseringen av 
prosjektet vil bidra til å reduserer reisetiden og sikre en forutsigbar fremkommelighet. Derfor ønsker 
Statens vegvesen med Ringerike kommune å starte opp planarbeidet på nytt med ordinær prosess 
etter Plan og bygningsloven som innebærer utarbeidelse av planprogram, kommunedelplan med 
konsekvensutredning og reguleringsplan.  

 Prosjektet er ikke omtalt i grunnlaget for inneværende NTP 2014 – 2023.  

1.2 Mål 

Samfunnsmål: Beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under. Hvilke virkninger 
vil prosjektet ha på miljø og samfunn.  

I nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er målene for transportpolitikken formulert. Det 
overordnende mål for transportpolitikken er: «Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.»  

Det overordnede målet for E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen:  

Ny E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen skal gi en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for alle 
trafikantgrupper.  

 

Effektmål: Skal vise effekter som tiltaket gir brukere og omgivelsene. Eksempelvis kapasitet, 
regularitet, ulykkesfrekvens, tidsbesparelser mm. Effektmål skal kunne måles over tid.  

- Bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper; færre ulykker med personskade  
- Forutsigbar- og redusert reisetid mellom Nymoen og Eggemoen 
- Redusere gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss sentrum og på fv. 241 
- Bedre transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv og regional utvikling 
- Ta vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som sandfuruskog, ravinelandskap, 

kulturlandskap og elvelandskap.  
 
Resultatmål: Skal beskrive hva som er viktige leveranser og resultater for prosjektet som f. eks. 
kostnader og ytelser. Resultatmål skal kunne måles umiddelbart etter gjennomført prosjekt.  

- Reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i 2018 
- Kryssene på strekningen skal være planskilt. Plassering av kryss og utforming av disse skal 

gjøres slik at ny veg får mest mulig trafikk og avlaster Hønefoss sentrum og fv. 241 
- Etablere et sammenhengende sykkeltilbud mellom Hønefoss og Jevnaker, og andre relevante 

lenker innenfor planområdet 
- Det skal utarbeides forslag til finansieringsløsning som grunnlag for Stortingsproposisjon 
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- Formingsveileder for E16 Nymoen - Roa skal legges til grunn for å få en sammenhengende 
utforming av vegrommet fra Nymoen i Ringerike kommune til Olum i Jevnaker kommune 

Forutsetninger: 

- Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 
søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 
gateutforming. 

- Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for evt. senere 
utbygging til 4-felt skal sikres. 

- Ivareta ytre miljø gjennom gjeldende lover, retningslinjer og interne føringer for håndtering av 
det ytre miljøet.  

- Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen 
- Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser 
 

1.3 Planprosess 

§ 4-1 i Plan og Bygningsloven slår fast at: «For alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 
varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.» 

Planprogrammet skal gjøre rede for: 

 Formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. 
 Hvilke traséalternativer som skal utredes i de neste planfasene. 
 Hvilke konsekvenstemaer i forhold til miljø, naturressurser og samfunn som må utredes i 

senere planfaser og hvordan de skal utredes. 
 Hvordan informasjon og medvirkning i senere planfaser skal gjennomføres 

Planprogrammet skal videre sikre at man i utredningene fokuserer på forhold som det er nødvendig å 
få belyst for å kunne: 

 Ta beslutningen om - og på hvilke vilkår – tiltaket kan gjennomføres 
 Foreta valg av alternativ 

Kommunen er ansvarlig myndighet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i forbindelse med 
varsling av oppstart av planarbeidet. Det er avtalt med Ringerike kommune at planarbeidet skal skje 
med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3.7 som gir kommunen anledning til å la statlig myndighet 
utarbeide og sende et planforslag på høring. Etter høring og evt. revisjon av planprogrammet, 
oversendes det til kommunen for vedtak.  

Dette Planprogrammet gjelder i utgangspunktet kommunedelplan med tilhørende 
konsekvensutredning for strekningen Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. I Planprogrammet er 
alternative traseer for ny veg vurdert. Valg av alternativer inngår som en del av Planprogrammet. 
Avhengig av hvilke innspill som kommer under høring av Planprogrammet, kan det være aktuelt å gå 
direkte til utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. Hvis dette blir aktuelt, vil konsekvensutredningen 
bli utarbeidet som en del av reguleringsplanarbeidet. 

1.4 Prosjektet 

Dette planprogrammet gjelder kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for strekningen 
Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. Tiltaket innebærer at det skal bygges ny E16 fra 
Nymoen/Hensmoen og over til Eggemoplatået, hvor ny E16 kobles sammen med den planlagte E16 
mellom Eggemoen og Olum.  

Vegen planlegges etter dimensjoneringsklasse H5 i Statens vegvesens håndbok N100, med 
vegbredde 12,5m, fysisk midtdeler, toplanskryss og fartsgrense 90 km/t. Det skal tas høyde for at det i 
fremtiden kan være aktuelt å utvide vegen til 4 felt, og derfor skal horisontal- og vertikalkurvaturen 
søkes å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8. 
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Plassering av kryss er en viktig del av prosjektet, og det vurderes nytt kryss med E16 Ådalsvegen, mot 
Jevnaker og til næringsområdet på Eggemoen. Plassering av kryss avhenger av flere forhold, særlig 
viktig i dette prosjektet ,er hvor det er økonomisk og teknisk mulig å krysse ravinedalene i 
Nærstadamarka. 

1.5 Gjennomført ideseminar 

Som et ledd i å vurdere alternative traseer, ble det avholdt et ideseminar 17. – 18. november i 2015 på 
Sundvollen hotell. På ideseminaret deltok lokalpolitikere, representanter fra kommunene Ringerike og 
Jevnaker, regionale myndigheter, velforeninger, grunneiere og næringsinteresser. I planprogrammet 
er det jobbet videre med alternativene som ble presentert på ideseminaret.  

1.6 Avgrensning av planområdet 

Området som blir berørt av korridorvurderingen ligger mellom Nymoen og Hensmoen til Eggemoen 
der hvor ny E16 for Eggemoen-Olum er planlagt bygget.  

  

Figur 1: Avgrensning av området for korridorvurdering 

 

1.7 Vegstandard  

E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er i dag en tofelts veg med varierende standard.  

Fra Hensmoen industriområde til Nymoenkrysset (Ådalsveien) er vegen fri for kryss i plan og det er 
kun en direkte atkomst til vegen fra Nærstadmarka (privat). Strekningen har slake kurver, gul 
midtstripe og fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Det er boligfelt  nærføring til E16 ved Nymoen.  

Hensmoen 

Nymoen 



8 

 

Fra Risesletta til krysset til Almemoen har E16 en lavere vegstandard, med fartsgrense 60 km/t, flere 
krappe kurver og ikke noe separat tilbud til myke trafikanter. På strekningen er det en del spredt 
bebyggelse og næringsvirksomhet som har direkte adkomst til vegen.  

Fra Almemoen og ned til Gummikrysset er fartsgrensen 50 km/t, det er god sikt og en separat g/s-veg 
med kryssing av E16 i kulvert for myke trafikanter. Gummikrysset er et T-kryss mellom E16 og fv. 35 
inn mot Hønefoss sentrum, hvor det til tider kan være kø. 

Fra Gummikrysset til Eggemobakkene går E16 gjennom et område med dyrket mark. Terrenget er flatt 
og oversiktlig, det er separat g/s-veg frem til avkjøringen til Nærstadmarka. Fartsgrensen er 70 km/t. 
På denne strekningen er det flere private avkjørsler, samt et kanalisert T-kryss inn til Hvalsmoen. Fra 
avkjøringen til Nærstadmarka og frem til Eggemobakkene er det flere krappe kurver på E16. 

Eggemobakken har en lengde på ca. 1,5 km og stigning på 9 %. Stigningen gjør at tunge kjøretøy får 
redusert hastighet opp bakken, samt at denne trafikantgruppen kan få problemer å komme opp 
bakken vinterstid. På toppen av Eggemobakken settes fartsgrensen opp til 80 km/t rett før avkjøringen 
til NAF-banen. E16 går videre på Eggemoplatået i retning Jevnaker, med kanalisert T-kryss til 
Eggemoen næringspark og T-kryss med forbikjøringslomme til Viul. Det er ikke noe tilbud til myke 
trafikanter fra avkjøringen til Nærstadmarka og til kommune-grensa til Jevnaker langs med dagens 
E16. Et alternativ for myke trafikanter er å bruke skosbilvegnettet i Nærstadmarka og på Eggemoen.  

Figur 2: Oversiktskart over planområdet med dagens vegnett.  

1.8 Arealbruk 

Ringerike kommune har et areal på ca. 1550 km², hvor skog dominerer med ca. 1200 km². Dyrkamark 
utgjør ca. 80 km² og ca. 5 km² er industri/servicetjenester (SSB).  

Antall husholdninger i Ringerike ligger på rundt 14 150 (SSB 2014). Kommunesenteret og bysenteret 
ligger i Hønefoss. 
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I Ringerike kommune er det i dag rundt 30.000 innbyggere, mens det i tettstedet Hønefoss bor ca. 
14.000 mennesker. I Jevnaker tettsted bor det rundt 4.600 mennesker. Det er betydelig utveksling av 
varer og tjenester mellom disse to tettstedene.  

Figur 3: Arealbruk i planområdet (Skog og landskap) 

Ringerike kommunes kommuneplan for 2007-2019 viser framtidig arealbruk. Det er avsatt aktuelle 
korridorer for ny E16, men disse er ikke gitt rettsvirkning, se figur 4. 



10

Figur 4: Utdrag fra kommuneplankart (2007-2019) over aktuelt planområde for ny E16 (tidligere rv35)
Nymoen-Eggemoen.

Avsatte korridorer

E16
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1.9 Dagens vegtrafikk

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E16 mellom kommunegrensa til Jevnaker og Hensmoen er hentet fra
Norsk Vegdatabank (NVDB). Tall fra 2015 viser følgende årsdøgntrafikk på E16, se figur 5.

Figur 5: Registret trafikkbelastning på delstrekninger. Kjt/døgn (ÅDT 2015 NVDB)

På fv. 35 i gjennom Hønefoss og opp til Gummikrysset er årsdøgntrafikken 17700 kjt/d.

1.10 Kollektivtrafikk

Følgende bussruter kjører på E16 innenfor planområdet:

- Rute 701 Toso skole – Hønefoss sentrum (Opplandstrafikk).
- Rute 221 Hønefoss sentrum – Jevnaker rutebilstasjon (Brakar).
- Rute 225 Hønefoss – Knestang – Viul (Brakar).
- Rute 232 Hønefoss – Hensmoen – Hallingby – Nes i Ådal (Brakar).

Det er busslommer ved Vågård, Nymoen, Risesletta, Solbakken, Havresletta, Almebakken,
Almesletta, Hvalsmokrysset, Nærstad, Austjord, Egge og Eggemoen.

1.11 Trafikkulykker

I perioden 2005 – 2014 har det skjedd 53 trafikkulykker med personskade på E16 fra
kommunegrensen mot Jevnaker til ca. 200 m nord for T-krysset på Hensmoen. 5 ulykker har medført
at mennesker er blitt hardt skadd, mens de resterende 48 ulykkene har endt med lettere personskade.

6
2
0
0
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Totalt har 80 personer blitt skadet i de 53 ulykkene. Det har vært en fotgjengerulykke, en sykkelulykke 
og 9 mc-ulykker på strekningen.  

Tabell 1: Antall ulykker fordelt på år og alvorlighetsgrad, samt antall skadde og drepte personer fordelt 
på år og skadegrad. 

År 

Antall 
ulykker 
totalt 

Antall ulykker Antall personer 

Drept Hardt skadd Lett skadd Drepte Hardt skadde Lettere skadde 
2005 2     2     2 
2006 7   1 6   1 9 
2007 8     8     15 
2008 10   3 7   3 15 
2009 4     4     5 
2010 3     3     3 
2011 7     7     9 
2012 4     4     6 
2013 1     1     2 
2014 7   1 6   1 9 

Totalt 53 0 5 48 0 5 75 
 

 

Figur 6: Oversikt over personskadeulykker i perioden 2005 – 2014. 

De strekningene som er mest ulykkes utsatt er: 

Fra avkjøringen til Nærstadmarka til krysset ved NAF-senteret har det skjedd 18 ulykker i perioden. 
Tre av disse har skjedd ved avkjøringen til Nærstadmarka, alle påkjøring bakfra ulykker. De 
resterende ulykkene på denne strekningen er konsentrert rundt de krappe kurvene på strekningen, 
hvor 6 av ulykkene er utforkjøringsulykker og 5 er møteulykker.  
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De øvrige ulykkene har fordelt seg utover resten av strekningen, men med noen ansamlinger i krysset 
med fv. 35 Hønegata, toplanskrysset ved Risesletta og krysset på Hensmoen. Av de 53 
personskadeulykkene har det vært 18 utforkjøringsulykker og 13 møteulykker. 

 

1.12 Forurensning  

1.12.1 Støy 

Beregningene på støy er utført i programvaren Norstøy. I henhold til støyretningslinjen T-1442/12 bør 
utendørs støynivå ved støyfølsom fasade ikke overskride en døgnekvivalent på ≥55dBA (gul og rød 
støysone), og innendørs støynivå bør ikke overskride en døgnekvivalent på ≥30 dBA.   

 

Figur 7: Utdrag fra støyvarselkart for Ringerike kommune. Bildet viser beregnet støysone langs E16 
ved Nymoen. Trafikkgrunnlaget er år 2016.  

Fra Hensmoen til «Gummikrysset» og videre mot Eggemoen langs dagens E16 er ca. 30 boliger utsatt 
for støy mer enn 65 dBA (rød støysone) og ca. 50 boliger med støy mer enn 55 dBA (gul støysone). 
Området rundt Nymoen og Gummikrysset er mest utsatt for støy innenfor planområdet. 

1.12.2 Lokal luftforurensning 

Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og NO2 kan være et problem i byer og 
tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon (inversjon). Luftforurensning kan blant annet gi 
luftveislidelser, økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer. I tillegg kommer lukt, støv, og skitt, 
plage og nedsatt trivsel.  

Det anbefales å følge opp boligområder som ligger nærmere enn 50 meter fra veger som har en 
trafikk på mer enn 10 000 kjt/døgn (ÅDT). 

For boliger som i dag ligger langs E16 fra Hensmoen mot Gummikrysset og videre mot Eggemoen blir 
ikke utsatt for luftforurensning fra vegtrafikken som overskrider kravene i Forurensningsforskriften. 
Vegstrekningene har lavere trafikk enn 10 000 kjt/døgn og det er lite stillestående kø på disse 
strekningene.   
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1.12.3 Vannforurensning 

Ihht. Forurensingsloven har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for å utøve sin virksomhet slik at 
forurensning fra vegen blir så liten som mulig. Generelle krav til planlegging og bygging av nye 
veganlegg er at det skal vurderes etablert egne oppsamlings- og rensesystem som fører til at 
forurensningen minimaliseres.  

Avrenning fra vegen til vassdrag som endrer vannkvaliteten kan påvirke det biologiske mangfoldet i og 
rundt vassdraget. Økt trafikksikkerhetstiltak som salting kan påvirke vassdrag og grunn negativt langs 
vegen. 

Nærstadmarka utgjøres av to uavhengige bekkesystemer. Den østre, Hagabekken har sitt nedbørsfelt 
tilknyttet Nærstadsmarka. Influenseområdet grenser opp mot Randselva. Hagabekken blir i dag brukt 
til å sette ut ørretsmolt for rekruttering til de lokale ørretstammene. Hagabekken hadde tidligere 
drikkevannskvalitet, men i dag er bekken forurenset av kloakk og annen overflateavrenning.  

Det vestre bekkedraget i Nærstadmarka har mindre vannføring enn Hagabekken, og på grunn av den 
lave temperaturen i vannet kan man anta at mye av vannføringen skyldes  grunnvannstilsig.  

 

1.13 Landskapsbilde 

Planområdet domineres av det store og flate Eggemoplatået som står i sterk kontrast til det intakte 
ravinelandskapet Nærstadmarka. I øst avgrenses planområdet av den meandrerende Randselva, som 
har skåret seg ned i den mektige grusmorenen. 

Eggemoen, som er Norges største grusavsetning dannet under siste istid, er relativt flat med mye 
furuskog. Dette er et ensartet område, brutt opp av Eggemoen flyplass med tilhørende 
næringsbebyggelse og Forsvarets anlegg.  

Ravinelandskapet er meget kupert og variert, men terrengformene er delvis kamuflert av tettvokst 
skog. Boligfeltet på Nymoen fra 80-tallet avgrenser området i vest. Gården Nærstad sør i ravinen 
ligger vakkert til på en høyde med utsikt mot Eggemoen. 

Noe jordbrukslandskap inngår i planområdet sør og nord for ravinen. Dødisgropene i den nordøstre 
del av planområdet danner en markert overgang fra den flate Eggemoen. 
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1.14 Kulturmiljø 

Eggemoen består av en enorm sandmorene som domineres av furuskog. Området har vært viktig for 
å skaffe ressurser fra utmarka, som vilt, tjære og ved til brensel. Dette kommer til uttrykk ved alle 
fangstgropene, tjæreanleggene og kullgropene som er kjent i området. Disse kulturminnene er fra 
perioden ca. Kr. f-.-1500 e. Kr. I utkanten av utredningsområdet i nord og sør ligger gårdsbebyggelse 
ved Egge og Vågård. Ved Vågård er det kjent automatisk fredete gravhauger fra jernalderen.  
 
Eggemoen leir ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten som flyplass under andre verdenskrig. I 
etterkrigstiden overtok Forsvaret området, og det ble bygget ut som standplass for 
Ingeniørkompaniet/Brigaden i Sør-Norge. Flere av bygningene i det sentrale leirområdet er fredet etter 
forskrift.  
 
Viktige kulturminner er:  

 Eggemoen leir 
 Verneverdige gårdsmiljø ved Egge 
 Gravminner ved Vågård 
 Utmarkskulturminner  

 

 

Figur 8: Utsnitt fra kulturminnedatabasen Askeladden som viser kjente kulturminner i området 
 

1.15  Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Disse definisjonene beskriver 
opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom og 
friluftsområder.  

Det er særlig friluftsområder som er av interesse i planområdet. Eggemoen-platået er et svært 
populært turområde. Det er etablert et løypenett både for langrenn og oppmerkede stier for fotturer. 
Terrenget er flatt og furuskogen er åpen som gjør det enkelt for alle å bruke området til rekreasjon og 
trening. Terrengsykling og turorientering er også populære aktiviteter på Eggemoen-platået.  
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Det er i dag store utbyggingsplaner på Eggemoen-platået. Den planlagte næringsparken vil 
beslaglegge deler av dagens friluftsområde. Det kan være aktuelt å gjøre område nord for Eggemoen 
leir og flyplass mer tilgjengelig for friluftsliv.  

Ravinelandskapet i Nærstadmarka er også et brukt friluftsområde. Det er særlig sykling langs 
skogsbilvegene innover Nærstadmarka som er populær.  

 

1.16  Naturmangfold 

Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag.  

Landskapet innen planområdet består i hovedsak av to landskapsregioner. Eggemoen har en relativt 
intakt furuskoglandskap (sandfuruskog), og hører med til Østlandets skogkledde åstrakter. 
Nærstadmarka med sine dype raviner hører med til «Låglandsbybygder østafjells». Kjennetegnes med 
at de ligger under marin grense (Stabbetorp et.al 1999). 

Vegetasjonen er markert forskjellig med furuskog på Eggemoen, og med opprinnelig løvskog i 
Nærstadmarka – trolig gråor-heggeskog. Tidligere har nok området vært sterkt preget av beite. I dag 
består store deler av Nærstadmarka av plantet gran (meget høy bonitet). Langs kanten av moen ut 
mot Nærstadmarka er det en mer artsrik vegetasjon som er mindre preget av lyngarter, men med flere 
næringskrevende arter. Skogen klassifiseres som en lågurtskog med furu i tresjiktet.  

Bekken i den vestre delen av Nærstadmarka antar man at det ikke er fisk, men i utløpet til Randselva 
finnes det bla.a. gjedde og flere andre fiskeslag. I Hagabekken er det registret ørret nedenfor 
«fossen» som er et vandringshinder (tidligere demning). Ringerike Sportsfiskere har lagt ut gytegruss 
og satt ut ørret i den nedre delen av Hagabekken. Det er meget beskjeden gyting av ørret fra 
Randselva, men elva tilføres årlig ny settefisk, slik at det på sikt kan bygges opp en god ørretstamme. 

Når det gjelder hjortevilt finnes det 9 kjente trekkveier for hjortevilt i forbindelse med Nærstadmarka. I 
hjorteviltregisteret under fallvilt er det siden år 2000 registret tre påkjørsler av elg mellom Hensmoen 
og Gummikrysset, og 14 mellom Gummikrysset til fylkesgrensa på Eggemoen. Påkjørsler av rådyr er 
betydelig flere enn av elg og påkjørslene er særlig konsentrert ved Alme og opp Eggemobakken.  

For fugleliv er artsmangfoldet størst nede langs elveskråningene, deretter i ravinene og relativ lav 
artsmangfold på furumoen.  

1.17  Naturressurser 

Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, 
vannforekomster, berggrunn og mineraler er definert som naturressurser. Naturressurser omhandler 
også landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. 

Med ressursgrunnlag menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurdering av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og 
kvalitet, men ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. 

Det meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk og grusressurser 
(masseuttak).    

På Eggemoen-platået er det høyreist furuskog (sandfuruskog) som har en høy bonitet etter Skog og 
landskap sitt kartgrunnlag (NIBIO) 

Kartlegginge viser videre at Nærstadmarka også har skog med høy bonitet. Dette bekreftes i 
rapporten fra NINA oppdragsmelding 577 (1999) som beskriver skogen i Nærstadmarka med særs 
høy bonitet. Skogen i Nærstadsmarka domineres av plantet gran, men med innslag av løvskog i visse 
områder.  
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Korn og grassproduksjon innenfor planområdet ligger i dag langs dagens E16 fra Gummikrysset til 
Eggemobakken. Det er også noen mindre jordbruksområder inne i Nærstadmarka og ved Hensmoen. 
Eggemoen-platået som i dag består av sandfuruskog har et potensial for oppdyrking (NIBIO). 

Eggemoen-platået er blant Norges største grusreserver. 

1.18  Reiseopplevelse 

«Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse av område og veg sett fra vegen» (V712). 
Eggemoen og Nærstadmarka har unike landskapskvaliteter som er ønskelig å få frem for de reisende 
ved valg av linjeføring og valg av tekniske løsninger.  

1.19  Eiendomsstruktur 

Dagens eiendomsstruktur i planområdet består av 5-6 større eiendommer på Eggemoen og 
Nærstadmarka. Ved Hensmoen, Nymoen og Gummikrysset er området preget av mindre 
landbrukseiendommer, boligfelt og næringseiendommer.   

 

Figur 9: Oversiktskart med eiendomsgrenser 
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1.20 Geologi og geoteknikk

Geologisk beskrivelse av området

Området på og rundt Eggemoplatået er preget av kvartære og yngre landskapsformer. Figur 9 viser en
del typiske avsetninger som synes i landskapet, som isrenner, dødisgroper og iskontaktavsetninger. I
front av Eggemoplatået i blått vises de marine avsetningene som i dag utgjøre et stort ravinelandskap,
se fig. 10.

Kvartærgeologi

Eggemoplatået er det som vi kaller en brerandavsetning. Under den siste istiden var deler av sokkelen
og fastlands-Norge dekket av is og for ca. 9500 år siden lå selve isfronten ved Hønefossområdet. På
grunn av den store tyngden av isen, har området ligget ca. 200 m lavere enn dagens overflate slik at
havet har ligget inn over Tyrifjorden. På grunn av at salte vannmasser strakte seg inn over
Tyrifjordbassenget, ble det avsatt store mengder leire på sjøbunnen inn mot og under dagens platå på
Eggemoen. Under denne perioden lå selve istungen i Randsfjorden. Senere rykket breen fram igjen
og avsatte suksessivt grovere og grovere materiale bestående av sand og grus over den leirete
sjøbunnen. I siste fase lå isfronten ved dagens fylkesgrense og breelver avsatte grovt materiale som
stein og grus horisontalt på toppen av allerede avsatte lag. Dette topplaget varierer fra 6-7 meter i
nord til under 1 meter ved terrassekanten i sør, og utgjør de store grusressursene på Eggemoen. Den
finere sanden under det grove topplaget har en mektighet på 30-40 m. Underst ligger de marine
sedimentene som silt og leire.

Figur 10. Kvartærgeologisk kart over undersøkelsesområdet, etter Østmo et al. 1978 og Nordahl-
Olsen 1994.
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Berggrunnsgeologi

Eggemoplatået ligger midt på oslofjordforkastningen som skiller Oslofeltets kambro-siluriske bergarter
i øst og grunnfjellsbergartene i vest. Grunnfjellsbergartene består i hovedsak av sure bergarter som
gneiser, granitter og kvartsitter i tillegg til amfibolitter i nordvest. Oslofeltets sedimentære bergarter i
øst består av leirskifere sammen med kalksteiner og sandsteiner som igjen er intrudert av store
mengder syenittbergarter.

Figur 11: Figuren viser oslofeltforkastningen med grunnfjellsbergarter i vest og Oslofeltets bergarter i
øst

Grunnvannspotensiale

Ut fra undersøkelser utført av NGU vil ikke grunnvansmagasinet på Eggemoen utgjøre en
reservevannskilde til dagens hovedvannforsyning i Ringerike kommune. Det er begrenset nydanning
av grunnvann som er gitt av nedbørsinfiltrasjon. Nydanning av grunnvann kan imidlertid økes betydelig
ved kunstig infiltrasjon av råvann fra Randselva.

Geoteknisk beskrivelse av området

Det forventes at løsmasse-mektighet er svært varierende i planområdet. Marine grense ligger ca. 200
meter over dagens havnivå, dvs. stor del av planområdet ligger under marine grense.
Kvikkleireforekomst er stort sett assosiert med marine/havavsetninger under marine grense. Derfor
utelukkes det ikke faren for kvikkleire. På Eggemoen-platået består området av breelvavsetning.
Breelvavsetningene er vanligvis velgraderte og godt drenerende. De har relativt god bæreevne, som
også har god grav- og spuntbarhet. Likevel, vegbygging i slike avsetninger krever tiltak som
erosjonssikring av skjæringer, god drenering og frostsikring.

I Nærstadmarka består området av tykk havavsetning, hovedsakelig silt og leire. Landskapet er
betydelig ravinert. Området «Almemoen» i Nærstadmarka er kartlagt som middels faregrad og
risikoklasse 3 ihht. NVEs kvikkleiresoner. NVEs kartlegging av kvikkleiresoner er en kvalitativ metode
basert på grunnlag av topografiske, geotekniske og hydrologiske kriterier. Faregradskartleggingen
dekker ikke alle områder med skredfare.
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Stabilitetsforhold og behov for sikringstiltak må avklares så tidlig som mulig i planprosessen. Det er 
viktig at grunnundersøkelsene tilpasses utviklingen av planene. Behov for detaljkunnskap om 
grunnforholdene øker etter som planene tar form. I kommunedelplanen vil det være nødvendig å 
utføre forundersøkelser av grunnforholdene slik at fundamentering og utforming av nødvendige 
byggverk avklares i prinsipp for at kostnadene kan anslås. 

 

1.21  Skred og flom 

Det er skredfare i deler av planområdet. Overgangen mellom Eggemoen-platået og Nærstadmarka har 
fare for skred/utglidninger. Her er det viktig å bevare vegetasjonen for å forhindre utglidninger.  

Det er ingen fare for skred på Eggemoen, siden dette området er flatt og grunnen består av grus og 
sand.  

Det er ikke registrert flomutsatte områder i planområdet. 

2 Gjeldende rammer og premisser 

2.1 Rikspolitiske/statlige retningslinjer (RPR) 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
 Redegjør for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging  
 Klargjør viktige prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen  
 Peker på samarbeidsbehov og ansvar for gjennomføringen 
  

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Fortetting og arealøkonomisering, knutepunktutvikling og 
senterutvikling i forbindelse med videre utbygging (bolig og næring understrekes som særlig viktig 
relatert til transportplanlegging, blant annet for å kunne begrense transportbehovet). Det skal legges til 
grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv planleggingen samt gode regionale helhetsløsninger på 
tvers av kommunegrensene. 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det 
fysiske miljø. På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige planprosesser og får 
mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning støy, trafikkfare og annen 
helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse. I den 
grad arealer som brukes til dette går tapt, skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer. 

RPR for vernede vassdrag 

Siden 1973 har det blitt vedtatt flere verneplaner for vassdrag av Stortinget. Vernet gjaldt i 
utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at verneverdiene heller ikke 
må undergraves av andre inngrep. RPR gjelder for hundremetersbeltet og for spesielt verdifulle 
områder utenfor dette som har betydning for vassdragets verneverdi. RPR angir ulike klasser av 
områder med ulikt forvaltningsregime, etter hvor tett bebygd og påvirket områdene er. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging (fastsatt 04.09.09) 

Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:  

 Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

 Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 
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 Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp 

2.2  Meldinger fra Stortinget 
 
St.meld. nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Stortingsmeldingen «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» (RM) er regjeringens viktigste 
dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. 

Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig forvaltning av 
landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal også bidra til 
reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med sikte 
på redusert motorisert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en 
trygg og effektiv trafikkavvikling. Gjennom mer langsiktig og helhetlig arealpolitikk skal nasjonale mål 
for lokal og regional utvikling forenes med mål for bevaring av landskaps-, natur- og kulturverdier. 

St.meld. nr. 29 (96-97): Regional planlegging og arealpolitikk  

Stortingsmeldingen om regional planlegging og arealpolitikk signaliserer et ønske om å prioritere 
overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Det pekes på at Norge har en lav 
befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar mark. Mesteparten av våre 
utbygde områder er konsentrert rundt den dyrkbare marken, og skaper konflikter mellom ytterligere 
konsentrasjon og jordvern.  

Det legges vekt på en mer strategisk innrettet areal- og transportplanlegging slik at alternative areal og 
transportstrategier på et tidlig tidspunkt vil kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet i planprosessene 
og gi et bedre grunnlag for politisk avveining og vedtak. Følgende premisser skal tillegges større vekt i 
planleggingen: 

 Hensyn til biologisk mangfold 
 Hensyn til utbyggingspolitikk og transportsystem 
 Hensyn til jordvern 
 Hensyn til estetikk og landskapsbilde 
 Hensyn til funksjonshemmede 

 

2.3   Aktuelt lovverk 

 Plan- og bygningsloven 
 Forurensningsloven 
 Kulturminneloven 
 Vannressursloven 
 Viltloven 
 Jordloven 
 Skogbruksloven 
 Vegloven 
 Naturmangfoldloven 
 Lakse- og innlandsfiskeloven 
 

2.4   Nasjonal transportplan 

E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen står ikke omtalt i inneværende planperiode. Det er heller ikke 
nevnt som et eget prosjekt i forslaget til NTP 2018 - 2027 som kom 23.mars 2016. 
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2.5 Fylkesplaner mv 

 Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 
 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 
 Landbruksplan for Ringerike kommune, vedtatt 26.06.05. (Herunder jordpolitisk arealvurdering) 
 Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling (2015 – 2020). 
 E16 Skaret – Hønefoss, Forprosjekt for Helgelandsalternativet vedtatt 5.2.2016 

2.6 KVU 

 KVU Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker  
 KVU/KS1 for framtidig transportsystem i Hønefossområdet 
 

2.7 Kommunale planer 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt 30.04.2015 
 Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007 

2.8 Reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner:  

 Reguleringsplan for Eggemoen industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.2007 (PlanID 
0605_272-03) 

 Detaljregulering for E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 26.03.2015 (PlanID 0605_388 og 389) 
 Reguleringsplan for Trollmyra Avfallsplass, vedtatt 26.09.1991 (PlanID 0605_209) 
 Reguleringsplan for NAF anlegg Eggemoen, vedtatt 23.05.1996 (PlanID 0605_238) 
 Reguleringsplan for Eggemoen nærøvingsområde, vedtatt 28.02.1991 (PlanID 0605_208) 
 Reguleringsplan for Ringerike skyte- og øvingsfelt, vedtatt 29.09.1994 (PlanID 0605_229) 

Reguleringsplaner under arbeid:  

 Områderegulering for Eggemoen Aviation and Technology park (PlanID 0605_367) 
 Områderegulering for næring/industri på Eggemoen (PlanID 0605_375 

Annet 

 Prosjekt for planskilt kryss ved Eggemoen flyplass 

2.9 Andre føringer 

 Klima- og energihandlingspakke for Osloregionen 
 Energi og klimaplan for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.  
 Den europeiske landskapskonvensjon 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (12.06.2015) 

 
 De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig 

at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i den kommende perioden for å 
bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk. 

 Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og 
hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Gjennom 
planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store 
sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Staten, fylkeskommunene og 
kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne vedtak.  
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3. Beskrivelse av tiltaket 

3.1    Vegstandard 
E16 inngår i riksvegnettet. Standard på ny veg fastsettes ut i fra kravene i Statens vegvesens håndbok 
N100 Veg- og gateutforming, hvor prognose for framtidig trafikk på vegnettet og vegens funksjon er 
premissgivende.  

Horisontal- og vertikalkurvaturen skal i størst mulig grad tilpasses de overordna linjene i landskapet. 
Minimumskurvatur etter vegnormalene kan benyttes der det er behov i forhold til terrengform, 
arealbruk og andre ikke-prissatte konsekvenser. Vegnormalene er premiss og eventuelle fravik fra 
disse skal godkjennes av Vegdirektoratet, eventuelt av regionvegsjefen for mindre avvik. 

Ny veg skal dimensjoneres for en trafikkbelastning 20 år fram i tid sett i forhold til forventet åpningsår. 
Med bakgrunn i at åpningsår ikke er avklart har vi brukt prognoser for 2040 som dimensjonerende. 
Dette for å ta høyde for framtidig trafikkutvikling. Dimensjonering av ny E16 er basert på trafikkdata fra 
en regional trafikkmodell for region sør. Trafikkgrunnlaget på ny E16 20 år etter åpningen er i sjiktet 8-
12 000 kjt./døgn (ÅDT, årsdøgntrafikk). På basis av vegens funksjon og trafikkgrunnlag skal det ihht. 
vegnormalene legges til grunn en standard med to felt med fysisk midtdeler samt nødvendige 
forbikjøringsfelt (dimensjoneringsklasse H5).  

 

Figur 12: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 
6000-12 000 og  fartsgrense 90 km/t (mål i m). 
 

 

Figur 13: Tverrprofil H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 meter 

Ny veg vil inngå som en del av en «ring 4» rundt Oslo i tillegg til at det vil få en ringvegfunksjon rundt 
Hønefoss. Derved vurderes strekningen til å kunne få mer trafikk enn en ren vekstfaktorprognose som 
bygger på en årlig vekst ut i fra økning i befolkning og arbeidsplasser skulle tilsi. Derfor skal ny 
veglinje tilpasses horisontal- og vertikalgeometri til dimensjoneringsklasse H8, som er en 4-felts veg 
med fartsgrense 100 km/t.  

Vegen skal ha midtdeler med midtrekkverk. Det bør anlegges minst to strekninger med 
forbikjøringsfelt pr 10 km i hver retning. Forbikjøringsfeltene bør være minst 1 km.  



24 

 

I henhold til vegnormalen skal veger i dimensjoneringsklasse H5 (H8) ha planskilte kryss. Fotgjengere 
og syklister skal ha et trygt tilbud innenfor planområdet. Kryssinger med ny E16 skal være planskilte 
og anlegges på steder der det naturlig er størst kryssingsbehov. Dette gjelder også for adkomst mot 
friluftsområder mv. Planskilte kryssinger må også etableres med tanke på landbruksdrift. 

Eventuelle viltkryssinger skal etableres ihht. Statens vegvesens håndbok 242 Veger, dyreliv og vilt. 

4. Alternativer 

4.1 Beskrivelse av traséer fra ideseminaret 

I november 2015 ble det avholdt et ideseminar for å få frem forslag til traséer og kryssplasseringer for 
ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen. Ideseminaret endte opp med forslag til 5 hoved 
traséer/korridorer mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. For alternativ 1 forelå det imidlertid 4 
forskjellige alternativer mellom vestenden av flyplassen på Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. I 
ettertid er alternativ 1 A og 1 B slått sammen til en korridor ettersom de lå så nære hverandre, slik at 
det er tre forskjellige alternativer for alternativ 1. Videre følger en kort beskrivelse av de ulike 
alternativene. Oversikt over de ulike alternativene kan ses på figur 13. 

 

Figur 14: Alternative traseer foreslått på ideseminar 
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4.2 Beskrivelse av alternativene 

Alternativ 1 a/b 

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16 
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne 
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16 
legges om. Ny E16 fortsetter så videre vestover mot Hamborg, hvor den går over den dyrka marka 
frem til ravinedalene i Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en 
høydeforskjell på ca. 90 m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka 
marka på Nedre Snaret. Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på 
en ny bru videre vestover mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en 
lengde på ca. 700 m. Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved 
Nymoen bygges det et nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres. 

  

Figur 15: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 a/b 

Alternativ 1 c 

Alternativ 1 c starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16 
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne 
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16 
legges om. E16 fortsetter videre i retning nordvest forbi Hamborg og gjennom sandfuruskogen på med 
Eggemoplatået. Dette er et mye brukt friluftsområdet, og E16 vil krysse flere turstier og skogsbilveger 
som må legges om. E16 blir liggende på østsiden av ravinedalene i Nærstadmarka, før den krysser på 
bru over i nordenden av ravinedalene. Brua vil ha en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av 
hvor ravinedalene krysses. E16 vil så krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på 
eksisterende E16 i et nytt toplanskryss nord for Nymoen. 

 
Figur 16: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 c 
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Alternativ 1 d  

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16 
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne 
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16 
legges om. Herfra senkes E16 ned i terrenget og blir liggende på nordsiden av eksisterende E16, for 
så å komme ut på den dyrka marka til Oddvar Røysi. E16 fortsetter så over dyrka mark i retning 
sørvest frem til kanten på ravinedalene. Her stuper terrenget ned mot Hagabekken, og E16 krysser 
derfor ravinedalene på en ca. 450 m lang bru, før den lander på en rygg nord for Nærstad gård. E16 
krysser så den dyrka marka til Nærstad gård og bekken som går langs den dyrka marka, før den stiger 
oppover mot et nytt toplanskryss på Nymoen. 

  

Figur 17: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 d 

Alternativ 2 

Dette alternativet starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen 
flyplass. E16 går så inn i furuskogen på østsiden av flyplassen, før den går ned i kulvert under 
rullebanen på flyplassen. Kulverten får en lengde på ca. 1100 m, hvor vegen kommer opp i dagen rett 
øst for adkomstvegen inn til forsvaret. Adkomstvegen må legges over eller under den nye E16. Videre 
fortsetter vegen gjennom sandfuruskogen i retning sørvest mot Hamborg, hvor den krysser flere 
turstier og skogsbilveger. Ved Hamborg går E16 over dyrka mark frem til ravinedalene i 
Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en høydeforskjell på ca. 90 
m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka marka på Nedre Snaret. 
Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på en ny bru videre vestover 
mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en lengde på ca. 700 m. 
Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved Nymoen bygges det et 
nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres. 

  

Figur 18: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 2 
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Alternativ 3 

Alternativ 3 starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen flyplass, 
hvor det blir kobling til lokalvegene mot Jevnaker og Hønefoss. Videre vil ny E16 gå i kulvert på ca. 
600 m under rullebanen på Eggemoen, for så å komme opp nord for eksisterende bygninger på 
vestsiden av rullebanen. Herfra går vegen gjennom furuskogen på eiendommen til Tronerud 
Engineering AS, før den krysser adkomstvegen inn til forsvaret. Dette medfører at adkomstvegen til 
forsvaret må legges over eller under ny E16. Videre går ny E16 vestover gjennom sandfuruskogen på 
Eggemoen, hvor den krysser flere turstier. E16 krysser så østre del av ravinedalene i Nærstadmarka 
på en bru med en lengde på ca. 900 m. Traséen kommer så inn på nordsiden av Nedre Snaret, hvor 
den blir liggende i skogkanten nord for den dyrka marka. Videre fortsetter E16 vestover på en ny bru 
med en lengde på ca. 700 m mot et nytt toplanskrysset på Nymoen.  

  

Figur 19: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 3 
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Alternativ 4 

Dette alternativet kobler seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m øst for dagens 
E16. Traséen fortsetter så i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss der 
traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen. På 
nordsiden av flyplassen svinger vegtraseen mot vest, hvor den følger den tiltenkte taksebanen til 
Eggemoen flyplass. Her blir E16 liggende i eiendomsgrensen mellom forsvaret og Tronerud 
Engineering AS, noe som gjør at vegen blir liggende innenfor hensynssonen til forsvaret. I enden av 
taksebanen vil E16 krysse adkomstvegen inn til forsvarets eiendom. Herfra går vegen rett vestover 
gjennom sandfuruskogen på Eggemoen og bort til nordenden av ravinedalene i Nærstadmarka. Dette 
er ett mye brukt friluftsområde, og det vil derfor være behov for å sikre god tilgang til området. Vegen 
vil så svinge seg rundt nordenden på ravinedalene i Nærstadmarka, hvor den vil krysse skogsbilveger 
og Hagabekken. På grunn av store høydeforskjeller i ravinedalene vil det være behov for en bru, 
antagelig med en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av hvor ravinedalene krysses. E16 vil så 
krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på eksisterende E16 i et nytt 
toplanskryss nord for Nymoen. 

  

Figur 20: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 4 
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Alternativ 5 

Som alternativ 4 vil dette alternativet koble seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m 
øst for dagens E16, og fortsette i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss 
der traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen. 
Traséen fortsetter så på nordsiden av Eggemoen flyplass, hvor den må krysse jernbanesporet som 
går til industriområdet på Bergermoen. Herfra fortsetter traséen vestover gjennom furuskogen på 
nordsiden av forsvarets eiendom. Dette er et friluftsområdet med mange turstier og skogsbilveger som 
den nye vegen må krysse. Det vil derfor være behov for å etablere flere underganger/overganger for å 
opprettholde tilgangen til friluftsområdet og marka forøvrig.  

Traséen fortsetter vestover mot Vågårdsåsen, hvor den blir liggende på nordsiden av Spenncon sin 
fabrikk på Hensmoen. Nord for fabrikkområdet har Ringerike Skytterlag en skytebane. Hvis 
skytebanen skal bevares må vegen legges på nordsiden av skytebanen. Vegtraséen må da krysse 
gjennom en kolle i Vågårdsåsen, hvor det blir behov for enten tunnel eller høye skjæringer. Videre må 
vegtraséen krysse bekken/elva Væla, samt at traséen går over Setervadmyra, før den kobler seg på 
eksisterende E16 nordvest for Hensmoen. Her etableres et nytt toplanskryss med tilknytning mot E16 
mot Valdres og sørover mot Hønefoss. 

  

Figur 21: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 5 

5. Siling av alternativer  

På ideseminaret for ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen ble det foreslått 7 korridorer for 
plassering av ny E16. Målet med silingen har vært å redusere antall korridorer ned til 3 – 4 mulige 
løsninger. Silingsprosessen har bestått av flere faser. 

Alle alternativer som kom frem under idedugnaden i 2015 er vurdert opp mot et sett kriterier. 
Vurderingene som er gjort for hvert enkelt alternativ er dokumentert i et eget silingsnotat. 
Silingsnotatet legges ut til offentlig ettersyn samtidig med Planprogrammet 

5.1 Metode 
Korridorene ble vurdert i et eget evalueringsverktøy som er kalt «Faglig intern beslutningsmodell». 
Modellen kombinerer alternative løsninger med vektede kriterier.  

Kriterier: 

Det velges ut kriterier som korridorene skal vurderes opp mot. Dette for å sikre en så bred faglig 
vurdering som mulig, og at sentrale problemstillinger knyttet til valg av korridor blir belyst. Kriteriene er 
vektet innbyrdes i forhold til hvor viktige de vurderes å være i forhold til hverandre i dette prosjektet. 
Det ble valgt en skala fra 1 til 4, hvor 4 er rangert som viktigst. I prosjektet er det forutsatt at 
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Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet som foregår her i dag er flyttet til 
nord for flyplassen. Dette er årsaken til at f.eks. nærmiljø og friluftsliv er gitt vekting 2.  

Vurdering av alternative løsninger: 

Konsekvensene innen de ulike kriteriene skal vurderes skjønnsmessig slik at det er den relative 
forskjellen som er viktig, og ikke hvor bra de er i forhold til nasjonale og regionale kriterier. 
Vurderingene er overordnede og baseres på prinsipper. Alle konsekvenser vurderes ut fra faglige 
kriterier etter en skala fra – 4 til + 4. Følgende beskrivelse er gitt for de ulike karakterene: 

4 = meget stor positiv konsekvens 
3 = stor positiv konsekvens 
2 = middels positiv konsekvens 
1 = liten positiv konsekvens 
0 = lite/intet omfang 
-1 = lite negativt omfang 
-2 = middels negativt omfang 
-3 = stort negativt omfang 
-4 = meget stort negativt omfang 

Resultat: 

Vektingen av kriterier og verdiene som settes for hver korridor multipliseres sammen til en karakter. 
Etter at alle verdier er satt regnes totalsummen og gjennomsnittskarakteren sammen for hver korridor. 
Ut fra totalsummen lages en rangert liste over hvor gode korridorene er vurdert å være. 

5.2 Silingskriterier 

Følgende kriterier ble brukt i silingen av alternative korridorer: 

Kriterier Beskrivelse Vekt 
Naturmangfold Naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har 

betydning for dyrs og planters levegrunnlag. Det er ikke registrert 
svært viktige naturtyper eller enkeltarter i planområdet (Naturbase og 
Artsdatabank), og derfor har dette fått vekt 2. 

2 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv 
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. Definisjonene beskriver opphold 
og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære 
uteområder, byrom og friluftsområder. I prosjektet er det forutsatt at 
Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet 
som foregår her i dag er flyttet til nord for flyplassen. Nærmiljø og 
friluftsliv har derfor fått vekt 2. 

2 

Kulturmiljø og 
kulturminner 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, 
tro eller tradisjon til.  Med kulturmiljøer menes områder hvor 
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng 
som for eksempel bygningsmiljøer i byer og tettsteder og jordbrukets 
kulturlandskap. Begrepet kulturlandskap kan brukes nært synonymt 
med kulturmiljø, og er et uttrykk for landskapets historiske innhold, 
slik dette kommer til uttrykk gjennom spor av menneskelig aktivitet for 
eksempel i et landbrukslandskap. I prosjektet er det forutsatt at store 
deler av Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og derfor 
forutsettes det at kulturminnene er frigjort og kriteriet får vekt 1.  

1 

Landskapsbilde Tema landskapsbilde brukes i denne sammenheng som en 
betegnelse på de visuelle og estetiske kvalitetene i landskapet.  
Begrepet omfatter både det åpne natur- og kulturlandskapet og det 
mer bebygde landskapet eller byen.  Landskapsbilde dannes av de 
ulike mønstrene i landskapet med landformen/terrengformen som 
ramme.  Innholdet i bildet dannes av de ulike landskapselementene 
som vegetasjon, bebyggelse, elver og vann. Til sammen danner 

3 
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disse mønstrene visuelle kvaliteter som synliggjøres i form av 
vertikale skiller, landemerker, knutepunkter, områder, skala, åpenhet, 
tetthet og retninger.  Kombinasjonen og samspillet mellom mønster 
og enkeltelementer avgjør den visuelle og landskapsestetiske 
kvaliteten på området. Landskapet på Eggemoplatået og i 
ravinedalene i Nærstadmarka har høy verdi, og er derfor gitt vekt 3. 

Naturressurser Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i 
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler er 
definert som naturressurser. Naturressurser omhandler også 
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. Det 
meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk 
og grusressurser (masseuttak). Deler av arealene i planområdet er 
planlagt omgjort til næringsarealer. Det er lite dyrket mark som blir 
påvirket, samt at det er mulig å drive skog under eventuelle bruer. På 
grunn av dette får kriteriet vekt 1. 

1 

Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet går på vegsystemets muligheter til å unngå 
trafikkulykker i forhold til alle trafikantgrupper. Både ny E16 og 
eksisterende E16 er tatt med i vurderingen. Et av hovedmålene for 
prosjektet er å redusere antall trafikkulykker med personskade. 
Kriteriet får derfor vekt 4. 

4 

Linjeføring Herunder vurderes horisontal- og vertikalgeometrien og samspillet 
mellom disse. På nåværende stadium er ikke linjene detaljert, og det 
er derfor gjort en grov skjønnsmessig vurdering at kriteriet. Ny veg 
skal bygges som H5-veg, med horisontal- og vertikalkurvatur for H8-
veg. Alternativene går i relativt uberørt terreng, og det anses som at 
det er gode muligheter for å få til tilfredsstillende linjeføring i alle 
alternativene. Kriteriet får derfor vekt 1. 

1 

HMS / 
Anleggsteknikk 

Herunder vurderes forhold som påvirker sikkerheten i 
anleggsgjennomføringen knyttet til sprengning, kryssinger, 
masseflytting, behovet for midlertidige vegomlegginger for 
eksisterende trafikk gjennom området med de ulemper det medfører 
for trafikantene m.m. HMS har høyest prioritet i 
anleggsgjennomføring, og vil bli prioritert like høyt uavhengig av 
korridorvalg. Det er derfor ikke utslagsgivende for valg av korridor i 
dette prosjektet. Kriteriet får derfor vekt 2. 

2 

Anleggskostnader Det gjort en grov kostnadsberegning av hva de ulike alternativene vil 
koste. Det er et ønske at anleggskostnadene blir så lave som mulige, 
og derfor får dette kriteriet vekt 3. 

3 

Driftskostnader Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av hva det vil koste å drifte 
de ulike alternativene når vegen er ferdig. I dette inngår utstyr, 
konstruksjoner, innkjøp, varighet etc. Det er et ønske at 
driftskostnadene blir så lave som mulige, og derfor får dette kriteriet 
vekt 3. 

3 

Grunnforhold Med bakgrunn i NGU sine berggrunn og løsmassekart er det gjort en 
skjønnsmessig vurdering av hvordan grunnforholdene vil påvirke de 
ulike alternativene. Grunnforholdene påvirker anleggskostnadene, 
anleggsgjennomføring og muligheten for å få gjennomført prosjektet. 
Kriteriet har derfor fått vekt 3. 

3 

Reisetid Det er sett på hvor lang reisetiden er mellom fylkesgrensen i Oppland 
og til toplanskrysset på Risesletta for alle alternativene. Dette betyr at 
for f.eks. alternativ 5 så inkluderer dette ny veg og eksisterende E16 
fra nord for Hensmoen til Nymoen. Reisetiden påvirker hvor mye 
trafikk som blir overført til ny veg, og derfor er det viktig at reisetiden 
blir kortest mulig. Redusert reisetid er et av hovedmålene i prosjektet 
og derfor får dette kriteriet vekt 4. 

4 

Avlaste Hønefoss Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden 
gjennom Hønefoss sentrum. Ett av hovedmålene for prosjektet er å 
avlaste Hønefoss sentrum for trafikk, og derfor har dette kriteriet fått 
vekt 4. 

4 
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Avlaste fv. 241 Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden
på fv. 241. Standarden på fv. 241 er dårlig og derfor er det viktig at
trafikkmengden på denne vegen blir redusert mest mulig. Kriteriet har
derfor fått vekt 3.

3

Tapt næringsareal Her er det gjort en vurdering av hvor mye næringsareal som går tapt i
de ulike alternativene. Eggemoplatået er regulert til næring, og det er
et potensialet for mange arbeidsplasser her. Det er derfor viktig for
kommunen at minst mulig av de fremtidige næringsarealene blir
berørt, og derfor har dette kriteriet fått vekt 3.

3

5.3 Siling og sammenstilling

Tabell 2: viser karaktersetting og vekting av alternativene i forhold til konsekvenseområde

og kriterier. Gjennomsnittskarakter er også oppgitt.

KonsekvensområdeKriterie VektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vekt

Konsekvenserformiljø Naturmangfold 2 -4 -8 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -2 -4 -2 -4
Nærmiljøogfriluftsliv 2 0 0 -1 -2 0 0 0 0 -2 -4 -1 -2 -3 -6
Kulturmiljøogkulturminner1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Landskapsbilde 3 0 0 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -1 -3 0 0 -2 -6

KonsekvenserfornaturresurserLandbruk,skog,grus 1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2
SamfunnsmessigekonsekvenserTrafikksikkerhet 4 3 12 2 8 3 12 3 12 3 12 2 8 0 0

Linjeføring(geometri) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
HMS/anleggsteknikk2 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -1 -2 -1 -2 0 0 0 0
Anleggskostnader3 -2 -6 2 6 -2 -6 -4 -12 -3 -9 3 9 2 6
Driftskostnader 2 0 0 1 2 0 0 -3 -6 -2 -4 1 2 2 4

AndrekonsekvensområderGrunnforhold 3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -1 -3 0 0
Reisetid 4 4 16 2 8 4 16 4 16 4 16 3 12 1 4
AvlasteHønefoss 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 0 0
Avlastefv.241 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 0 0
Taptnæringsareal 3 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -4 -12 -3 -9 0 0
Grunnervervskostnader1 2 2 -2 -2 2 2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 2 2
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Etter at alle kriteriene er vurdert på de ulike alternativene kommer alternativ 4 best ut, med en 
totalscore på 34. Det er spesielt på landskapsbilde, anleggskostnader, HMS/anleggsteknikk og 
avlasting av Hønefoss hvor alternativ 4 scorer høyt. Alternativ 4 scorer i tillegg relativt bra på reisetid, 
avlaste fv. 241 og trafikksikkerhet. Det er kun for naturressurser alternativ 4 er vurdert å være dårligst 
av alternativene, men da sammen med flere andre alternativer. I tillegg kommer alternativ 4 dårlig ut i 
forhold til tapt næringsareal. 
 
Alternativ 1 a/b er vurdert som det nest beste alternativet. Dette er det korteste alternativet og scorer 
derfor høyt både på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. 1 a/b scorer i 
tillegg bra på kriteriene nærmiljø og friluftsliv og landskapsbilde. 1 a/b går på to lange bruer over 
ravinedalene, noe som gjør at anleggskostnadene blir vesentlig høyere enn i alternativ 4. I tillegg 
vurderes grunnforholdene og anleggsgjennomføringen som utfordrende i dette alternativet. Dermed 
blir alternativet rangert lavere enn alternativ 4.  
 
På tredje- og fjerdeplass kommer alternativ 1 c og 1 d. Det er spesielt på trafikksikkerhet, reisetid, 
avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk hvor disse alternativene scorer høyt. Forskjellen mellom disse 
alternativene ligger hovedsakelig på anleggskostnader, hvor det er behov for å bygge to lange bruer i 
alternativ 1 d, mens det antagelig kun blir behov for en kort bru i alternativ 1 c. I tillegg skiller det en 
del på reisetid, hvor 1 c får dårligere score som følge av at 1 c er en del lenger enn 1 d. 
 
Alternativ 2 og 3 vurderes å ha dårligere måloppnåelse enn alternativene over. Begge alternativene 
scorer høyt på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. Årsakene til dette er 
at de er relativt korte og mye av trafikken på eksisterende E16 blir overført til ny veg. Begge 
alternativene blir svært dyre å bygge og får høyere driftskostnader ettersom det i begge alternativene 
er behov for lange bruer over ravinedalene, samt lange kulverter under flystripa på Eggemoen. 
Alternativ 3 scorer i tillegg veldig dårlig i forhold til tapt næringsareal, ettersom denne kommer til å 
beslaglegge store arealer hos Tronrud Engineering. Begge alternativene går over ravinelandskapet 
hvor grunnforholdene er vurdert som utfordrende. Alternativ 2 vil i tillegg mest sannsynlig berøre 
Eggemoen leir som er et fredet kulturminne, og får derfor dårligst score på kriteriet kulturmiljø og 
kulturminner. 
 
Lavest score får alternativ 5 med – 2 poeng. Hovedårsaken til at dette er fordi veldig lite av trafikken 
på eksisterende E16 vil bli overført til ny E16. Dette gjør at alternativ 5 scorer lavest på kriteriene for å 
avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. Alternativ 5 er også det lengste alternativet, noe som gjør at 
den får lavest score i forhold til reisetid. I dette alternativet vil ny E16 påvirke friluftslivet i stor grad, 
ettersom E16 blir liggende i det området hvor det er tenkt at friluftslivet skal flyttes til, når 
Eggemoplatået blir utviklet til næringsarealer. Grunnforholdene er imidlertid vurdert som best i 
alternativ 5, ettersom ny E16 blir liggende i områder som ligger over den marine grense.  
 

5.4 Anbefalte korridorer som skal utredes videre 

5.4.1 Alternativer som foreslås at ikke blir tatt med videre 

Alternativ 2 og 3 ønsker Statens vegvesen ikke å gå videre med da disse vil bli svært dyre (lange 
kulverter under flyplassen og lange bruer over Nærstadmarka), i tillegg vil alternativ 2 kunne komme i 
konflikt med den vernede militærleieren. Begge alternativer legger beslag på næringsarealer på 
Eggemoenplatået. 

Alternativ 5 kommer relativt gunstig ut med hensyn til kostnader og naturmiljø, men alternativet vil gi 
liten avlastning av dagen E16 Hønefoss sentrum eller fv. 241. Statens vegvesen ønsker derfor heller 
ikke å ta med dette alternativet videre. 

Av de vurderte korridoralternativene ser prosjektet to alternative scenarier for valg av alternativer som 
skal tas med i det videre planløpet. 

Alle alternativer starter i et fremtidig planskilt kryss med kobling til den nye strekningen Eggemoen – 
Olum og adkomst til jevnaker. Det er enda ikke tatt stilling til valg av krysstype. I prinsippet står man 
igjen med 3 korridorer, se figur 22. 
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5.4.2 Tre korridorer utredes videre

For alle korridorer skal fremtidig bruk av eksisterende veg som erstattes av ny veg belyses.

Korridor 1: Følger dagens E16 på sørsiden av flyplassområdet. Deretter går de i en eller annen trase
over utløpsområdet i ytterkanten av Nærstadmarka, se figur 22. Det må etableres et planskilt kryss
med Ådalsvegen mot Valdres ved Nymoen. Nærstadmarka er et svært krevende terreng å krysse. Det
er svært store høydeforskjeller mellom bunn og topp i ravinelandskapet. Det meste av området ligger
under den marine grensen og dermed er det fare for at det kan være kvikkleire i grunnen.
Alternativene er imidlertid de som trekker mest trafikk fra dagens E16 og avlaster dermed Hønefoss
og fv. 241 best. Alternativene kommer også best ut mht. reisetid. I prinsippet dekker denne korridoren
til alle alternativene 1a, 1b og 1d, se figur 14.

Korridor 2: Dekker alternativ 1c, se figur 14 og 22. Følger dagens E16 på sørsiden av flyplassområdet.
Deretter platåkanten rundt det meste av Nærstadmarka, krysser denne i overgangen mellom
grusavsetningen og starten på Nærstadmarka. Dette alternativet kobles på Ådalsvegen mot Valdres i
Hen området, og følger dagens E16 til Nymoen-krysset.

Korridor 3: Krysser flyplassen på nordsiden av flystripa og følger taksebanen over mot kanten til
Nærstadmarka. Deretter følger den traseen til alternativ 1c over mot et nytt kryss på Hen og videre
langs dagens E16 til Nymoen-krysset. Alternativet trekker til seg nesten like mye ny trafikk som de
korteste, men blir ca. 2 km lengre enn de korteste alternativene.

Figur 22: Skravert areal markerer anbefalte korridorer 1, 2 og 3 som skal vurderes videre i arbeidet
med konsekvensevurderingen- og kommunedelplanen. Deler av strekningene er lik for alternativene

6. Tema for konsekvensutredning

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt
vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.

Konsekvensutredningen skal belyse ulike konsekvenser av alternative vegløsninger og danne
grunnlag for valg av et evt. flere alternativ som det utarbeides kommunedelplan for. Grunnlaget for

Korridor 1

Korridor 2

Korridor 3
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utredningen er en samfunnsøkonomisk analyse som tar for seg både prissatte konsekvenser og ikke-
prissatte konsekvenser. I tillegg vurderes netto ringvirkninger. Konsekvensene for de 
beslutningsrelevante temaene skal beskrives i tråd med Statens vegvesens Håndbok V712 (tidligere 
Hb140) - Konsekvensanalyser. Konsekvensutredningen skal utføres etter Plan- og bygningslovens § 
4-2 og tilhørende forskrift om konsekvensutredning, samt ulike rundskriv og veiledere fra 
Miljøverndepartementet.  

I dette planprogrammet har man tilstrebet å fokusere på de problemstillinger og temaer som er mest 
relevante i forhold til et beslutningsgrunnlag for kommunedelplanen, i tillegg til forhold som skal 
utredes nærmere før behandlingen i kommunene. 

 

6.1 Prissatte konsekvenser 

Mange konsekvenser kan kvantifiseres og verdsettes i kroner fordi prisene dannes i et marked for kjøp 
og salg. Verdisetting av andre konsekvenser er et resultat av studier av betalingsvillighet for å oppnå 
et gode. De prissatte konsekvensene beregnes som bruttokostnader (markedspriser inkl. skatter og 
avgifter) for å kunne belyse fordelingsvirkninger mellom aktørgrupper.  

 

 

  

Figur 25: Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyse (Håndbok V712 Metode)                              

Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med siste versjon av programmet EFFEKT. Dette er 
Statens vegvesen sitt hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg- og 
transportprosjekter. I EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og 
sammenstilt. Det gjøres nytte- /kostnadsberegninger etter prinsippet i EFFEKT, prosjekttype 3. Dette 
vil si med data fra transportmodell og trafikantnyttemodul. Analyseperioden av de 
samfunnsøkonomiske virkningene er 40 år regnet fra åpningsåret. 

Analysen omfatter følgende tema: 

 Trafikanter og transportbrukere 
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 Operatører 
 Det offentlige 
 Ulykker 
 Støy- og luftforurensning 
 Restverdi 
 Skattekostnader 
 
Netto nytte (nåverdi) av et prosjekt er summen av diskontert nytte og kostnad for hvert enkelt år i 
analyseperioden. Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å 
gjennomføre prosjektet er trukket fra nytten. 

6.1.1 Trafikant- og transportbrukernytte 

Som trafikanter regnes bilførere, bilpassasjerer, kollektivreisende, syklende og gående. 
Reisehensikten deles i fritidsreiser, tjenestereiser og reiser til og fra arbeid. I tillegg beregnes 
godstransport. 

For de ulike trafikantgruppene beregnes endring i: 

 Reisetid 
 Distanseavhengig kjøretøykostnader 
 Andre utgifter for trafikantene 
 Helsevirkninger for gående og syklende 
 Utrygghet for gående og syklende 

6.1.2 Operatørnytte 

Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene av 
kollektiv-, parkerings- eller bomselskapene.  Med operatørselskaper menes selskaper som står for 
offentlig transportvirksomhet eller selskap som bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Det 
tas hensyn til følgende operatørselskaper:  

 Kollektivselskaper 
 Parkeringsselskaper 
 Bompengeselskaper 
 Andre private aktører 

6.1.3 Drifts- og vedlikeholdskostnader 

Budsjettvirkninger for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter og 
omfatter bl.a. investeringskostnader for nytt tiltak, og framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for ny 
og eksisterende veg. Anleggskostnader for tiltaket utarbeides ved hjelp av ANSLAG-metoden.  

6.1.4 Ulykker  

Det skal gis en beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen på strekningen for dagens situasjon, og 
det skal beregnes forventede ulykker i de aktuelle vegnett for hele analyseperioden. Ulykkene skal 
kategoriseres etter skadegrad og ulykkestype. De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en 
trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske kostnadene og velferdstapet som trafikkskadde og 
pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår.  

6.1.5 Støy  

Det skal beregnes et 0-alternativ som er eksisterende E16 og et alternativ med ny E16 uten støytiltak 
for hvert vegalternativ, alle med trafikktall fremskrevet 20 år og med beregningshøyde 4 meter. En 
komplett støyutredning med vurdering av avbøtende tiltak vil bli gjennomført i reguleringsplanfasen.  

Analysen av støy skal gjøres i tråd med T-1442 / 2012, Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging. Det skal gis informasjon om: 
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 Antall boenheter og institusjonsplasser iht. støysoner benevnt som gul (55-65dB) og rød 
(>65dB) støysone.  

 Antall personer utsatt for mer enn 30dB innendørs støynivå i rom til varig opphold, og mer enn 
55dB utendørs støynivå utenfor rom til støyfølsom bruk. 

6.1.6 Luftforurensning 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) skal benyttes i prosjektet. 
Retningslinjen legger opp til å vurdere luftkvaliteten i arealplaner på bakgrunn av gule og røde soner. 
For rød sone er hovedregelen at bebyggelsen følsom for luftforurensing bør unngås. I gul sone bør en 
gjøre en nærmere vurdering av luftkvaliteten ved ny bebyggelse. Grenseverdiene i 
Forurensningsforskriften kapittel 7 skal ikke overskrides.  

Gjeldende beregningsverktøy skal brukes ved beregning av luftforurensning.  

6.1.7 Klimagassutslipp 

EFFEKT skal brukes til å beregne utslipp av klimagasser i ulike faser av de aktuelle utbyggings-
alternativene. Mengden utslipp skal presenteres i tonn.  

For å vise skille mellom utslipp som skjer i anleggsfasen, ved drift og vedlikehold og utslipp fra 
transportarbeid, skal resultatene presenteres grafisk. 

Prosjektet skal også gjennomføre en LCA (livssyklusanalyse). En LCA-beregning er en standardisert 
metode for utførelsen av en komplett miljøanalyse for et produkt eller en prosess. En LCA inkluderer 
alle miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet, fra vugge til grav.  

6.1.8 Restverdi 

Restverdi er uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. 

6.1.9 Skattekostnad 

Av Finansdepartementets Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet, sept. 
2005) framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal det beregnes en ekstra 
skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger 
samt tilskudd til kollektivtransport. 

6.2 Ikke- prissatte konsekvenser 
Forhold som spiller inn for de ikke prissatte temaene kan være 

1. Verdien er knyttet til goder som en ønsker å bevare for framtiden, og som det per i dag er 
vanskelig eller umulig å verdsette i kroner og øre.  

2. Verdien er knyttet til ressurser som kan bli verdifulle for samfunnet i framtiden, og som det 
dermed er svært vanskelig å måle verdien av i kroner og øre i dag.  

Formålet med å analysere ikke prissatte konsekvenser er å frambringe kunnskap om 
undersøkelsesområdet og virkninger av tiltaket. Analysen skal vise hvordan ulike alternativene vil 
kunne påvirke forholdene for fagtemaene.  For analysemetode av ikke prissatte temaer, se Statens 
vegvesen sin Håndbok V712. 

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for miljøtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 
kulturmiljø og kulturminner, naturmiljø samt naturressurser, som skal utredes i 
konsekvensutredningen.  

 

6.2.1 Landskapsbilde 

Definisjon av tema 
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Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som 
følge av tiltaket. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene 
og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. 

Metode 

Metoden for å definere landskapsbilde / bybilde tar utgangspunkt i landskapsdefinisjonen gitt av den 
europeiske landskapskonvensjon (ELK). Den grunnleggende dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet analyseres med følgende karaktertrekk; Landform, kretsløp og livsform.  

Generelt karakteriseres utredningsområdet av forekomsten og samspillet mellom tre karaktertyper; 
Naturlandskap, spredtbygde strøk og tettbygde strøk. Disse trekkene identifiseres videre for det 
aktuelle utredningsområde gjennom å se på landskapets karakterstyrke. 

Mer spesifikt vurderes den synlige karakteren som oppstår av dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet i et område. Karakterområder identifiseres innenfor tre typer;  

 Naturlandskap er områder der avtrykket av naturkreftene preger synsbildet,  
 Spredtbygde strøk er ryddede og kultiverte områder, der landbruk og ressursuttak er 

dominerende, mens  
 Tettbygde strøk er områder der bygg og anlegg utgjør hovedbildet. 
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Figur 26: Metoden som brukes for å definere landskapsbilde/ bybilde, med utgangspunkt i 
landskapsdefinisjonen gitt av den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) 

 

 

Verdi – omfang - konsekvens 

Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste hovedtrekkene og verdiene i landskapet. Verdiene 
vurderes i forhold til: 

 Karaktergivende landformer. 
 Karaktergivende aspekter ved det naturlige kretsløpet (vann, vegetasjon, klima). 
 Kulturell forståelse og bruk av område som landskap (bebyggelse, vern, opparbeidelsesgrad). 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket 
vil medføre for omgivelsene. Omfang vurderes i forhold til de samme landskapskriteriene som for 
verdi. Vurderingen skal ta utgangspunkt i følgende aspekter ved tiltaket: 

• Alternativenes lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet. 
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• Alternativenes dimensjon/ skala. 

Det skal kort gjøres rede for trafikantenes synsbaserte reiseopplevelse ved de ulike alternativene.  

 

6.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Definisjon av tema 

Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det berørte området. 
Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. Nærmiljøet blir påvirket 
av tiltakets type og størrelse i forhold til arealbeslag, barrierevirkning, støy og luftforurensning. 
Omfangsvurderingene skal gi en beskrivelse av hvor store negative eller positive endringer tiltaket 
antas å medføre for nærmiljøene i området. 

Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. Temaet friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av området. Friluftsliv 
kan bli påvirket av arealenes kvalitet for å drive friluftsliv på grunn av arealbeslag, endret 
tilgjengelighet, lokal luftforurensning og støynivå. 

Metode 

Data vil bli hentet fra offentlige databaser, kommune og fylke, samt andre relevante offentlig 
tilgjengelige planer/ kart (turkart, orienteringskart)/ utredninger som viser grønn struktur, stier, løyper, 
gang‐ og sykkelveier, friluftslivsområder, skoler, barnehager, institusjoner m.m. Ressurspersoner 
innen nærmiljø og friluftsliv i Ringerike kommune vil være viktige kilder til lokalkunnskap og bruken av 
områdene.  

Miljødirektoratets metodikk for kartlegging av friluftsområder skal vurderes (Ringerike O-lag) 

Verdi – omfang - konsekvens 

Barrierevirkninger og arealforbruk som følge av de ulike alternativene skal vurderes i forhold til 
boligområder, skoler, friluftsområder og nærmiljøfunksjoner. Utrygghet vedrørende trafikk vurderes i 
forhold til vegens nærområder. Det vurderes om nye vegtiltak kan ha innvirkning og/ eller endre 
etablerte sammenhenger i nærmiljøene. De ulike alternativene vil bli vurdert utfra disse momentene. 

Influensområdet er det området som i en eller annen grad vil bli påvirket av vegalternativene, direkte 
eller indirekte.  

 

6.2.3 Naturmangfold 

Definisjon av tema 

Tema naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmangfold omfatter alle terrestriske 
(landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), samt biologisk 
mangfold knyttet til disse.  

Metode 

En konsekvensutredning for tema naturmangfold iht. Håndbok V712 skal utarbeides for traséene med 
omfangs- og konsekvensvurdering for de aktuelle inngrepene. I tillegg til håndboka benyttes også 
veileder fra Miljødirektoratet – DN håndbok 13 Kartlegging av naturtyper, og DN håndbok 11 
Viltkartlegging. De verdisatte områdene presenteres i kart og tabell. 

Viktige kilder for innhenting av beslutningsrelevante data vil være ulike digitale databaser som 
Naturbasen, Artsdatabanken, Vannportalen, NGU og/ eller miljøvernavdelinger/ -konsulenter hos 
kommune/ fylkeskommune, Statens Naturoppsyn samt lokale foreninger. 
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Data samlet fra ulike kilder samt informasjon innhentet fra befaring presenteres i en statusbeskrivelse 
for området. Grunnlagsdata om området fremstilles også på kart. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Temaet skal utredes med vekt på enkeltområder/ -lokaliteter og landskapsøkologiske trekk. Det skal 
samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle Naturmangfoldloven (nml) § 8, både med hensyn på 
verdier og inngrepets påvirkning. I tillegg skal temaet vurderes ut fra nml § 9 «Føre var»-prinsippet 
som i denne sammenheng innebærer at en i tvilstilfeller, eller ved for dårlig kunnskapsgrunnlag, skal la 
tvilen komme naturverdiene til gode. Hvis en for eksempel er i tvil om verdisettingen av et område, 
skal en vekte opp verdien ettersom graden av usikkerhet øker. Tilsvarende skal det etter nml § 10 
gjøres helhetlige vurderinger på økosystemnivå og det skal vurderes hvilke sumeffekter planlagte og 
tidligere naturinngrep vil ha samlet hvis tiltakene som utredes blir gjennomført. 

Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper iht. naturmangfoldloven må avklares 
og belyses. 

6.2.4 Kulturmiljø og kulturminner  

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. Kulturminner, 
som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på spor fra tidligere 
generasjoner, slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i 
den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke 
verdien av disse.  

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner.  

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljø er definert 
som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Ved 
avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i.  

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle 
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner § 4. Kulturlandskap er 
landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. Nyere tids kulturminner er kulturminner 
yngre enn 1537. SEFRAK-registreringer er bygninger som er registrert i det landsomfattende 
SEFRAK-registeret, som omfatter bygninger eldre enn 1900.  

Metode 

I forbindelse med konsekvensutredningen må en ta utgangspunkt i registreringer i 
kulturminnedatabasen Askeladden samt SEFRAK-registeret. Eggemoen er omtalt i Landsverneplan 
for Forsvaret. Det er tidligere gjennomført en god del registreringer i området ved Buskerud 
fylkeskommune, blant annet befaring av nyere tids kulturminner i leirområdet. Befaringsrapporter fra 
disse registreringene samt landsverneplanen bør legges til grunn for arbeidet med 
konsekvensutredning 

Ved utredningen bør en ha fokus på å utrede følgende temaer: 

 Kulturmiljøer knyttet til okkupasjonshistorien og utviklingen av området som militær forlegning i 
etterkrigstiden.   

 Kulturmiljøer tilknyttet bruken av utmarka 
 Kulturmiljøer tilknyttet bosetningshistorien i området 

Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 skal oppfylles ved påfølgende reguleringsplanarbeid 

Verdi-omfang-konsekvens 

Verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i foreslåtte korridorer skal verdisettes, man skal også vurdere 
kulturminner innenfor influensområdet hvis dette er relevant. 

Det skal vurderes hvilken grad tiltaket vil påvirke registrerte kulturminner og kulturmiljøer. 
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6.2.5 Naturressurser 

Definisjon av tema 

Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. Med 
ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Naturressurser deles inn i to hovedkategorier: 

Fornybare ressurser: 

• Vann, fiskerressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske ressurser. Med vannressurser 
menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann samt deres anvendelseområde.  

Ikke-fornybare ressurser: 

• Jordsmonn   

• Georessurser (berggrunn og mineraler) 

Til disse også deres anvendelseområder. 

Metode 

Verdivurdering av landbruksressurser og georessurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert 
i Håndbok V712. De verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

For landbruk skjer datainnhenting fra digitale arealressurskart (AR5) og andre offentlige tilgjengelige 
databaser og hos ressurspersoner hos kommune/ fylkeskommune/fylkesmann. 

Georessurser; Informasjon hentes fra NGU’s databaser som har kart over grus‐ og pukkforekomster, 
løsmassekart og kart over mineralforekomster. I tillegg konsulteres Direktoratet for mineralforvaltning 
og fylkesgeologen.  Det skal beregnes direkte og indirekte båndleggelse av grusressurser som følge 
av tiltaket (DMF). 

For hydrologiske konsekvenser vil det bli utarbeidet fagrapport som beskriver de hydrologiske forhold, 
før og etter en utbygging, på de berørte elvestrekninger. Arbeidet vil bli utført i henhold til NVEs 
veileder for konsesjonsbehandling av vannkraftsaker 1/98. 

For hydrogeologiske konsekvenser henter man ut aktuell informasjon om grunnvanns‐ og energi 
brønner fra den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA, og supplere den med informasjon fra 
kommunen om grunnvannsressurser og overflatevann. Informasjon om vannforekomstenes 
miljøtilstand innhentes fra Vannportalen.  

Verdivurdering av vannressurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert i Håndbok V712. De 
verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Vurderinger av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter likevel ikke 
den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. Det er forhold knyttet til 
den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten og verdien av ressursene som her skal belyses.  

I dette prosjektet vil kartlegging av konsekvens for løsmasser og skog være særlig viktig.  

I Ringerike kommune er jordsmonnet kartlagt i detalj, og dette har gitt grunnlag til en presis fremstilling 
av jordbruksressursene, jfr. verdianalysens figur 3.5.  

Hensynet til miljømålet om god økoligisk tiltstand i vannforekomsten legges til grunn. Ved vurdering av 
konsekvensene av tiltaktet skal det vurderes om tiltaket medfører forringelse av økologisk tilstand jf. 
Vannforskriften § 12. Den regionale planen innarbeides som førende og at vurderingen av 
konsekvensene gjøres jf. fastsatte miljømål for de berørte vannforekomstene (Fylkeskommunen i 
Buskerud).  
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6.3 Sammenstilling 

Sammenstillingen av Prissatte konsekvenser (kap.6.1) og ikke-prissatte konsekvenser (kap.6.2) 
danner den samfunnsøkonomiske analysen. Den Samfunnsøkonomiske analysen, sammen med 
Lokalt utviklingsmønster (kap.7.1), Regionale virkninger (kap.7.2) og Risiko- og sårbarhetsanalysen 
(kap 7.3) danner grunnlaget for anbefaling. For mer info om konsekvensutredning, se Statens 
vegvesens håndbok V 712 Konsekvensanalyser. 

6.4 Gang- og sykkeltrafikk 

Det er et sentralt mål at en større andel av persontrafikken skal foregå med sykkel. I dag er det ikke et 
sammenhengende sykkelvegnett mellom Jevnaker og Hønefoss.  

Prosjektet vil vurdere forholdene for gående og syklende for 0‐alternativet og vurdere dette i forhold til 
de aktuelle utredningsalternativ. Forhold som tilgjengelighet, fremkommelighet, muligheter for kobling 
mot kollektivtransport og ikke minst trafikksikkerhet vil vurderes under dette temaet.  

Eggemobakken på dagens E16 er et hinder for mange syklister på grunn av den lange og bratte 
stigning, stor trafikk og smal vegskulder. Potensialet for økt sykkelandel mellom Hønefoss, Eggemoen 
næringspark og Jevnaker er tilstede, men det må etableres en sykkelløsning som føles trygg for 
syklistenen.  

Selve stigningsforholdene opp til Eggemoenplatået fra Hønefoss og Jevnaker vil være krevende å få 
redusert, men med fremveksten av elektriske sykler vil stigningen opp til Eggemoplatået være 
overkommelige for alle typer syklister.   

6.5 Kollektivtrafikk 

En ny veg mellom Nymoen – Hensmoen og Eggemoen vil nok i mindre grad bli brukt av rutegående 
busser. Bussruter mellom Jevnaker og Hønefoss må i stor grad foregå på dagens veg. Det er viktig å 
sørge for at bussruter sikres en rask og forutsigbar reisetid mellom viktige målpunkt og at det legges til 
rette for gode holdeplasser. Utredningen skal kort omtale konsekvenser og muligheter de ulike 
alternativene kan ha for kollektivtrafikkbildet. I denne sammenheng er det av betydning at man får til 
en effektiv tilkobling til kollektivtransport-systemene. 

6.6 Universell utforming 

Det forutsettes at alle nye fysiske elementer utformes etter prinsippet om universell utforming. Det skal 
redegjøres for hvordan prinsippene for universell utforming er tenkt løst. 

7. Lokal og regional utvikling 

7.1     Lokalt utviklingsmønster 

Teamet omhandler arealbruken i kommunen, både utbygde arealer og planlagt utbygde arealer. 
Utbygging av ny E16 vil medføre endringer i forhold til arealbruken i Ringerike kommune. 
Utbyggingens betydning for lokal tilgjengelighet, barrierevirkninger mellom områder som kunne/burde 
hatt en sammenheng, arealer med endret bruksmulighet og endret utviklingspotensial skal vurderes 
og avbøtende til tiltak beskrives. 

Vurdering av konsekvensene for utvikling av næringsliv som følge av tiltaket skal gjennomføres i 
dialog med aktørene på Eggemoen. Konsekvenseutredningen skal se på påkoblingsmuligheter (kryss) 
til ny E16 og sekundærvegnettet samt plassering av linja. Det totale arealbeslaget skal også utredes 
(Ringerike kommune). 

7.2 Regionale virkninger 

Temaet er knyttet til regionalpolitiske målsettinger om bosetting, trivsel, sysselsetting og næringslivets 
rammebetingelser. 
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Influensområdet skal vurderes bredt, og kommunale og fylkeskommunale målsettinger om 
næringsutvikling, arbeidsmarked og bosetting skal belyses. Prinsippenes konsekvenser med hensyn til 
disse målsettingene skal vurderes og beskrives.  

Virkningen for Ringeriksregionen av at en får en fullverdig omkjøring utenfor Hønefoss sentrum skal 
omtales. Målet med analysen er å synliggjøre hvordan forbedring av tilgjengelighet eller endrede 
forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og 
næringsliv. Analysen vil ikke gi eksakte svar, men kan synliggjøre nye muligheter for 
beslutningstakerne og hva som kan bli synlig utvikling som følge av dette. 

7.3 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Risiko knyttes til uønskede hendelser – dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, materielle 
verdier og miljø. 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, og driftsfasen for det 
ferdige anlegget i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser 
(DSB). 

7.4    Jernbanehensyn 

I ytterkant av planområdet ligger et gammelt industrispor (Randsfjordlinjen) som går frem til 
Bergermoen, tidligere Jevnaker. Konsekvensutredningen må belyse mulig alternativ bruk av tog 
traséen. Det forutsettes et nært samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen for å løse 
eventuelle utfordringer. 

7.5 Etappevis utbygging (Vekrysset-Eggemoen) 

Planlagt byggestart av ny E16 mellom Skaret-Hønefoss (Vekrysset) er i 2019. Målet er en 
sammenhengende 4-felts standard mellom Sandvika og Hønefoss. Det vil være naturlig å se på 
mulighetene for etappevis utbygging mellom Nymoen/Hensmoen og Vekrysset i  forbindelse med 
dette prosjektet.  

7.6 Konsekvenser i anleggsperioden 

Det skal vurderes om tiltaket vil medføre lokale konsekvenser i anleggsperioden/-fasen. Vurdering 
som skal gjøres i anleggsperioden: 

 Utslipp til vassdrag og grunn 
 Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
 SHA 
 Støy og støv til nærmiljøet 
 Anleggstrafikk, hensynta skoleveger og lokaltrafikk 
 Deponi- og riggområder 
 Andre avbøtende tiltak i anleggsperioden skal omtales  

7.7 Tekniske installasjoner 

Grunnvann, bekkeløp og kilder: De ulike korridorene kan påvirke grunnvannet og bekk/elveløp. Dette 
må vurderes i konsekvensvurderingen. 

Vann- og avløpsanlegg: Kartgrunnlag for vann og avløps må innhentes fra kommunen. Ved behov må 
det vurderes omlegginger. 

Kabler i luft og i bakken: Anbefalte vegkorridorer har konflikt med luftstrekk for høyspent. Permanente 
og midlertidig omlegginger må vurderes.  

Jernbaneanlegg: Prosjektet vil kunne komme i konflikt med jernbanen.  
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Eggemoen flystripe: Alle korridorene vil ha en nærføring til flystripa på Eggemoen. 
Luftfartsmyndigheter må involveres for å innhente eventuelle føringer/restriksjoner i forhold til 
sikkerhetssoner og spesielle forhold til anleggsgjennomføringen.  

8. Videre planprosess 

8.1 Informasjon og medvirkning i planprosessen 

Prosjektet har en egen nettside, hvor informasjon om kommunedelplanarbeidet vil bli lagt ut 

fortløpende: www.vegvesen.no/e16nymoenolum. Her vil også materiellet blir gjort tilgjengelig.  

Kunngjøring og varsel om planoppstart annonseres i Ringerikes Blad i forbindelse med utlegging av 
Planprogrammet til offentlig ettersyn. Myndigheter, interesseorganisasjoner, velforeninger og andre 
instanser blir tilskrevet pr. brev.  

Det planlegges offentlige informasjonsmøte(r) for å informere om planarbeidet. 

Regionalt planforum skal brukes til å presentere og drøfte kommunedelplanen før planen legges ut til 
offentlig ettersyns (Fylkeskommunen i Burskerud) 

Særmøter med f.eks velforeninger og/ eller interesseorganisasjoner vil bli gjennomført ved behov. 
Valg av alternativ vil synliggjøre hvor behovene oppstår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Forslag til framdriftsplan for planarbeidet 

Det er utarbeidet fremdriftsplan for kommunedelplanarbeidet. Tabellen under viser hovedpunktene 
(milepæler/ delmilepæler) i denne. Fremdriften slik den er skissert her kan bli justert på grunn av utfall 
fra konsekvensutredningen og evt. tilgrensende prosjekters fremdrift og prosess. 

Tabell 3: Viser planlagt fremdrift og aktiviteter  

Aktivitet/ fase Periode/ tidsrom Kommunal 

behandling 

Kommentar/ 

annet 

Varsel oppstart planarbeid/ kunngjøring Mai 2016 August 2016  

Utarbeidelse planprogram inkl. 

silingsrapport og verdianalyse 

Vinter 2016   
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Behandling av forslag planprogram for 

offentlig ettersyn 

August 2016 Planutvalg/  
Formannskapet 

 

Høringsfase planprogram inkl. åpent 

informasjonsmøte 

Mai-juni 2016  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Gjennomgang høringsuttalelser/ 

innkomne merknader 

Juli-agust 2016   

Revisjon planprogram August 2016   

Behandling – fastsetting av planprogram August 2016 Planutvalg/  
Formannskapet 

 

Utarbeidelse konsekvensutredning (KU) August 2016 – juni 2017   

Utarbeidelse kommunedelplan m/ KU August 2016 – juni 2017   

Offentlig ettersyn kommunedelplan m/ 

KU 

Juni - august 2017  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Sluttbehandling/ vedtak av 

kommunedelplan m/ KU 

Oktober 2017 Kommunestyret  

Utarbeidelse av reguleringsplan Okotber 2017- juni 2018   

Høringsfase reguleringsplan Juni – august 2018   

Vedtak av reguleringsplan Desember 2018 Kommunestyret  

 

 

 

 

 

  

 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no



  

 

 

VURDERING AV UTTALELSER VED  

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 

Planprogram for ny E16 Nymoen-Hensmoen 

19.8.2016 
 

 
Liste over uttalelser 

 

Nr Navn Dato Dokument nr. 

1 Fylkesmannen i Buskerud 26.05.2016 16/28107-8 

2 Forsvarsbygg 08.06.2016 16/28107-11 

3 Ringerike kommune  29.06.2016 16/28107-19 

4 Hole kommune 09.06.2016 16/28107- 

5 Jevnaker kommune 27.06.2016 16/28107-13 

6 Jernbaneverket 29.06.2016 16/28107-22 

7 Direktoratet for mineralforvaltning 30.06.2016 16/28107-4 

8 NVE 05.07.2016 16/28107-30 

9 Buskerud fylkeskommune 01.07.2016 16/28107-28 

10 Avinor 10.07.2016 16/28107-7 

11 Brakar 31.05.2016 16/28107-9 

12 Ola Tronrud AS 27.06.2016 16/28107-24 

13 Fossekallen IL 29.06.2016 16/28107-29 

14 Treklyngen Holding AS, Follum Eiendom AS 17.06.2016 16/28107-27 

15 Nymoen Vel 29.06.2016 16/28107-20 

16 Ringerike O-lag 21.06.2016 16/28107-21 

17 Norges Miljøvernforbund  29.06.2016 16/28107-18 

18 Ringerike Idrettsråd 29.06.2016 16/28107-17 

19 Naturvernforbundet i Jevnaker 21.06.2016 16/28107-16 

20 Hilde Roa Hatlestad 24.06.2016 16/28107-15 

21 Øystein Nordbø 28.06.2016 16/28107-14 

22 Olav Djønne 28.06.2016 16/28107-12 

23 Christian Mathiesen 29.06.2016 16/28107-23 
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Oppsummering av uttalelser Statens vegvesens kommentar 

1. Fylkesmannen (FM) i Buskerud 

1. Ber om forhold knyttet til støy, 

naturmangfold, landskap, friluftsliv, jordvern, 

vassdrag og klima blir tilstrekkelig ivaretatt i 

trå med nasjonale føringer. Fylkesmannen ber 

spesielt om at forhold knyttet til Nærstadmarka 

som viktig natur- og friluftsområde og at 

Randselva med tilhørende vegetasjonsbelte blir 

utredet og ivaretatt.  

2. Det bes om at det legges vekt på 

klimavennlige løsninger, tilrettelegging for 

buss til næringsområdet ved Eggemoen og 

opparbeidelse av sammenhengende gang- og 

sykkelvegnett.  

3. påpeker at det må gjøres en konkret 

vurdering etter naturmangfoldloven (nml) §§8-

12, og om kunnskapsgrunnlaget er godt nok 

jf.nml § 8.  

4. FM viser til naturtypen ravinedaler som er 

oppført i rødlisten for naturtyper 2011 som 

sårbar (VU). 

5. FM er positiv til at det planlegges bru ved 

kryssing av Nærstadmarka og ikke fylling som 

vi ha store negative konsekvenser for natur- og 

friluftsliv  

6. En utvidelse av dagens E16 på Eggemoen-

platået anbefales på vestsiden av dagens veg 

for å skåne Randselva (elvemusling) og 

tilhørende vegetasjon.  

7. FM ber om det blir redegjort for hvordan 

friluftsinteressene blir ivaretatt i planen og at 

dette blir tilstrekkelig vektlagt ved valg av 

trase.  

8. Tilrettelegging for buss til næringsområdet 

på Eggemoen og sammenhengende gang og 

sykkelvegnett ønskes tatt inn i bestemmelsene 

som en del av rekkefølgebestemmelsene 

9. ROS-analyse skal følge planforslaget ved 

offentlig ettersyn og at eventuelle tiltak mot 

uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.   

 

 

 

1. Tas til orientering 

2. Tas til orientering. Det skal også gjennomføres en 

livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en 

energieffektiv anleggsgjennomføring 

3. Tas til orientering. Ytterligere registreringsarbeid er 

igangsatt for å øke kunnskapsgrunnlaget. 

4. Tas til orientering 

5. Tas til orientering. Valg av strekning med bru evt. 

fylling er ikke fastlagt enda. Dette vil bli vurdert i neste 

planfase (KDP). Konsekvenser av ulike alternativer vil 

bli belyst i KU’en. 

6. Det vil være naturlig å utvide på vestsiden av dagens 

E16 for å unngå konflikt med naturreservatene og som 

følge av byggetekniske utfordringer 

7. Tas til orientering. Statens vegvesen vil ha en tett 

dialog med Ringerike kommune for å finne gode 

løsninger for friluftslivet. Forøvrig blir friluftsinteresser 

belyst gjennom metoden etter Håndbok V712 

Konsekvensanalyser. 

8. Tas til orientering 

9. Tas til orientering 

 

2. Forsvarsbygg 

Forsvaret eier et område på Eggemoen hvor 

det drives militær virksomhet. Opplyser om at 

Forsvarsbygg ivaretar all kommunikasjon med 

offentlige etater vedrørende Forsvarets 

eiendommer. Opplyser videre om at det er lagt 

inn en hensynssone rundt eiendommen i 

kommuneplanen for Ringerike. Anbefaler at 

alle tre alternative korridorer vurderes i 

kommende KDP og KU. Opplyser om at det 

Tas til orientering 
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kan være aktuelt å stille krav om avbøtende 

tiltak dersom en trase vil bli lagt nær 

Forsvarets eiendom.  

Dersom videre utredning skulle konkludere 

med at korridor 3 likevel ikke er akseptabelt 

for Forsvaret vil Forsvarsbygg allerede nå 

varsle at innsigelse til korridor 3.  

3. Ringerike kommune 

1. Kommunen råder til å utrede flere 

alternative korridorer fremfor å gå direkte på 

ett alternativ.  

2. Den ber om at planprogrammet utvides til 

også å belyse konsekvenser av atkomst og 

næringsutvikling på Eggemoen,  

3. Kommunen ber om at fremtidig bruk av 

eksisterende veg belyses. 

4. Den ønsker at forslag til 

finansieringsløsning av prosjektet belyses. 

5. Kommunen ønsker belyst konsekvenser og 

rettigheter for berørte grunneiere med bolig i 

valgt korridor. 

6. Kommunen ber om at planforslaget viser 

forslag til byggegrense. 

 

 

1. Tas til orientering.  

2. Utvikling av Eggemoen-området er tenkt å inngå i 

temaet pkt. 7.1 Lokalt utviklingsmønster. Presisert i 

Planprogrammet. 

3. Forslag til fremtidig bruk og utforming av 

eksisterende veg inngår som en del av planarbeidet. 

Presisert i Planprogrammet. 

4. For prosjekter som skal delfinansieres med 

bompenger, vil det tidlig i prosessen bli utarbeidet et 

prinsippforslag hvor takstnivå, rabattstruktur, plassering 

av bom(mer) etc. vil bli diskutert. Det er vanlig at 

kommunen behandler prinsippet om bruk av bompenger 

før reguleringsplan utarbeides. Endelig forslag til 

eventuell bompengeopplegg med forslag til plassering 

av bom(mer) og forslag til takstnivå vil oversendes 

kommunen etter at reguleringsplanen er vedtatt.  

5. Planbeskrivelsen skal omtale konsekvenser og 

rettigheter for berørte grunneiere som følge av 

planforslaget. Oversikt over ca. arealbehov fordelt på 

ulike typer og skissemessig overslag over antall hus 

som vurderes innløst, regnes inn under de prissatte 

konsekvensene og vil bli belyst tabellarisk i 

planbeskrivelsen til kommunedelplanen for de ulike 

alternativene. Oversikt over inngrep på enkelt 

eiendommer vil bli belyst i reguleringsfasen. Eventuell 

senere utvidelse av vegen til 4 felt som følge av økt 

trafikk, skal normalt kunne gjennomføres innenfor 

byggegrensene til foreslått ny veg. 

Grunneiere langs traseen vil ha krav på erstatning etter 

fastsatte regler dersom de må avgi areal til ny veg eller 

dersom forholdene på eiendommen ikke er mulig å 

skjerme tilfredsstillende i forhold til f.eks. 

støybelastning.  

6. Fastlegging av byggegrensen er en del av 

planarbeidet som vil bli fastlagt gjennom en løpende 

dialog med berørte. Byggegrenser er hjemlet i 

veglovens § 29. «Byggegrensene skal ta vare på dei 

krava som ein må ha til vegsystemet og til trafikken og 

til miljøet på eigedom som grenser opp til vegen og 

medverke til å ta vare på miljøomsyn og andre 

samfunnsomsyn». Byggegrenser innebærer en 

rådighetsinnskrenkning, men utløser normalt ikke 

erstatningsplikt. 

I KDP-fasen vil det bli fastlagt en korridor for ny veg, 

mens endelig byggegrense vil bli fastlagt i 

reguleringsplanen.  

4. Hole kommune 

Påpeker viktigheten av at ny vegforbindelse 

mellom Nymoen og Eggemoen kommer på 

plass og at prosjektet sees i sammenheng med 

utbygging av E16 Skaret – Hønefoss. De 

ønsker at det blir mulig å fortsette utbygging 

Tas til orientering  
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av dette prosjektet når Eggemoen – Olum er 

ferdig. 

5. Jevnaker kommune 

Ber om at man tar ut korridoralternativ 3 av 

hensyn til mulig utvikling i Bergerområdet i 

Jevnaker og bare utreder alternativer som 

tidligere er inntegnet i kommunedelplanen til 

Ringerike dvs. Korridor 1 og 2. 

 

De alternative traseforslagene som ligger inne i 

Ringerike kommunes kommuneplan er ikke rettslig 

bindende. Svv mener at det er viktig å utrede et bredt 

sett av alternativer i KDP og KU prosessen. Endelig 

valg av trase kan da gjøres når konsekvenser av ulike 

alternativer er belyst. 

6. Jernbaneverket (JBV) 

JBV er opptatt av å sikre mulighetene for 

senere utvidelser av eksisterende infrastruktur. 

1. Det er en rekke krav til planlegging i 

nærheten av jernbanen. JBV forventer at 

forslagstiller setter seg inn i regelverket. 

2. Randsfjordlinjen er i bruk til godstrafikk 

frem til Hensmoen, men ikke videre frem til 

Bergermoen. JBV presiserer at fremtidig bruk 

av sporet frem til Bergermoen ikke er avklart. 

JBV må derfor avklare fremtidig bruk av 

sporet før alternativ bruk av traseen kan 

vurderes.   

3. NSB ved ROM eiendom må varsles om 

igangsatt planarbeid 

JBV er trukket inn i ekstern samarbeidsgruppe og vi 

dermed bli orientert om det pågående planarbeidet. 

1.Tas til orientering 

2. Tas til orientering.  

3. Skal få varslet NSB ved ROM eiendom om 

planarbeidet. 

7. Direktoratet for mineralforvaltning 

(DMF) 

1. Mineralressursene er omtalt i 

planprogrammet, men ikke den økonomiske 

utnyttelsen av ressursene, dvs. 

bedriftsøkonomiske forhold. 

2. Trasealternativ 5 vil krysse den nordligste 

delen av grusforekomsten og DMF varsler 

innsigelse til dette alternativet.  

3. Det vil være snakk om båndleggelse av store 

grusresurser for alle alternativene, derfor 

ønsker DMF at det beregnes hvor store 

volumer av grus som blir båndlagt av ny trase. 

Det skal omfatte direkte og indirekte 

båndlegging av forekomsten 

1.Tas til orientering 

2. Statens vegvesen ønsker ikke å gå videre med 

alternativ 5 og har silet ut alternativet. 

3. Statens vegvesen vil beregne direkte og indirekte 

båndleggelse av grusressurser i arbeidet med 

kommunedelplanen. Dette er presisert i kapittel 6.25 i 

revidert Planprogram. 

8. Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE) 

NVE påpeker at det er en stor fordel å legge 

den nye veien utenom om ravinelandskapet i 

Nærstadmarka. Både med hensyn til den 

spesielle naturtypen og vassdragsnaturen 

knyttet til disse ravineområdene.  

NVE er særlig opptatt av at følgende temaer 

ivaretas i det videre planarbeidet: 

 Utforming og kapasitet av bekke- og 

elvekryssinger 

 Nærføring og utfylling i vassdrag og 

bekker 

 Utforming av pilarer og brufundament 

Tas til orientering 
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 Skred- og flomfare som kan forårsake 

fare for omkringliggende bebyggelse 

 Elvelandskapet 

 Anleggsfasen 

 Innarbeiding av fareområder i plan 

som hensynssoner 

Anbefaler å se til veiledning på NVEs nettsider 

«sjekkliste NVE tema i arealplan» 

 

 

9. Buskerud fylkeskommune 

Prosjektet må sees i sammenheng med E16 

Skaret-Hønefoss, da det er stor sannsynlighet 

for at 4-feltvei etter hvert føres frem til 

Nymoen.  

Fylkeskommunen minner om at de regionale 

planene skaper forpliktelser også for 

planlegging av ny E16 Nymoen-Eggemoen 

1.Ved planlegging av ny E16 må hensynet til 

miljømålet om god økologisk tilstand i 

vannforekomstene legges til grunn. Ved 

vurdering av konsekvenser av tiltaket skal det 

vurderes om tiltaket medfører forringelse av 

økologisk tilstand jf. Vannforskriften § 12. 

Fylkeskommunen ber om at den regionale 

planen innarbeides som førende og at 

vurderingen av konsekvensene gjøres jf. 

fastsatte miljømål for de berørte 

vannforekomstene.  

2. Regional plan for universell utforming, den 

regionale planen gir føringer jf. 

uteområder/friluftsområder og 

transportområdet.  

3. Fylkeskommunen oppfordrer til bruk av 

regionalt planforum. Det bes om at det legges 

opp til å få drøfte kommunedelplanen i 

regionalt planforum tidlig ved planoppstart og 

før kommunedelplanen sendes på offentlig 

høring.  

4. Korridorer som kommer i konflikt med 

ravinelandskapet må unngås. Det blir vanskelig 

for Fylkeskommunen å akseptere en løsning 

som endrer dette landskapet.  

5. Valg av alternativ må ta hensyn til 

næringsområdet og kryssløsning.  

6. Korridor 3 kan splitte opp det 

sammenhengende friluftsområdet på 

Eggemoen. Det må utredes mulige 

krysningspunkter for tilgang til gjenværende 

friluftsområder. Det oppfordres til å sette i 

gang kartlegging av friluftsområder i 

samarbeid med Ringerike kommune og 

Buskerud fylkeskommune. 

Statens vegvesen tar til orientering om at prosjektet må 

ses i sammenheng med E16 Skaret-Hønefoss 

1.Statens vegvesen skal forholde seg til Vannforskriften 

§ 12 

2. Tas til orientering 

3. Regionalt planforum vil være en del av den eksterne 

samarbeidsgruppa til prosjektet. Statens vegvesen 

ønsker å bruke planforumet som en del av 

medvirkningsopplegget.  

4. De foreslåtte korridorene i planprogrammet vil alle 

berøre ravinelandskapet i større eller mindre grad. Ved 

utarbeidelse av kommunedelplan med 

konsekvensutredning vil alle korridorene utredes etter 

Statens vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser. 

Utredningen etter V712 vil gi et mer konkret svar på 

konsekvensene og omfanget de forskjellige korridorene 

vil ha på landskapet. 

5. Tas til orientering 

6.  Krysningspunkt for friluftsliv vil bli vurdert i de 

neste planfasene. Kartlegging av friluftsområdet vil 

være en del av arbeidet med konsekvensutredningen.  

7. Prosjektet ny E16 Nymoen-Eggemoen ønsker å bistå 

til en ambisiøs trafikkreduksjon, og skal samarbeide 

med Ringerike kommune på dette punktet. Likevel 

ønsker Statens vegvesen å være tydelig på at prosjektet 

skal utarbeide en plan for ny E16 Nymoen-Eggemoen 

med tilhørende gang- og sykkelveg. Prosjektet skal ikke 

se på tiltak som er direkte rette mot Hønefoss sentrum 

og deres planer om byutvikling. 

8. Tas til orientering 

9. Statens vegvesen har bedt om at det utarbeides et 

budsjett for arkeologisk registrering av korridor 3 med 

tanke på å oppfylle undersøkelsesplikten etter 

kulturminnelovens § 9 for denne delen av planområdet. 

Vi avventer tilbakemelding fra fylkeskommunen om 

dette. For øvrig tas merknaden til etterretning.  

Rapporten fra 1998 med dens vurderinger vil være et 

nyttig grunnlag når det skal utarbeides en 

konsekvensutredning basert på SVVs håndbok V712. 

Vurdering av fjern- og nærvirkning inngår i 

konsekvensutredningen. Illustrasjonsmateriale, blant 

annet 3D-modeller, vil bli utarbeidet for å visualisere 
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7.  Det er viktig å få ned trafikken gjennom 

Hønefoss sentrum for videre byutvikling. 

Fylkeskommunen etterspør en mer ambisiøs 

trafikkreduksjon enn det som ligger inne i 

dagens trafikkmodell. Det er ønskelig at det 

vurderes flere restriktive tiltak for redusere 

trafikken gjennom Hønefoss sentrum 

8. Fylkeskommunen signaliserer at korridor 3 

er det mest aktuell av de tre foreslåtte 

korridorene, men før en går videre med dette 

alternativet bør det avklares nærmere med 

Forsvaret. Dersom tiltaket er mulig bør det 

komme fram hva som er mulig å legge inn av 

avbøtende tiltak.  

9. Fylkeskommunen påpeker at det er stort 

potensial for funn av automatisk fredete 

kulturminner innenfor området som berøres av 

de ulike alternativene. Innenfor store deler av 

området er undersøkelsesplikten etter 

kulturminnelovens § 9 ikke oppfylt. Normalt 

oppfylles ikke undersøkelsesplikten før ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner. 

Fylkeskommunen presiserer derfor når det 

gjelder hensynet til automatisk fredete 

kulturminner, så har kulturminnemyndighetene 

ikke sagt seg enig i arealbruken.  

I 1998 ble det gjennomført en registrering og 

vurdering av automatisk fredete kulturminner, 

nyere tids kulturminner og kulturmiljøer i 

tilknytning til prosjektplan for RV 35 Nymoen-

Eggemoen. I rapporten er det gjort en verdi- og 

sårbarhetsvurdering av miljøene. Flere av 

miljøene er vurdert å ha meget stor verdi. Det 

må tas hensyn til miljøene med stor eller meget 

stor verdi. Verdivurderingene av 

kulturmiljøene er basert på eldre materiale, og 

må gjennomgås og vurderes på nytt.  

Det anbefales å vurdere fjernvirkning og 

nærvirkning av tiltak i området. Det bør lages 

gode illustrasjoner som viser konsekvenser av 

planlagte tiltak  

Det bes om at fredete bygninger synliggjøres 

ved at de avmerkes på plankartet som 

hensynssone d) båndlagt etter 

kulturminneloven.  

inngrepene i landskapet.  

Fredete bygninger og anlegg som berøres av 

planområdet, vil bli avmerket i plankartet, i den grad 

dette er hensiktsmessig. 

10. Avinor 

Har ingen kommentarer til saken, men 

opplyser om at luftfartsinteressene i området 

forvaltes av Luftfartstilsynet. 

Tas til orientering 

11. Brakar 

Brakar ivaretar kollektivtrafikken i Buskerud. 

De presiserer viktigheten av å få til gode og 

effektive kollektivløsninger i et nytt 

vegprosjekt. De ønsker at det skal legges til 

rette for «byttepunkt» for kollektivreisende på 

Eggemoen og ved Nymoen. På disse stedene 

ønskes det at det legges opp til «kiss/ride» på 

Tas til orientering.  

Detaljplanlegging av knutepunktene skjer i forbindelse 

med utarbeidelse av reguleringsplanen. 



  7 

byttepunktene. 

12. Ola Tronrud AS 

1. Ber om at konsekvenser for næringslivet 

vektes høyt. 

2. Ønsker rask avklaring av konsekvenser av 

alternativene. Mener at det ikke er nødvendig å 

gjennomføre full KU for alle alternativer. 

3. Presiserer at det er viktig med rask framdrift 

av planarbeidet. 

4. Ber om at områdeplanen for 

Eggemoenplatået kan sluttbehandles hos Svv. 

5. Ber om at det legges opp til at det kan skje 

en parallell utvikling av næringsparken og 

planlegging av ny E16. 

1. Tas til orientering. Statens vegvesen vil bruke 

metoden i Håndbok V712 konsekvensanalyser.  

2. og 3. Det legges opp til en stram men realistisk 

framdriftsplan på utredningen. 

4. Det er Statens vegvesen Region sør som behandler 

områdeplanen for Eggemoen platået. Fra Svv’s side er 

det viktig å sikre at utvikling på Eggemoen platået ikke 

vanskeliggjør bygging av ny E16. 

5. Utvikling av næringsparken kan skje parallelt med 

planlegging av E16 så lenge de ikke kommer i konflikt 

med de foreslåtte korridorer og maksimal 

trafikkbelastning i kryss mellom E16 og adkomst til 

flyplassen.  

13. Fossekallen IL 

1. Fossekallen IL viser til høringsuttalelse fra 

Ringerike-orienteringslag og støtter denne 

uttalelsen. 

2. Fossekallen IL håper at idretts og 

friluftsinteresser blir tatt med og vektlagt i de 

videre utredningene uavhengig valg av trase 

3. Det anbefales at alternativ 1. utredes videre 

siden denne er kortest, vil ta mest trafikk, 

berøre idretten minst og mindre støy til 

området ved Nymoen/Vågård vel 

1. Tas til orientering 

2. Idrett og friluftsinteresser vil bli tatt med i den videre 

utredningen. Det er et av temaene som skal vurderes og 

vektlegges i konsekvensutredning etter Statens 

vegvesens Håndbok V712 konsekvensanalyser. 

3. Tas til orientering. Statens vegvesen vil vurdere alle 

alternativene etter metoden i Håndbok V712 hvor 

prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vil bli vurdert 

og sammenlignet mellom alternativene. 

 

14. Treklyngen Holding AS, Follum 

Eiendom AS 

Treklyngen Holding AS: 

Representerer Follum eiendom. Ber om å bli 

holdt orientert om det pågående planarbeidet.  

Virksomheten har innkjøring fra Risesletta. 

Opplyser om at de fikk vedtatt en 

reguleringsplan i 2014 for sitt industriområde. 

Oversendt trafikkanalysen fra det 

utredningsarbeidet. 

Tas til orientering. Vil bli satt på adresseliste over 

interessenter som vil bli varslet direkte om åpne møter 

etc. 

 

15. Nymoen vel 

1.Trasevalg alt. 4 og 1C vil føre til store 

inngrep på Nymoen hvor det er beregnet opp 

til 12 000 biler i døgnet. Dette vil på sikt føre 

til utvidelse til 4-felts vei. I tillegg til økt støy 

og innløsning av boliger. 

2. Nymoen Vel støtter primært alternativene 

1A/1B (1D).  Dagens støysituasjon er 

sjenerende for flere beboere på Nymoen og 

området vil bli omringet av trafikkmaskiner, 

derfor ønsker Nymoen vel at E16 senkes ned i 

kulvert/tunnel gjennom Nymoen eller legge 

E16 ned i en ravine slik at veien går rundt 

Nymoen.  

3. Alternativ 1A og B krever bru over 

Nærstadmarka som vil gi mindre tap av 

naturressurser. 

4. Nymoen Vel ønsker å bli holdt løpende 

orientert om planprosessen videre. 

5. Hvis alternativet 4 eller 1 C blir valgt ønskes 

1.Alternativ 4 eller 1C (korridor 2 og 3) vil medføre 

tiltak på dagens veg som følge av den økte trafikken. 

Hvilke tiltak vil bli vurdert i de neste planfasene.  

2. Tas til orientering 

3. Tas til orientering 

4. Tas til orientering 

5. Dette vil bli vurdert i de neste planfasene, for øvrig 

tas innspillet til orientering.  

6. Tas til orientering 
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det at Kryss Halvbakkjordet-Nymoen syd i ny 

trase utenom dagens trase som har delt 

Nymoen i to adskilte deler. 

6. Nymoen Vel er ikke enig i alternativ 4 og 

ønsker ikke å gå videre med dette alternativet.     

16. Ringerike O-lag (ROL) 

Planen om ny E16 Nymoen-Eggemoen vil 

berøre de mest brukte områdene for 

orienteringsidrett i regionen. 

Planområde som består og moer, dødisgroper 

og raviner er unikt for orienteringsidrett og 

området har kvalifikasjoner som egner seg for 

alle ferdighetsnivåene. Område brukes til NM-

arrangementer.  

Eggemoenplatået blir også mye brukt som et 

nærfriluftsområde for uorganisert idrett, f.eks 

turgåing, sykling, ski og jogging.  

Alternativ 5 vurderes som mest skadelig for 

idretts og friluftsinteressene. Alternativ 1 vil gi 

minst konflikter.  

Korridor 3 har stor negativ konsekvens for 

idrett og friluftsliv ved at vestre del av 

Eggemoenplatået deles i to.  

ROL anbefaler å gå videre med korridor 1 og 

3. 

Tema idrett må vurderes under tema 

«friluftsliv og nærmiljø» i 

konsekvensvurderingen.  ROL ønsker at 

vurderingen av idrett gjøres grundig og faglig. 

Miljødirektoratet har utviklet et faglig opplegg 

for hele landet. ROL mener dette opplegget må 

legges til grunn for kartlegging av 

friluftsinteressene i tillegg til de momentene 

som listes opp i utkastet til planprogrammet.  

Ved valg av korridor 3 må avbøtende tiltak 

som under/overganger, støyskjerming og 

redusere det visuelle inngrepet.  

Det må opprettholdes/etableres 

sammenhengende grøntområde med gode 

muligheter for gåing og syklende mellom 

Hønefoss nord, over Hovsmarka-Børdalsmoen-

Eggemoen og Jevnaker. 

ROL stiller seg undrende til at planarbeidet 

med ny E16 har startet opp når det ikke ligger 

inne i Nasjonal Transportplan (NTP). 

ROL har store interesser i område og ønsker å 

ha en tett medvirkning med Statens vegvesen.  

  

 

  

Kommentarene og innspillene fra ROL tas til 

orientering. Statens vegvesen skal se nærmere på 

Miljødirektoratets metodikk for kartlegging av 

friluftsområder.  

17. Norges Miljøvernforbund 

Det må etableres gang- og sykkelveg fra 

Nymoen til Eggemoen samt langs eksisterende 

Tas til orientering. Gang- og sykkelveg skal utredes 

videre i neste planfase. Det gjelder også for nytt kryss 

på Hen dersom korridor 2 eller 3 blir valgt.  
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E16 fra Risesletta til avkjørselen Almemoen. 

Ved å etablere løsning for myke trafikanter fra 

Hønefoss til Hen vil dette kunne bidra til å øke 

sykkelbruken, gi økt miljøgevinst og sikre 

myke trafikanter. 

Krysset E16 og inn til industrifeltet på 

Hensmoen må også med i planprogrammet. 

Dagens kryss er en miljøbelastning for 

beboerne på Vågård.  

 

 

 

18. Ringerike Idrettsråd 

Idrettsrådet mener alternativ 1a, 1b og 1d må 

utredes videre. Disse alternativene berører ikke 

de mest ettertraktede friluftsområdene.  

Alternativ 4 vil rasere unødig mye av det 

viktigste sentrumsnære rekreasjonsområdet for 

Hønefoss. Området brukes til en rekke 

friluftsaktiviteter.  

Ringerike Idrettsråd mener det er viktig å 

begrense arealbruket mest mulig og folkehelse 

bør i dette prosjektet vektlegges foran 

anleggskostnader.  

Tas til orientering. 

 Når det gjelder prioriteringer mellom anleggskostnader 

og friluftsliv vil Statens vegvesen forholde seg til 

metodikken i Håndbok V712 konsekvensvurderinger 

hvor prissatte konsekvenser og ikke-prissatte 

konsekvenser vurderes og vektlegges.   

19. Naturvernforbundet i Jevnaker 

Alternativ 1a/b (korridor 1) skiller seg ut som 

beste trasevalg. Dette alternativet kommer klart 

best ut i forhold til arealbruk/naturinngrep, 

naturmangfold og hensynet til 

tur/friluftsinteressene på Eggemoenplatået.  

Naturvernforbundet i Jevnaker anbefaler 

Statens vegvesen å utarbeide reguleringsplan 

kun for alt. 1/b og skrinlegge videre utredning 

av de øvrige alternativene.  

Tas til orientering. Statens vegvesen anbefaler likevel å 

konsekvensutrede alle alternative korridorene (1-3) slik 

at man får et godt beslutningsgrunnlaget for valg av 

trase. 

20. Hilde Roa Hatlestad 

Ber om følgende momenter blir tatt med i 

planarbeidet: 

1. Dagens kryss ved Risesletta må benyttes når 

den nye E16 skal kobles på E16 mot 

Valdress/Ve-krysset 

2. Beboerne som bor langs E16 må få tilbud 

om støyskjermer for å minske 

miljøbelastningen. 

3. Det må etableres gang- og sykkelveg fra 

Risesletta og ned til Almemoen. Hensmoen er 

et populært bynært friluftsområde. En gang- og 

sykkelveg langs denne veistrekningen må 

derfor prioriteres i det videre planarbeidet.  

1.Tas til orientering 

2. Dersom det blir tiltak langs dagens E16, vil beboere 

med støyverdier over grenseverdiene i retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging T-1442 bli 

vurdert for støytiltak.  

3.Gang- og sykkelveg mellom Almemoen-Risesletta 

skal vurderes i det videre planarbeidet.  

21. Øystein Nordbø (Vågård Vel) 

1. Stiller seg positiv til at trasealternativ 3 

legges til grunn for videre planlegging.  

2. Foreslår nytt kryss på Hensmoen for de 

mener dagens kryss er trafikkfarlig.  

3. Etterlyser støyreduserende tiltak for beboere 

på Nymoen 

1. Tas til orientering 

2. Se kommentar 12. 

3. Svv forholder seg til forskrift T-1442 til 

Forurensingsloven når det gjelder skjerming av 

bebyggelse langs veger. Støysituasjonen vil bli beregnet 

for trafikk i åpningsåret og forventet trafikk 20 år etter 

åpning. Støysituasjonen vil bli beregnet og illustrert på 

kart. Avhengig av nivået, vil det bli foreslått tiltak for å 
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tilfredsstille krav i T-1442. 

22. Olav Djønne 

Hevder at kryss mellom E16 og Hensmovegen 

er uoversiktlig og farlig og må bygges om som 

en del av prosjektet. Ønsker også at det må 

etableres GS-veg fra Vågård til Hønefoss og 

Jevnaker 

Prosjektavgrensningen i nord vil bli avklart i 

forbindelse med KDP-arbeidet. Blir det aktuelt å bygge 

et nytt kryss i Henområdet, vil utforming av dette 

krysset bli vurdert. 

 

23. Christian Mathisen 

1. Kommentarer til korridor 1: 

 Den vil gi store ulemper og være en demper 

for alternativ utvidelse av eiendommens 

næringsgrunnlag på grunn av en to-deling av 

eiendommen. Det må da bygges nye driftsveier 

for skogdriften parallelt med E16. Det må 

bygges underganger i alle dalførene for å 

opprettholde dagens og fremtidens veinett. 

Alternativet vil påføre eiendommens boliger 

støy. Redusere videre muligheter for utvidelse 

av driftsbygninger for produksjon av f.eks 

kylling, høner, gris etc., og redusere 

beitemulighetene. 

På grunn av leirholdig grunnforhold kan det bli 

behov for omfattende geotekniske tiltak. Slike 

tiltak kan være arealkrevende. Korridor 1 vil 

også avskjære viktige vilttrekk. 

2.  Kommentarer til korridor 2 og 3:  

Vil avskjære eiendommen, men i ytterkant fra 

hoveddelen slik at en sammenhengende 

driftsenhet blir i større grad opprettholdt.  

Den berører ravinen i mindre grad som 

medfører mindre behov for parallellveier. 

Korridorene vil berøre mer dyrket mark, men 

det er mulig å tilrettelegge for opparbeidelse av 

dyrket mark på tilstøtende arealer. Dagens 

veinett på eiendommen må opprettholdes for 

tilgang til ressurser på oversiden av E16.  

Ved Vågård er det i dag planlagt et nytt 

boligområde på 34 daa, men på grunn av 

planer om ny E16 har området blitt båndlagt i 

30 år. Dette har stor negativ økonomisk 

konsekvens for Nærstad gård. Det vil være 

viktig for Nærstad å ha muligheten for 

boligutvikling. Derfor er det av interesse at 

E16 korridoren avklares snarest.  

3. Innspill til planprosessen. Korridor trekkes 

ut av planarbeidet. Korridor 2 og 3 

detaljplanlegges så raskt som mulig.  

Dersom Statens vegvesen går videre med å 

utrede alle korridorene må tiltak som 

driftsveger, tilgang til eiendom og beslag av 

boligområder inngå i utredningen. 

Det er ønskelig at nedre del av korridor 1 

trekkes lenger nord for å unngå reduksjon av 

næringsmessig utvikling ved Nærstad gård.  

Videre er det ønskelig å se på løsninger samt 

1.Tas til orientering. Uavhengig av valg av korridor vil 

Statens vegvesen være i dialog med grunneierne for å se 

på løsninger som opprettholder virksomheten på en best 

mulig måte. Statens vegvesen ønsker også å informere 

om at det med stor sannsynlighet vil være lange bruer 

ved valg av korridor 1, som betyr at muligheten for å 

krysse ny E16 med driftsveier vil være til stede. 

Lange bruer vil også fungere som gode viltkryssinger.  

 

2. Tas til orientering.  

 

3. Statens vegvesen ønsker å utrede alle korridorene. 

Trekke nedre del av korridor 1 lenger nord tas til 

orientering. Ved utarbeidelse av konsekvensutredning 

med kommunedelplan bruker Statens vegvesen sin egen 

metode Håndbok V712 Konsekvensanalyser hvor 

konsekvensene blir prisgitt og vektet som følge av det 

planlagte tiltaket. 

Statens vegvesen ønsker også å fortsette den gode 

dialogen med de berørte grunneierne.   
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bidra i planprosessen. Den gode dialogen som 

har vært til nå mellom partene er det ønske om 

at skal fortsette.  

 



 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Landsdekkende regnskap 

Postboks 1010       
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Bjørn Nyquist / 24058350 16/28107-31    11.08.2016 

     

      

E16 Nymoen - Eggemoen -oversendelse av revidert planprogram etter 

offentlig høring 

Vedlagt oversendes oppsummering av innkomne høringsuttalelser etter offentlig ettersyn og 

revidert planprogram. 

 

Offentlig ettersyn av planprogrammet 

Forslag til planprogram for ny E16 på strekningen Nymoen/Hensmoen - Eggemoen i 

Ringerike kommune lå ute til offentlig ettersyn fra 4.5.2016 til 1.7.2016.  Det kom inn 23 

merknader. 11 merknader kom fra offentlige instanser, 8 fra lag, foreninger og bedrifter, 

mens 4 kom fra privatpersoner. Alle høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert i et 

eget notat. Der innspillene er tatt til følge, er planprogrammet endret. Endringene er markert 

med gul bakgrunnsfarge i det reviderte planprogrammet som vedlegges.  

 

Valg av alternativer for videre planlegging 

I planprogrammet er det gjort en vurdering av mulige trasealternativer. Det ble antydet en 

mulighet om at det kan være aktuelt å bare utrede en korridor dersom det var stor enighet 

om dette av de innkomne høringsuttalelsene. Flere av høringsinnspillene fremholder 

imidlertid at det vil være gunstig å utrede flere korridorer og tilhørende konsekvenser for å 

få et best mulig grunnlag for valg av fremtidig trase for ny E16.  

 

Statens vegvesen foreslår derfor at det skal utarbeides kommunedelplan (KDP) og 

konsekvensutredning (KU) for de tre alternative korridorene som er omtalt i 

planprogrammet. 

 

Byggegrenser 

Fastlegging av byggegrensen er en del av planarbeidet som vil bli fastlagt gjennom en 

løpende dialog med berørte. I KDP-fasen vil det bli fastlagt en korridor for ny veg, mens 

endelig byggegrense vil bli fastlagt i reguleringsplanen.  
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Øvrige problemstillinger som er omtalt 

 

Hønefoss sentrum 

Flere innspill går på at det er svært ønskelig at en ny veg bidrar til å redusere 

trafikkbelastningen gjennom Hønefoss sentrum mest mulig.  

 

Dette er i tråd med vedtatt miljøstrategi fra KVU arbeidet for Hønefoss. Det er etablert en 

trafikkmodell for studieområdet. Den vil bli brukt til å belyse trafikale effekter av ny veg. 

Avlastningseffekter gjennom Hønefoss vil være en viktig parameter i det endelige valget av 

korridor for ny E16. 

 

Kollektivtrafikk 

Det påpekes også at ny veg må bygge opp under at kollektivtrafikk kan bli et attraktivt tilbud 

i fremtiden ved å sikre rask fremføring spesielt mellom Jevnaker og Hønefoss, til 

næringsområdet på Eggemoen og gode omstigningspunkter.  

 

Gang- og sykkeltrafikk  

Flere høringsinstanser påpeker at det er viktig å legge til rette for gang- og sykkeltrafikk 

mellom Jevnaker og Hønefoss og mellom Nymoen og Almemoen. Det bør også vurderes 

sykkelløsning videre mot Hensmoen.   

 

Naturmangfold 

Planområdet har flere viktige naturtyper og landskapsformasjoner. De mest dominerende 

landskapsformene er moer og raviner. I tillegg er prosjektet i nærføring til to naturreservater 

Rankedalen og Viulkastet.  

 

Det påpekes at ravinedaler er en naturtype som er oppført i «rødlisten for naturtyper». 

Videre må det gjøres konkrete vurderinger etter naturmangfoldloven §8-12. 

Prosjektet må forholde seg til Vannforskriften § 12, og jobbe mot god økologisk tilstand i 

vannforekomstene som berøres av prosjektet.  

 

Friluftsliv, nærmiljø og idrett 

Flere uttalelser går ut på viktigheten av Eggemoen-platået i forhold til det aktive friluftslivet 

og idrettsmiljøet som drives på området. I kommuneplanen for Ringerike er store deler av 

Eggemoen platået disponert for utvikling av næringsliv. På sikt vil derfor en stor del av 

området gå tapt som friluftsområde. Ny veg over platået må ta hensyn til planlagt 

virksomhet og søke å redusere ulemper i forhold til planlagte etableringer. Prosjektet må se 

på mulige krysningspunkt for friluftslivet dersom ny veg skulle avskjære tilgjengeligheten til 

et mye brukt friluftsområder.  
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Behov for ombygging av krysset mellom E16 og Hensmovegen 

Flere påpeker at krysset mellom E16 og Hensmovegen er trafikkfarlig i dag og bør bygges 

om. Endelig avgrensning av planområdet er en viktig del av kommunedelplanarbeidet. 

Uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt, vil det være viktig å planlegge et godt kryss 

mellom E16 mot Valdres og E16 mor Gardermoen.  

 

 

Økt miljøbelastning ved Nymoen 

Det er rettet bekymring fra flere til foreslåtte korridor 3 på grunn av den økte 

trafikkbelastningen dette vil medføre gjennom Nymoen-boligområde. I den neste planfase 

blir det viktig å utrede og avklare hvilke tiltak det er behov for langs dagens E16 fra 

Hensmoen til Risesletta. 

 

Vedtak 

Statens vegvesen fremmer med dette forslag til revidert planprogram for ny E16 Nymoen - 

Eggemoen ihht. Plan- og bygningslovens (PBL) § 3.7. Vi ber om at Ringerike kommune som 

planmyndighet, fastsetter vedlagte planprogram som ramme for det videre planarbeidet med 

kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning. 

 

 

 

Prosjekt Vestoppland 

Med hilsen 

 

 

 

Nyquist Bjørn 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8928-15  Arkiv: L12  

 

Sak: 145/16 

 

E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - kommunedelplan Innspill til høring av planprogram 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike kommune ber SVV ta inn følgende tema i planprogrammet for utredning. 

 Konsekvenser for arealbeslag, atkomst og næringsutvikling for aktører på Eggemoen. 

Konsekvensene bør tas med i vurdering av samfunnsøkonomi. 

 Muligheter for bruk av eksisterende veg som erstattes av ny trasè. 

 

Planprogrammet bør gi føring om vurdering og beskrivelse av følgende tema: 

 Konsekvenser for bompengeløsning ved valg av ulike trasèer. 

 Konsekvenser og rettigheter for grunneiere med bolig som berøres av valgt trasè 

 Krav om byggegrenser mot ny veg for ulike arealformål. 

 

Kommunen anmoder SVV om snarest mulig å avklare hensyn som muliggjør videre 

planlegging og utvikling av næringsområder på Eggemoen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 21.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling: 

 

Ringerike kommune ber SVV ta inn følgende tema i planprogrammet for utredning. 

 Konsekvenser for arealbeslag, atkomst og næringsutvikling for aktører på Eggemoen. 

Konsekvensene bør tas med i vurdering av samfunnsøkonomi. 

 Muligheter for bruk av eksisterende veg som erstattes av ny trasè. 

 

Planprogrammet bør gi føring om vurdering og beskrivelse av følgende tema: 

 Konsekvenser for bompengeløsning ved valg av ulike trasèer. 

 Konsekvenser og rettigheter for grunneiere med bolig som berøres, særlig når det 

gjelder mulig arealbeslag og økt støybelastning. 

 Krav om byggegrenser mot ny veg for ulike arealformål. 

 

Kommunen anmoder SVV om snarest mulig å avklare hensyn som muliggjør videre 

planlegging og utvikling av næringsområder på Eggemoen. 

 

Helge Stiksrud (V) tok opp rådmannens forslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 



 

Avstemming: 

 

Stiksruds forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

 

Ringerike kommune 
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E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen – kommunedelplan. Innspill 

til høring av planprogram 
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune ber SVV ta inn følgende tema i planprogrammet for utredning. 

 Konsekvenser for arealbeslag, atkomst og næringsutvikling for aktører på 

Eggemoen. Konsekvensene bør tas med i vurdering av samfunnsøkonomi. 

 Muligheter for bruk av eksisterende veg som erstattes av ny trasè. 

 

Planprogrammet bør gi føring om vurdering og beskrivelse av følgende tema: 

 Konsekvenser for bompengeløsning ved valg av ulike trasèer. 

 Konsekvenser og rettigheter for grunneiere med bolig som berøres av valgt trasè 

 Krav om byggegrenser mot ny veg for ulike arealformål. 

 

Kommunen anmoder SVV om snarest mulig å avklare hensyn som muliggjør videre 

planlegging og utvikling av næringsområder på Eggemoen. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Statens vegvesen har startet opp kommunedelplan for E16 på strekningen mellom Nymoen 

og Eggemoen. Vegparsellen blir en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum og vil bidra 

til å komplettere en ytre ring 4 utenom Oslo mot Gardermoen.  

Vegen vil bli planlagt med en linjeføring som tilfredsstiller kravene for en senere utvidelse 

til firefelt. 

Dagens E16 fra Nymoen inn via Gummikrysset og tilbake mot Jevnaker gjennom 

Eggemobakkene anses lite gunstig både av hensyn til trafikksikkerhet, reisetid og 

forutsigbar framkommelighet. Det forventes at omleggingen av veien vil gi en langt sikrere 

veg og føre til avlastning av trafikken gjennom Hønefoss sentrum med ca 20% ved at 

gjennomgangstrafikken i større grad velger omkjøringsveien. Omlagt veg vil også være et 



alternativ for trafikk til og fra sørlige sentrumsområder ved kjøring mot Jevnaker. Oppstart 

på prosjektet er ikke fastsatt men fremdriftsplanen legger opp til vedtak av reguleringsplan i 

slutten av 2018. Det bør tilstrebes å avklare plansituasjonen innen dette da det muliggjør en 

videre fortsettelse av Eggemoen – Olum. 

Prosjektet kan få til dels store konsekvenser for næringsutvikling på Eggemoen, 

naturmangfold, landskap, friluftsliv og forbindelsen mellom Jevnaker og Hønefoss.   

 

Innledning / bakgrunn 

Statens Vegvesen har som ledd i planleggingen av vegparsellen E16 Nymoen – Eggemoen 

lagt planprogram for prosjektet ut til høring og offentlig ettersyn.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte 

og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke 

korridoralternativ som skal utredes videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig 

for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Ringerike kommune er høringspart i saken og vil etter bearbeiding av høringsutkastet få 

forslag til planprogram overlevert for fastsettelse. 

Planprogrammet fastsetter hvilke tema som skal utredes i saken og belyse konsekvensene. 

På grunn av prosjektet størrelse og betydning for regionen er det naturlig at uttalelse fra 

Ringerike kommune behandles politisk. 

Konklusjonene som planprogrammet fastsetter, blir innarbeidet i planbeskrivelsen som vil 

følge kommunedelplanforslaget i ordinær planprosess.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 

søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 

gateutforming. Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for 

evt. senere utbygging til 4-felt skal sikres.  

 

Illustrasjonene under viser tverrprofil (fig12) og tverrprofil med forbikjøringsfelt (fig 13) 

 
 

 

 

 

 



 
Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen  

Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser  

 

SVV gjennomførte ideseminar på Sundvollen november 2015.  Hensikten med dette 

seminaret var å få frem forslag til mulige trasèer og avklare mulige utfordringer. 

Ideseminaret konkluderte med alternativene vist under. 

 

 
 

SVV har gjennomført en grovsiling av alternativene basert på en kost/nyttevurdering der 

kostnad og avlastningseffekt har hatt stor betydning. Etter grovsilingen har SVV valgt å gå 

videre med tre korridorer vist i illustrasjon under. 



 
 

 

Forholdet til overordnede planer 

I gjeldende kommuneplan er korridorer mellom Eggemoen og Nymoen vist. Korridorene er 

angitt som ikke juridisk bindende. Viste korridorer har likevel vært nyttet av Vegvesen og 

kommune i vurdering av prosjekter for å sikre at mulighetene for en fremtidig 

gjennomføring av vegtraseen.  

 

Juridiske forhold  

Planlegging i denne fasen vil skje etter PBL §3.7 som medfører at SVV gis anledning til å 

utarbeide planforslag og sende disse på høring. Det vil ved fastsettelse av planprogrammet 

være naturlig å ta stilling til om videre planlegging også vil kunne skje etter §3.7. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er ikke tidligere politisk behandlet.  

 

Økonomiske forhold 

Vegutbygging av denne typen vil forutsette bompengefinansiering. Plassering av bom og 

takster for passering vil være gjenstand for vurdering av kommunen. 

Vegbom vil kunne påvirke dagens felles handels- og arbeidsmarked mellom Jevnaker og 

Hønefoss. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 SVV har gjennomført ide-seminar og åpent folkemøte i høringsperioden for 

planprogrammet. I punkt 8.1 går det fram at informasjonsmøter i den videre planprosessen 

planlegges. Planprogrammet fastsetter ikke tidspunkt for disse. Det er naturlig at tidspunkt 

vurderes i samråd med kommunen og i forhold til fremdrift i planarbeidet. 

Medvirkning vil også være sikret gjennom lovpålagte høringer av planforslaget. 

 

Alternative løsninger 



Planprogrammet gir føringer for hva som skal utredes i planarbeidet. Det er i denne fasen 

god anledning for innspill dersom det er hensyn som ønskes belyst eller det er ønske om å 

signalisere politisk vilje til vekting av ulike temaer. Det er imidlertid en stor fordel å 

avgrense utredningsarbeidet til de nødvendige korridorene og temaene for å begrense 

arbeidet og sikre en forsvarlig fremdrift. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Friluftsliv. 

Bygging av ny veg vil kunne forringe opplevelseskvaliteten for tilliggende friluftsområder 

og avskjære atkomsten til bakenforliggende urørte områder. Det vil være naturlig at atkomst 

til friluftsområder nord for Eggemoen vurderes. Dette anses sikret gjennom 

planprogrammets punkt 6.2.2 

 

Bompengefinansiering.  

Selv om bompenger vil bli en separat sak som fremmes for vedtak i kommunen er det høyst 

sannsynlig at prosjektet vil forutsette bompenger. Valg av alternativ vil kunne innvirke på 

takst og mulighet for plassering av bom. Avhengig av løsning vil bom kunne påvirke den 

eksisterende situasjonen med felles handels og arbeidsmarked mellom Jevnaker og 

Hønefoss. Forskuttering av bompengesaken kan forventes å skape sterke reaksjoner og 

forsinkelser. Dersom forholdet ikke vurderes kan man imidlertid komme i en situasjon der 

man grunnet virkninger for andre forhold ender med en løsning som gir svært uønskede 

løsninger med tanke på takster og plassering av bom. Forholdet bør derfor omtales. 

 

Eksisterende vei. 

Eksisterende veitrase er lite omtalt i planprogrammet. Denne kan danne et lokalveisystem og 

forbindelse mellom Jevnaker og Hønefoss. Planprogrammet viser til at den kan bli viktig for 

sykkel og kollektivtrafikk. Bruken av eksisterende veg med prioritering av ulike 

trafikantgrupper og kartlegging av nødvendige fysiske tiltak for tilpasning til ønsket trafikk 

bør utredes og vurderes opp mot alternativer langs ny vei. 

 

Konsekvenser for bruken av Eggemoen. 

Planprogrammet har tatt inn bedring av transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv 

og regional utvikling som effektmål. Dette er i tråd med kommunens intensjoner om at 

Eggemoen skal utvikles videre og at infrastrukturen må tilrettelegge for eksisterende og nye 

virksomheter på en god måte. Det er imidlertid uklart hvordan dette effektmålet følges opp 

og hvordan det vurderes. Vurdering av konsekvenser for utvikling av næringsliv er ikke med 

i temaene som foreslås utredet og ser ikke ut til å være del av prissatte eller ikke prissatte 

konsekvenser. I silingen er det vurdert «tap av næringsareal» men det kommer ikke fram om 

det er differensiert på ulike arealer.  

Eggemoen-området er svært stort. Det er sannsynlig at valg av løsninger for påkobling, 

plassering av veglinja og løsning for sekundærvegnett vil ha langt større betydning for 

konsekvensene av de ulike trasèvalgene enn selve arealbeslaget. Utredningene må 

sannsynliggjøre at valgt trasè gir muligheter for løsninger som underbygger utviklingen av 

Eggemoen.  

Ringerike kommune har signalisert store forventninger til utvikling av området og dets 

potensiale til å skape arbeidsplasser. Det er signalisert at kommunen er villig til å ofre dette 

området som et av regionens viktigste friluftsområder for å muliggjøre en slik utvikling. 



Dersom valgt vegtrase motvirker utviklingen vil resultatet kunne bli bortfall både av 

framtidige arbeidsplasser og friluftsliv. Dialog mellom aktører på Eggemoen og SVV for å 

sikre gode løsninger for påkobling og tilførselveier anses derfor viktig. 

 

Planprosess. 

Statens vegvesen viser også et alternativ der det gås videre med kun en av traseene. Det gis 

inntrykk av at dette vil muliggjøre å gå utenom kommunedelplan og gå rett på 

detaljregulering.  

Å gå videre med kun ett alternativ til utredning gir stor sårbarhet ettersom eventuelle 

problemer vil gi behov for å starte opp igjen med ny plan. Samtidig er fremdrift for 

planarbeidet viktig for å avklare løsninger som gjør det mulig å komme videre med 

områdeplaner på Eggemoen, noe som er en forutsetning for en god utvikling av området. 

 

Berørte grunneiere. 

Grunneiere langs ny (og gammel) trasè vil bli berørt gjennom endring i støybildet og mulig 

arealbeslag. Det er for tidlig i prosessen til å kunne si noe om disse konsekvensene. 

Konsekvensene for berørte grunneiere kan  imidlertid ventes å bli ganske store som følge av 

både reguleringen for forventningene som skapes ved linjevalg. Dersom det reguleres til to-

felt men sikres mulighet gjennom byggegrenser og linjeføring for en fremtidig utvidelse til 

firefelt kan dette gi en uavklart situasjon der forventningene til fremtidig utvidelse gir 

ulemper ved f.eks. salg som det etter vedtatt reguleringsplan ikke er anledning til å søke 

erstattet. Konsekvensene av dette samt hvilke tiltak i forhold til støyskjerming for berørte 

beboere må synliggjøres.  

 

Byggegrenser. 

Statens vegvesen benytter ofte byggegrenser opp mot 100m mot europaveg. Dette begrunnes 

blant annet med behov for sikring av mulighet for utvidelse, etablering av gang/sykkelveg 

og sikring av tilstøtende bebyggelse mot støyulempe. I dette prosjektet vil det i hovedsak 

være mindre støyfølsom bebyggelse i nærføringen på Eggemoen. Prosjektet vil også avklare 

behov for areal til fremtidig utvidelse til firefelt og tar sikte på å vise løsning for 

gående/syklende. Det oppfordres derfor sterkt til å vurdere nøye hva som er strengt 

nødvendig å ta som byggegrense mot ny vegtrase ut i fra kommunens ønske om minst mulig 

beslag av arealer som kan nyttes til andre formål på Eggemoen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Planprogrammet tar opp relevante tema på en oversiktlig måte og gir et godt bilde av mange 

av utfordringene i saken. Målene til prosjektet og kriterier for silingen er også tydelig og 

virker fornuftige. Statens vegvesen  har i saken invitert til innspill og holdt 

informasjonsmøte for å få innspill til løsninger og avdekke ulike syn og interesser som  kan 

ha betydning for valg av løsning for ny vegtrasè. Det har hittil i prosessen også vært god 

dialog med kommunens administrasjon og berørte interessenter på Eggemoen. 

Rådmannen anser at Vegvesenets valg av korridorer for videre utredning er fornuftig i 

forhold til å belyse alternativene som kan la seg realisere.  

 

Naturmangforldloven. Rådmannen anser at punkt 6.2.3 sikrer at konsekvenser for natur- og 

biologisk mangfold blir forsvarlig utredet. 

 



I planprogrammet 5.4.3 stilles det spørsmål ved om man kan gå videre med  kun ett 

alternativ der alternativ 3 holdes fram  som det naturlige valget. Dette vil kunne redusere 

omfanget av utredninger og muliggjøre en kortere planprosess, noe som vil være svært 

viktig for videre utvikling av Eggemoen og forutsigbarheten både for næringsdrivende og 

berørte grunneiere. Områdeplanene for næringsutvikling på Eggemoen er stanset av SVV i 

påvente av avklaring av ny vegtrasè.  

Rådmannen anser likevel at silingen er gjort på et så overordnet nivå at det virker uklokt å 

vurdere en slik løsning allerede nå. Valg av en vegløsning for videre utredning kan føre til 

en pressituasjon. Dersom løsningen viser seg å få følger man ikke har forutsett og som er 

svært negative, kan det bli et valg mellom å akseptere disse eller ikke få realisert ny vei. 

Rådmannen  mener det er fornuftig å vurdere konsekvensene av de ulike alternativene i 

forhold til virkninger for forsvaret og igangsatte næringsområder. Rådmannen støtter tanken 

om å ta ut alternativer som viser seg uaktuelle og eventuelt gå videre med ett alternativ 

dersom det i prosessen kan  vises at dette gir en løsning som ivaretar kommunens og 

berørtes interesser på en forsvarlig måte. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen ser det som svært positivt at SVV starter opp planleggingen av trasèen Nymoen 

Eggemoen. Prosjektet er viktig for regionen både av trafikksikkerhetsmessige grunner og 

ved at den styrker forbindelse mot Gardermoenområdet og avlaster trafikken gjennom 

sentrum. 

Rådmannen anser at konsekvenser for aktørene på Eggemoen og berørte grunneiere langs 

trasèene må vurderes og synliggjøres. Dette er en vanskelig øvelse som betinger mye og 

godt samarbeid.  

Løsning for atkomst til Jevnaker, samt friluftsområder nord for Eggemoen må utredes. Dette 

vil være en naturlig del av planen, men er lite omtalt i planprogrammet. 

Konsekvensene av innføring av bompenger på strekningen må vurderes og omtales. 

Rådmannen anbefaler at det gås videre med utredning av de ulike korridorene, men at det 

åpnes for å ta ut alternativer som viser seg urealistiske å gjennomføre uten at disse legges 

frem senere som alternativ med full konsekvensutredning. Der forholdene som gjør 

veialternativet uønsket er av en slik art at det kan oppstå tvil om det skal tas ut, oppfordrer 

rådmannen vegvesenet om å be kommunen avklare dette politisk. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Avdelingsleder på areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Forord 

Etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 4-1 skal det for alle regionale planer og kommuneplaner, som kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, som et ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og hvordan 
planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke korridoralternativ som skal utredes 
videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om konsekvensutredninger. 
Dette innebærer at det i planprogrammet er beskrevet hvilke tema som skal utredes for å belyse 
konsekvensene av tiltaket.  

For å kunne vurdere alternative korridorer for ny E16, ble det gjennomført et ideseminar i november 
2015 for å skissere mulige traseer. På ideseminaret deltok politikere, lag og foreninger i tillegg til 
sentrale grunneiere. Foreslåtte traseer er i ettertid vurdert systematisk mot hverandre gjennom en 
silingsprosess. Det er utarbeidet en silingsrapport som dokumenterer ulike sider ved alternativene. 
Alternativene er rangert etter hvor godt de oppfyller målformuleringene til prosjektet. Siling av 
alternativer er gjort på et overordnet nivå og utgjør grunnlaget for forslag til hvilke korridorer som skal 
utredes videre.  

I utarbeidelsen av planprogrammet har Statens vegvesen samarbeidet med Ringerike kommune, 
Forsvaret og Forsvarsbygg, regionale etater og berørte grunneiere. Målet med samarbeidet har vært å 
få til en felles forståelse for de utfordringene som må løses lokalt og regionalt. 

Det er Statens vegvesen, som tiltakshaver for prosjektet, som har ansvaret for å utarbeide forslag til 
planprogram. Ringerike kommune som ansvarlig myndighet, fastsetter programmet.  

Tidspunkt for utlegging og frist for å sende inn merknader vil framgå av oversendingsbrev og annonser 
i lokalaviser, på kommunens nettside og på prosjektets nettside, 
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker. Det vil bli avholdt offentlig møte (folkemøte) i 
høringsperioden. Etter at forslag for planprogram har vært på høring, vil Statens vegvesen 
sammenfatte og vurdere innkomne merknader, før forslaget med eventuelle endringer oversendes til 
sluttbehandling i Ringerike kommune.  

 

Uttalelser til planprogrammet sendes til:  Statens vegvesen 

      Postboks 1010 Nordre Ål 

2605 Lillehammer 

Brevet merkes med saksnr.: 16/28107 

       

Spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til : 

Statens vegvesen Region øst ved: 

Bjørn Nyquist, tlf 24058350, epost: bjorn.nyquist@vegvesen.no  

Snorre Vaagland, tlf. 24058084 epost: snorre.vaagland@vegvesen.no  

 

Ringerike kommune ved: 

Lars Torstensen Lindstøl, tlf 32117472. epost: Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn  

Statens vegvesen planlegger ny E16 på strekningen mellom Nymoen/Hensmoen – Eggemoen. 
Prosjektet er en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum i Jevnaker og Ringerike kommune hvor 
reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2015.  

Dagens E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen tilfredsstiller ikke kravene til standard i forhold 
til vegens funksjon. I dag betjener E16 både lokaltrafikk mellom Hønefoss og Jevnaker og regional 
trafikk mellom Gardermoen/Oslo nord og indre Buskerud, Telemark og Hallingdalen/Valdres 
(Rv7/E16). 

Planlegging av strekningen startet allerede i 1969. I 1992 ble prosjektet tatt opp på nytt som del av 
utredning av ny hovedflyplass for Oslo. I 1999 ble prosjektet vurdert i forbindelse med revisjon av NTP 
for perioden 2002 – 2011.  

Etter at ny trase for E16 på strekningen Eggemoen – Olum er vedtatt, gjenstår denne strekningen for å 
få enhetlig standard som inngår i en ytre ring 4 utenom Oslo fram til Gardermoen. Realiseringen av 
prosjektet vil bidra til å reduserer reisetiden og sikre en forutsigbar fremkommelighet. Derfor ønsker 
Statens vegvesen med Ringerike kommune å starte opp planarbeidet på nytt med ordinær prosess 
etter Plan og bygningsloven som innebærer utarbeidelse av planprogram, kommunedelplan med 
konsekvensutredning og reguleringsplan.  

 Prosjektet er ikke omtalt i grunnlaget for inneværende NTP 2014 – 2023.  

1.2 Mål 

Samfunnsmål: Beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under. Hvilke virkninger 
vil prosjektet ha på miljø og samfunn.  

I nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er målene for transportpolitikken formulert. Det 
overordnende mål for transportpolitikken er: «Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.»  

Det overordnede målet for E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen:  

Ny E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen skal gi en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for alle 
trafikantgrupper.  

 

Effektmål: Skal vise effekter som tiltaket gir brukere og omgivelsene. Eksempelvis kapasitet, 
regularitet, ulykkesfrekvens, tidsbesparelser mm. Effektmål skal kunne måles over tid.  

- Bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper; færre ulykker med personskade  
- Forutsigbar- og redusert reisetid mellom Nymoen og Eggemoen 
- Redusere gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss sentrum og på fv. 241 
- Bedre transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv og regional utvikling 
- Ta vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som sandfuruskog, ravinelandskap, 

kulturlandskap og elvelandskap.  
 
Resultatmål: Skal beskrive hva som er viktige leveranser og resultater for prosjektet som f. eks. 
kostnader og ytelser. Resultatmål skal kunne måles umiddelbart etter gjennomført prosjekt.  

- Reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i 2018 
- Kryssene på strekningen skal være planskilt. Plassering av kryss og utforming av disse skal 

gjøres slik at ny veg får mest mulig trafikk og avlaster Hønefoss sentrum og fv. 241 
- Etablere et sammenhengende sykkeltilbud mellom Hønefoss og Jevnaker, og andre relevante 

lenker innenfor planområdet 
- Det skal utarbeides forslag til finansieringsløsning som grunnlag for Stortingsproposisjon 
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- Formingsveileder for E16 Nymoen - Roa skal legges til grunn for å få en sammenhengende 
utforming av vegrommet fra Nymoen i Ringerike kommune til Olum i Jevnaker kommune 

Forutsetninger: 

- Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 
søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 
gateutforming. 

- Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for evt. senere 
utbygging til 4-felt skal sikres. 

- Ivareta ytre miljø gjennom gjeldende lover, retningslinjer og interne føringer for håndtering av 
det ytre miljøet.  

- Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen 
- Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser 
 

1.3 Planprosess 

§ 4-1 i Plan og Bygningsloven slår fast at: «For alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 
varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.» 

Planprogrammet skal gjøre rede for: 

• Formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. 
• Hvilke traséalternativer som skal utredes i de neste planfasene. 
• Hvilke konsekvenstemaer i forhold til miljø, naturressurser og samfunn som må utredes i 

senere planfaser og hvordan de skal utredes. 
• Hvordan informasjon og medvirkning i senere planfaser skal gjennomføres 

Planprogrammet skal videre sikre at man i utredningene fokuserer på forhold som det er nødvendig å 
få belyst for å kunne: 

• Ta beslutningen om - og på hvilke vilkår – tiltaket kan gjennomføres 
• Foreta valg av alternativ 

Kommunen er ansvarlig myndighet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i forbindelse med 
varsling av oppstart av planarbeidet. Det er avtalt med Ringerike kommune at planarbeidet skal skje 
med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3.7 som gir kommunen anledning til å la statlig myndighet 
utarbeide og sende et planforslag på høring. Etter høring og evt. revisjon av planprogrammet, 
oversendes det til kommunen for vedtak.  

Dette Planprogrammet gjelder i utgangspunktet kommunedelplan med tilhørende 
konsekvensutredning for strekningen Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. I Planprogrammet er 
alternative traseer for ny veg vurdert. Valg av alternativer inngår som en del av Planprogrammet. 
Avhengig av hvilke innspill som kommer under høring av Planprogrammet, kan det være aktuelt å gå 
direkte til utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. Hvis dette blir aktuelt, vil konsekvensutredningen 
bli utarbeidet som en del av reguleringsplanarbeidet. 

1.4 Prosjektet 

Dette planprogrammet gjelder kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for strekningen 
Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. Tiltaket innebærer at det skal bygges ny E16 fra 
Nymoen/Hensmoen og over til Eggemoplatået, hvor ny E16 kobles sammen med den planlagte E16 
mellom Eggemoen og Olum.  

Vegen planlegges etter dimensjoneringsklasse H5 i Statens vegvesens håndbok N100, med 
vegbredde 12,5m, fysisk midtdeler, toplanskryss og fartsgrense 90 km/t. Det skal tas høyde for at det i 
fremtiden kan være aktuelt å utvide vegen til 4 felt, og derfor skal horisontal- og vertikalkurvaturen 
søkes å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8. 
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Plassering av kryss er en viktig del av prosjektet, og det vurderes nytt kryss med E16 Ådalsvegen, mot 
Jevnaker og til næringsområdet på Eggemoen. Plassering av kryss avhenger av flere forhold, særlig 
viktig i dette prosjektet ,er hvor det er økonomisk og teknisk mulig å krysse ravinedalene i 
Nærstadamarka. 

1.5 Gjennomført ideseminar 

Som et ledd i å vurdere alternative traseer, ble det avholdt et ideseminar 17. – 18. november i 2015 på 
Sundvollen hotell. På ideseminaret deltok lokalpolitikere, representanter fra kommunene Ringerike og 
Jevnaker, regionale myndigheter, velforeninger, grunneiere og næringsinteresser. I planprogrammet 
er det jobbet videre med alternativene som ble presentert på ideseminaret.  

1.6 Avgrensning av planområdet 

Området som blir berørt av korridorvurderingen ligger mellom Nymoen og Hensmoen til Eggemoen 
der hvor ny E16 for Eggemoen-Olum er planlagt bygget.  

  

Figur 1: Avgrensning av området for korridorvurdering 

 

1.7 Vegstandard  

E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er i dag en tofelts veg med varierende standard.  

Fra Hensmoen industriområde til Nymoenkrysset (Ådalsveien) er vegen fri for kryss i plan og det er 
kun en direkte atkomst til vegen fra Nærstadmarka (privat). Strekningen har slake kurver, gul 
midtstripe og fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Det er boligfelt  nærføring til E16 ved Nymoen.  

Hensmoen 

Nymoen 
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Fra Risesletta til krysset til Almemoen har E16 en lavere vegstandard, med fartsgrense 60 km/t, flere 
krappe kurver og ikke noe separat tilbud til myke trafikanter. På strekningen er det en del spredt 
bebyggelse og næringsvirksomhet som har direkte adkomst til vegen.  

Fra Almemoen og ned til Gummikrysset er fartsgrensen 50 km/t, det er god sikt og en separat g/s-veg 
med kryssing av E16 i kulvert for myke trafikanter. Gummikrysset er et T-kryss mellom E16 og fv. 35 
inn mot Hønefoss sentrum, hvor det til tider kan være kø. 

Fra Gummikrysset til Eggemobakkene går E16 gjennom et område med dyrket mark. Terrenget er flatt 
og oversiktlig, det er separat g/s-veg frem til avkjøringen til Nærstadmarka. Fartsgrensen er 70 km/t. 
På denne strekningen er det flere private avkjørsler, samt et kanalisert T-kryss inn til Hvalsmoen. Fra 
avkjøringen til Nærstadmarka og frem til Eggemobakkene er det flere krappe kurver på E16. 

Eggemobakken har en lengde på ca. 1,5 km og stigning på 9 %. Stigningen gjør at tunge kjøretøy får 
redusert hastighet opp bakken, samt at denne trafikantgruppen kan få problemer å komme opp 
bakken vinterstid. På toppen av Eggemobakken settes fartsgrensen opp til 80 km/t rett før avkjøringen 
til NAF-banen. E16 går videre på Eggemoplatået i retning Jevnaker, med kanalisert T-kryss til 
Eggemoen næringspark og T-kryss med forbikjøringslomme til Viul. Det er ikke noe tilbud til myke 
trafikanter fra avkjøringen til Nærstadmarka og til kommune-grensa til Jevnaker langs med dagens 
E16. Et alternativ for myke trafikanter er å bruke skosbilvegnettet i Nærstadmarka og på Eggemoen.  

Figur 2: Oversiktskart over planområdet med dagens vegnett.  

1.8 Arealbruk 
Ringerike kommune har et areal på ca. 1550 km², hvor skog dominerer med ca. 1200 km². Dyrkamark 
utgjør ca. 80 km² og ca. 5 km² er industri/servicetjenester (SSB).  

Antall husholdninger i Ringerike ligger på rundt 14 150 (SSB 2014). Kommunesenteret og bysenteret 
ligger i Hønefoss. 
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I Ringerike kommune er det i dag rundt 30.000 innbyggere, mens det i tettstedet Hønefoss bor ca. 
14.000 mennesker. I Jevnaker tettsted bor det rundt 4.600 mennesker. Det er betydelig utveksling av 
varer og tjenester mellom disse to tettstedene.  

Figur 3: Arealbruk i planområdet (Skog og landskap) 

Ringerike kommunes kommuneplan for 2007-2019 viser framtidig arealbruk. Det er avsatt aktuelle 
korridorer for ny E16, men disse er ikke gitt rettsvirkning, se figur 4. 
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Figur 4: Utdrag fra kommuneplankart (2007-2019) over aktuelt planområde for ny E16 (tidligere rv35)
Nymoen-Eggemoen.

Avsatte korridorer

E16
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1.9 Dagens vegtrafikk

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E16 mellom kommunegrensa til Jevnaker og Hensmoen er hentet fra
Norsk Vegdatabank (NVDB). Tall fra 2015 viser følgende årsdøgntrafikk på E16, se figur 5.

Figur 5: Registret trafikkbelastning på delstrekninger. Kjt/døgn (ÅDT 2015 NVDB)

På fv. 35 i gjennom Hønefoss og opp til Gummikrysset er årsdøgntrafikken 17700 kjt/d.

1.10 Kollektivtrafikk

Følgende bussruter kjører på E16 innenfor planområdet:

- Rute 701 Toso skole – Hønefoss sentrum (Opplandstrafikk).
- Rute 221 Hønefoss sentrum – Jevnaker rutebilstasjon (Brakar).
- Rute 225 Hønefoss – Knestang – Viul (Brakar).
- Rute 232 Hønefoss – Hensmoen – Hallingby – Nes i Ådal (Brakar).

Det er busslommer ved Vågård, Nymoen, Risesletta, Solbakken, Havresletta, Almebakken,
Almesletta, Hvalsmokrysset, Nærstad, Austjord, Egge og Eggemoen.

1.11 Trafikkulykker

I perioden 2005 – 2014 har det skjedd 53 trafikkulykker med personskade på E16 fra
kommunegrensen mot Jevnaker til ca. 200 m nord for T-krysset på Hensmoen. 5 ulykker har medført
at mennesker er blitt hardt skadd, mens de resterende 48 ulykkene har endt med lettere personskade.

6
2
0
0
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Totalt har 80 personer blitt skadet i de 53 ulykkene. Det har vært en fotgjengerulykke, en sykkelulykke
og 9 mc-ulykker på strekningen.

Tabell 1: Antall ulykker fordelt på år og alvorlighetsgrad, samt antall skadde og drepte personer fordelt
på år og skadegrad.

År

Antall
ulykker
totalt

Antall ulykker Antall personer

Drept Hardt skadd Lett skadd Drepte Hardt skadde Lettere skadde
2005 2 2 2
2006 7 1 6 1 9
2007 8 8 15
2008 10 3 7 3 15
2009 4 4 5
2010 3 3 3
2011 7 7 9
2012 4 4 6
2013 1 1 2
2014 7 1 6 1 9
Totalt 53 0 5 48 0 5 75

Figur 6: Oversikt over personskadeulykker i perioden 2005 – 2014.

De strekningene som er mest ulykkes utsatt er:

Fra avkjøringen til Nærstadmarka til krysset ved NAF-senteret har det skjedd 18 ulykker i perioden.
Tre av disse har skjedd ved avkjøringen til Nærstadmarka, alle påkjøring bakfra ulykker. De
resterende ulykkene på denne strekningen er konsentrert rundt de krappe kurvene på strekningen,
hvor 6 av ulykkene er utforkjøringsulykker og 5 er møteulykker.
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De øvrige ulykkene har fordelt seg utover resten av strekningen, men med noen ansamlinger i krysset 
med fv. 35 Hønegata, toplanskrysset ved Risesletta og krysset på Hensmoen. Av de 53 
personskadeulykkene har det vært 18 utforkjøringsulykker og 13 møteulykker. 

 

1.12 Forurensning  

1.12.1 Støy 

Beregningene på støy er utført i programvaren Norstøy. I henhold til støyretningslinjen T-1442/12 bør 
utendørs støynivå ved støyfølsom fasade ikke overskride en døgnekvivalent på ≥55dBA (gul og rød 
støysone), og innendørs støynivå bør ikke overskride en døgnekvivalent på ≥30 dBA.   

 

Figur 7: Utdrag fra støyvarselkart for Ringerike kommune. Bildet viser beregnet støysone langs E16 
ved Nymoen. Trafikkgrunnlaget er år 2016.  

Fra Hensmoen til «Gummikrysset» og videre mot Eggemoen langs dagens E16 er ca. 30 boliger utsatt 
for støy mer enn 65 dBA (rød støysone) og ca. 50 boliger med støy mer enn 55 dBA (gul støysone). 
Området rundt Nymoen og Gummikrysset er mest utsatt for støy innenfor planområdet. 

1.12.2 Lokal luftforurensning 

Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og NO2 kan være et problem i byer og 
tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon (inversjon). Luftforurensning kan blant annet gi 
luftveislidelser, økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer. I tillegg kommer lukt, støv, og skitt, 
plage og nedsatt trivsel.  

Det anbefales å følge opp boligområder som ligger nærmere enn 50 meter fra veger som har en 
trafikk på mer enn 10 000 kjt/døgn (ÅDT). 

For boliger som i dag ligger langs E16 fra Hensmoen mot Gummikrysset og videre mot Eggemoen blir 
ikke utsatt for luftforurensning fra vegtrafikken som overskrider kravene i Forurensningsforskriften. 
Vegstrekningene har lavere trafikk enn 10 000 kjt/døgn og det er lite stillestående kø på disse 
strekningene.   
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1.12.3 Vannforurensning 

Ihht. Forurensingsloven har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for å utøve sin virksomhet slik at 
forurensning fra vegen blir så liten som mulig. Generelle krav til planlegging og bygging av nye 
veganlegg er at det skal vurderes etablert egne oppsamlings- og rensesystem som fører til at 
forurensningen minimaliseres.  

Avrenning fra vegen til vassdrag som endrer vannkvaliteten kan påvirke det biologiske mangfoldet i og 
rundt vassdraget. Økt trafikksikkerhetstiltak som salting kan påvirke vassdrag og grunn negativt langs 
vegen. 

Nærstadmarka utgjøres av to uavhengige bekkesystemer. Den østre, Hagabekken har sitt nedbørsfelt 
tilknyttet Nærstadsmarka. Influenseområdet grenser opp mot Randselva. Hagabekken blir i dag brukt 
til å sette ut ørretsmolt for rekruttering til de lokale ørretstammene. Hagabekken hadde tidligere 
drikkevannskvalitet, men i dag er bekken forurenset av kloakk og annen overflateavrenning.  

Det vestre bekkedraget i Nærstadmarka har mindre vannføring enn Hagabekken, og på grunn av den 
lave temperaturen i vannet kan man anta at mye av vannføringen skyldes  grunnvannstilsig.  

 

1.13 Landskapsbilde 

Planområdet domineres av det store og flate Eggemoplatået som står i sterk kontrast til det intakte 
ravinelandskapet Nærstadmarka. I øst avgrenses planområdet av den meandrerende Randselva, som 
har skåret seg ned i den mektige grusmorenen. 

Eggemoen, som er Norges største grusavsetning dannet under siste istid, er relativt flat med mye 
furuskog. Dette er et ensartet område, brutt opp av Eggemoen flyplass med tilhørende 
næringsbebyggelse og Forsvarets anlegg.  

Ravinelandskapet er meget kupert og variert, men terrengformene er delvis kamuflert av tettvokst 
skog. Boligfeltet på Nymoen fra 80-tallet avgrenser området i vest. Gården Nærstad sør i ravinen 
ligger vakkert til på en høyde med utsikt mot Eggemoen. 

Noe jordbrukslandskap inngår i planområdet sør og nord for ravinen. Dødisgropene i den nordøstre 
del av planområdet danner en markert overgang fra den flate Eggemoen. 
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1.14 Kulturmiljø 

Eggemoen består av en enorm sandmorene som domineres av furuskog. Området har vært viktig for 
å skaffe ressurser fra utmarka, som vilt, tjære og ved til brensel. Dette kommer til uttrykk ved alle 
fangstgropene, tjæreanleggene og kullgropene som er kjent i området. Disse kulturminnene er fra 
perioden ca. Kr. f-.-1500 e. Kr. I utkanten av utredningsområdet i nord og sør ligger gårdsbebyggelse 
ved Egge og Vågård. Ved Vågård er det kjent automatisk fredete gravhauger fra jernalderen.  
 
Eggemoen leir ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten som flyplass under andre verdenskrig. I 
etterkrigstiden overtok Forsvaret området, og det ble bygget ut som standplass for 
Ingeniørkompaniet/Brigaden i Sør-Norge. Flere av bygningene i det sentrale leirområdet er fredet etter 
forskrift.  
 
Viktige kulturminner er:  

• Eggemoen leir 
• Verneverdige gårdsmiljø ved Egge 
• Gravminner ved Vågård 
• Utmarkskulturminner  

 

 

Figur 8: Utsnitt fra kulturminnedatabasen Askeladden som viser kjente kulturminner i området 
 

1.15  Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Disse definisjonene beskriver 
opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom og 
friluftsområder.  

Det er særlig friluftsområder som er av interesse i planområdet. Eggemoen-platået er et svært 
populært turområde. Det er etablert et løypenett både for langrenn og oppmerkede stier for fotturer. 
Terrenget er flatt og furuskogen er åpen som gjør det enkelt for alle å bruke området til rekreasjon og 
trening. Terrengsykling og turorientering er også populære aktiviteter på Eggemoen-platået.  
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Det er i dag store utbyggingsplaner på Eggemoen-platået. Den planlagte næringsparken vil 
beslaglegge deler av dagens friluftsområde. Det kan være aktuelt å gjøre område nord for Eggemoen 
leir og flyplass mer tilgjengelig for friluftsliv.  

Ravinelandskapet i Nærstadmarka er også et brukt friluftsområde. Det er særlig sykling langs 
skogsbilvegene innover Nærstadmarka som er populær.  

 

1.16  Naturmangfold 

Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag.  

Landskapet innen planområdet består i hovedsak av to landskapsregioner. Eggemoen har en relativt 
intakt furuskoglandskap (sandfuruskog), og hører med til Østlandets skogkledde åstrakter. 
Nærstadmarka med sine dype raviner hører med til «Låglandsbybygder østafjells». Kjennetegnes med 
at de ligger under marin grense (Stabbetorp et.al 1999). 

Vegetasjonen er markert forskjellig med furuskog på Eggemoen, og med opprinnelig løvskog i 
Nærstadmarka – trolig gråor-heggeskog. Tidligere har nok området vært sterkt preget av beite. I dag 
består store deler av Nærstadmarka av plantet gran (meget høy bonitet). Langs kanten av moen ut 
mot Nærstadmarka er det en mer artsrik vegetasjon som er mindre preget av lyngarter, men med flere 
næringskrevende arter. Skogen klassifiseres som en lågurtskog med furu i tresjiktet.  

Bekken i den vestre delen av Nærstadmarka antar man at det ikke er fisk, men i utløpet til Randselva 
finnes det bla.a. gjedde og flere andre fiskeslag. I Hagabekken er det registret ørret nedenfor 
«fossen» som er et vandringshinder (tidligere demning). Ringerike Sportsfiskere har lagt ut gytegruss 
og satt ut ørret i den nedre delen av Hagabekken. Det er meget beskjeden gyting av ørret fra 
Randselva, men elva tilføres årlig ny settefisk, slik at det på sikt kan bygges opp en god ørretstamme. 

Når det gjelder hjortevilt finnes det 9 kjente trekkveier for hjortevilt i forbindelse med Nærstadmarka. I 
hjorteviltregisteret under fallvilt er det siden år 2000 registret tre påkjørsler av elg mellom Hensmoen 
og Gummikrysset, og 14 mellom Gummikrysset til fylkesgrensa på Eggemoen. Påkjørsler av rådyr er 
betydelig flere enn av elg og påkjørslene er særlig konsentrert ved Alme og opp Eggemobakken.  

For fugleliv er artsmangfoldet størst nede langs elveskråningene, deretter i ravinene og relativ lav 
artsmangfold på furumoen.  

1.17  Naturressurser 

Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, 
vannforekomster, berggrunn og mineraler er definert som naturressurser. Naturressurser omhandler 
også landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. 

Med ressursgrunnlag menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurdering av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og 
kvalitet, men ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. 

Det meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk og grusressurser 
(masseuttak).    

På Eggemoen-platået er det høyreist furuskog (sandfuruskog) som har en høy bonitet etter Skog og 
landskap sitt kartgrunnlag (NIBIO) 

Kartlegginge viser videre at Nærstadmarka også har skog med høy bonitet. Dette bekreftes i 
rapporten fra NINA oppdragsmelding 577 (1999) som beskriver skogen i Nærstadmarka med særs 
høy bonitet. Skogen i Nærstadsmarka domineres av plantet gran, men med innslag av løvskog i visse 
områder.  
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Korn og grassproduksjon innenfor planområdet ligger i dag langs dagens E16 fra Gummikrysset til 
Eggemobakken. Det er også noen mindre jordbruksområder inne i Nærstadmarka og ved Hensmoen. 
Eggemoen-platået som i dag består av sandfuruskog har et potensial for oppdyrking (NIBIO). 

Eggemoen-platået er blant Norges største grusreserver. 

1.18  Reiseopplevelse 

«Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse av område og veg sett fra vegen» (V712). 
Eggemoen og Nærstadmarka har unike landskapskvaliteter som er ønskelig å få frem for de reisende 
ved valg av linjeføring og valg av tekniske løsninger.  

1.19  Eiendomsstruktur 

Dagens eiendomsstruktur i planområdet består av 5-6 større eiendommer på Eggemoen og 
Nærstadmarka. Ved Hensmoen, Nymoen og Gummikrysset er området preget av mindre 
landbrukseiendommer, boligfelt og næringseiendommer.   

 

Figur 9: Oversiktskart med eiendomsgrenser 
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1.20 Geologi og geoteknikk

Geologisk beskrivelse av området

Området på og rundt Eggemoplatået er preget av kvartære og yngre landskapsformer. Figur 9 viser en
del typiske avsetninger som synes i landskapet, som isrenner, dødisgroper og iskontaktavsetninger. I
front av Eggemoplatået i blått vises de marine avsetningene som i dag utgjøre et stort ravinelandskap,
se fig. 10.

Kvartærgeologi

Eggemoplatået er det som vi kaller en brerandavsetning. Under den siste istiden var deler av sokkelen
og fastlands-Norge dekket av is og for ca. 9500 år siden lå selve isfronten ved Hønefossområdet. På
grunn av den store tyngden av isen, har området ligget ca. 200 m lavere enn dagens overflate slik at
havet har ligget inn over Tyrifjorden. På grunn av at salte vannmasser strakte seg inn over
Tyrifjordbassenget, ble det avsatt store mengder leire på sjøbunnen inn mot og under dagens platå på
Eggemoen. Under denne perioden lå selve istungen i Randsfjorden. Senere rykket breen fram igjen
og avsatte suksessivt grovere og grovere materiale bestående av sand og grus over den leirete
sjøbunnen. I siste fase lå isfronten ved dagens fylkesgrense og breelver avsatte grovt materiale som
stein og grus horisontalt på toppen av allerede avsatte lag. Dette topplaget varierer fra 6-7 meter i
nord til under 1 meter ved terrassekanten i sør, og utgjør de store grusressursene på Eggemoen. Den
finere sanden under det grove topplaget har en mektighet på 30-40 m. Underst ligger de marine
sedimentene som silt og leire.

Figur 10. Kvartærgeologisk kart over undersøkelsesområdet, etter Østmo et al. 1978 og Nordahl-
Olsen 1994.
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Berggrunnsgeologi

Eggemoplatået ligger midt på oslofjordforkastningen som skiller Oslofeltets kambro-siluriske bergarter
i øst og grunnfjellsbergartene i vest. Grunnfjellsbergartene består i hovedsak av sure bergarter som
gneiser, granitter og kvartsitter i tillegg til amfibolitter i nordvest. Oslofeltets sedimentære bergarter i
øst består av leirskifere sammen med kalksteiner og sandsteiner som igjen er intrudert av store
mengder syenittbergarter.

Figur 11: Figuren viser oslofeltforkastningen med grunnfjellsbergarter i vest og Oslofeltets bergarter i
øst

Grunnvannspotensiale

Ut fra undersøkelser utført av NGU vil ikke grunnvansmagasinet på Eggemoen utgjøre en
reservevannskilde til dagens hovedvannforsyning i Ringerike kommune. Det er begrenset nydanning
av grunnvann som er gitt av nedbørsinfiltrasjon. Nydanning av grunnvann kan imidlertid økes betydelig
ved kunstig infiltrasjon av råvann fra Randselva.

Geoteknisk beskrivelse av området

Det forventes at løsmasse-mektighet er svært varierende i planområdet. Marine grense ligger ca. 200
meter over dagens havnivå, dvs. stor del av planområdet ligger under marine grense.
Kvikkleireforekomst er stort sett assosiert med marine/havavsetninger under marine grense. Derfor
utelukkes det ikke faren for kvikkleire. På Eggemoen-platået består området av breelvavsetning.
Breelvavsetningene er vanligvis velgraderte og godt drenerende. De har relativt god bæreevne, som
også har god grav- og spuntbarhet. Likevel, vegbygging i slike avsetninger krever tiltak som
erosjonssikring av skjæringer, god drenering og frostsikring.

I Nærstadmarka består området av tykk havavsetning, hovedsakelig silt og leire. Landskapet er
betydelig ravinert. Området «Almemoen» i Nærstadmarka er kartlagt som middels faregrad og
risikoklasse 3 ihht. NVEs kvikkleiresoner. NVEs kartlegging av kvikkleiresoner er en kvalitativ metode
basert på grunnlag av topografiske, geotekniske og hydrologiske kriterier. Faregradskartleggingen
dekker ikke alle områder med skredfare.
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Stabilitetsforhold og behov for sikringstiltak må avklares så tidlig som mulig i planprosessen. Det er 
viktig at grunnundersøkelsene tilpasses utviklingen av planene. Behov for detaljkunnskap om 
grunnforholdene øker etter som planene tar form. I kommunedelplanen vil det være nødvendig å 
utføre forundersøkelser av grunnforholdene slik at fundamentering og utforming av nødvendige 
byggverk avklares i prinsipp for at kostnadene kan anslås. 

 

1.21  Skred og flom 

Det er skredfare i deler av planområdet. Overgangen mellom Eggemoen-platået og Nærstadmarka har 
fare for skred/utglidninger. Her er det viktig å bevare vegetasjonen for å forhindre utglidninger.  

Det er ingen fare for skred på Eggemoen, siden dette området er flatt og grunnen består av grus og 
sand.  

Det er ikke registrert flomutsatte områder i planområdet. 

2 Gjeldende rammer og premisser 

2.1 Rikspolitiske/statlige retningslinjer (RPR) 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
• Redegjør for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging  
• Klargjør viktige prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen  
• Peker på samarbeidsbehov og ansvar for gjennomføringen 
  

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Fortetting og arealøkonomisering, knutepunktutvikling og 
senterutvikling i forbindelse med videre utbygging (bolig og næring understrekes som særlig viktig 
relatert til transportplanlegging, blant annet for å kunne begrense transportbehovet). Det skal legges til 
grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv planleggingen samt gode regionale helhetsløsninger på 
tvers av kommunegrensene. 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det 
fysiske miljø. På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige planprosesser og får 
mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning støy, trafikkfare og annen 
helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse. I den 
grad arealer som brukes til dette går tapt, skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer. 

RPR for vernede vassdrag 

Siden 1973 har det blitt vedtatt flere verneplaner for vassdrag av Stortinget. Vernet gjaldt i 
utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at verneverdiene heller ikke 
må undergraves av andre inngrep. RPR gjelder for hundremetersbeltet og for spesielt verdifulle 
områder utenfor dette som har betydning for vassdragets verneverdi. RPR angir ulike klasser av 
områder med ulikt forvaltningsregime, etter hvor tett bebygd og påvirket områdene er. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging (fastsatt 04.09.09) 

Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:  

• Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 
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• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp 

2.2  Meldinger fra Stortinget 
 
St.meld. nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Stortingsmeldingen «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» (RM) er regjeringens viktigste 
dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. 

Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig forvaltning av 
landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal også bidra til 
reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med sikte 
på redusert motorisert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en 
trygg og effektiv trafikkavvikling. Gjennom mer langsiktig og helhetlig arealpolitikk skal nasjonale mål 
for lokal og regional utvikling forenes med mål for bevaring av landskaps-, natur- og kulturverdier. 

St.meld. nr. 29 (96-97): Regional planlegging og arealpolitikk  

Stortingsmeldingen om regional planlegging og arealpolitikk signaliserer et ønske om å prioritere 
overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Det pekes på at Norge har en lav 
befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar mark. Mesteparten av våre 
utbygde områder er konsentrert rundt den dyrkbare marken, og skaper konflikter mellom ytterligere 
konsentrasjon og jordvern.  

Det legges vekt på en mer strategisk innrettet areal- og transportplanlegging slik at alternative areal og 
transportstrategier på et tidlig tidspunkt vil kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet i planprosessene 
og gi et bedre grunnlag for politisk avveining og vedtak. Følgende premisser skal tillegges større vekt i 
planleggingen: 

• Hensyn til biologisk mangfold 
• Hensyn til utbyggingspolitikk og transportsystem 
• Hensyn til jordvern 
• Hensyn til estetikk og landskapsbilde 
• Hensyn til funksjonshemmede 

 

2.3   Aktuelt lovverk 

• Plan- og bygningsloven 
• Forurensningsloven 
• Kulturminneloven 
• Vannressursloven 
• Viltloven 
• Jordloven 
• Skogbruksloven 
• Vegloven 
• Naturmangfoldloven 
• Lakse- og innlandsfiskeloven 
 

2.4   Nasjonal transportplan 
E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen står ikke omtalt i inneværende planperiode. Det er heller ikke 
nevnt som et eget prosjekt i forslaget til NTP 2018 - 2027 som kom 23.mars 2016. 
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2.5 Fylkesplaner mv 

• Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 
• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 
• Landbruksplan for Ringerike kommune, vedtatt 26.06.05. (Herunder jordpolitisk arealvurdering) 
• Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling (2015 – 2020). 
• E16 Skaret – Hønefoss, Forprosjekt for Helgelandsalternativet vedtatt 5.2.2016 

2.6 KVU 

• KVU Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker  
• KVU/KS1 for framtidig transportsystem i Hønefossområdet 
 

2.7 Kommunale planer 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt 30.04.2015 
• Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007 

2.8 Reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner:  

• Reguleringsplan for Eggemoen industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.2007 (PlanID 
0605_272-03) 

• Detaljregulering for E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 26.03.2015 (PlanID 0605_388 og 389) 
• Reguleringsplan for Trollmyra Avfallsplass, vedtatt 26.09.1991 (PlanID 0605_209) 
• Reguleringsplan for NAF anlegg Eggemoen, vedtatt 23.05.1996 (PlanID 0605_238) 
• Reguleringsplan for Eggemoen nærøvingsområde, vedtatt 28.02.1991 (PlanID 0605_208) 
• Reguleringsplan for Ringerike skyte- og øvingsfelt, vedtatt 29.09.1994 (PlanID 0605_229) 

Reguleringsplaner under arbeid:  

• Områderegulering for Eggemoen Aviation and Technology park (PlanID 0605_367) 
• Områderegulering for næring/industri på Eggemoen (PlanID 0605_375 

Annet 

• Prosjekt for planskilt kryss ved Eggemoen flyplass 

2.9 Andre føringer 

• Klima- og energihandlingspakke for Osloregionen 
• Energi og klimaplan for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.  
• Den europeiske landskapskonvensjon 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (12.06.2015) 

 
• De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig 

at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i den kommende perioden for å 
bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk. 

• Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og 
hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Gjennom 
planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store 
sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Staten, fylkeskommunene og 
kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne vedtak.  
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3. Beskrivelse av tiltaket 

3.1    Vegstandard 
E16 inngår i riksvegnettet. Standard på ny veg fastsettes ut i fra kravene i Statens vegvesens håndbok 
N100 Veg- og gateutforming, hvor prognose for framtidig trafikk på vegnettet og vegens funksjon er 
premissgivende.  

Horisontal- og vertikalkurvaturen skal i størst mulig grad tilpasses de overordna linjene i landskapet. 
Minimumskurvatur etter vegnormalene kan benyttes der det er behov i forhold til terrengform, 
arealbruk og andre ikke-prissatte konsekvenser. Vegnormalene er premiss og eventuelle fravik fra 
disse skal godkjennes av Vegdirektoratet, eventuelt av regionvegsjefen for mindre avvik. 

Ny veg skal dimensjoneres for en trafikkbelastning 20 år fram i tid sett i forhold til forventet åpningsår. 
Med bakgrunn i at åpningsår ikke er avklart har vi brukt prognoser for 2040 som dimensjonerende. 
Dette for å ta høyde for framtidig trafikkutvikling. Dimensjonering av ny E16 er basert på trafikkdata fra 
en regional trafikkmodell for region sør. Trafikkgrunnlaget på ny E16 20 år etter åpningen er i sjiktet 8-
12 000 kjt./døgn (ÅDT, årsdøgntrafikk). På basis av vegens funksjon og trafikkgrunnlag skal det ihht. 
vegnormalene legges til grunn en standard med to felt med fysisk midtdeler samt nødvendige 
forbikjøringsfelt (dimensjoneringsklasse H5).  

 

Figur 12: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 
6000-12 000 og  fartsgrense 90 km/t (mål i m). 
 

 

Figur 13: Tverrprofil H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 meter 

Ny veg vil inngå som en del av en «ring 4» rundt Oslo i tillegg til at det vil få en ringvegfunksjon rundt 
Hønefoss. Derved vurderes strekningen til å kunne få mer trafikk enn en ren vekstfaktorprognose som 
bygger på en årlig vekst ut i fra økning i befolkning og arbeidsplasser skulle tilsi. Derfor skal ny 
veglinje tilpasses horisontal- og vertikalgeometri til dimensjoneringsklasse H8, som er en 4-felts veg 
med fartsgrense 100 km/t.  

Vegen skal ha midtdeler med midtrekkverk. Det bør anlegges minst to strekninger med 
forbikjøringsfelt pr 10 km i hver retning. Forbikjøringsfeltene bør være minst 1 km.  
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I henhold til vegnormalen skal veger i dimensjoneringsklasse H5 (H8) ha planskilte kryss. Fotgjengere 
og syklister skal ha et trygt tilbud innenfor planområdet. Kryssinger med ny E16 skal være planskilte 
og anlegges på steder der det naturlig er størst kryssingsbehov. Dette gjelder også for adkomst mot 
friluftsområder mv. Planskilte kryssinger må også etableres med tanke på landbruksdrift. 

Eventuelle viltkryssinger skal etableres ihht. Statens vegvesens håndbok 242 Veger, dyreliv og vilt. 

4. Alternativer 

4.1 Beskrivelse av traséer fra ideseminaret 

I november 2015 ble det avholdt et ideseminar for å få frem forslag til traséer og kryssplasseringer for 
ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen. Ideseminaret endte opp med forslag til 5 hoved 
traséer/korridorer mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. For alternativ 1 forelå det imidlertid 4 
forskjellige alternativer mellom vestenden av flyplassen på Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. I 
ettertid er alternativ 1 A og 1 B slått sammen til en korridor ettersom de lå så nære hverandre, slik at 
det er tre forskjellige alternativer for alternativ 1. Videre følger en kort beskrivelse av de ulike 
alternativene. Oversikt over de ulike alternativene kan ses på figur 13. 

 

Figur 14: Alternative traseer foreslått på ideseminar 
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4.2 Beskrivelse av alternativene

Alternativ 1 a/b

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16
legges om. Ny E16 fortsetter så videre vestover mot Hamborg, hvor den går over den dyrka marka
frem til ravinedalene i Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en
høydeforskjell på ca. 90 m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka
marka på Nedre Snaret. Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på
en ny bru videre vestover mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en
lengde på ca. 700 m. Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved
Nymoen bygges det et nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres.

Figur 15: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 a/b

Alternativ 1 c

Alternativ 1 c starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16
legges om. E16 fortsetter videre i retning nordvest forbi Hamborg og gjennom sandfuruskogen på med
Eggemoplatået. Dette er et mye brukt friluftsområdet, og E16 vil krysse flere turstier og skogsbilveger
som må legges om. E16 blir liggende på østsiden av ravinedalene i Nærstadmarka, før den krysser på
bru over i nordenden av ravinedalene. Brua vil ha en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av
hvor ravinedalene krysses. E16 vil så krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på
eksisterende E16 i et nytt toplanskryss nord for Nymoen.

Figur 16: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 c
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Alternativ 1 d

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16
legges om. Herfra senkes E16 ned i terrenget og blir liggende på nordsiden av eksisterende E16, for
så å komme ut på den dyrka marka til Oddvar Røysi. E16 fortsetter så over dyrka mark i retning
sørvest frem til kanten på ravinedalene. Her stuper terrenget ned mot Hagabekken, og E16 krysser
derfor ravinedalene på en ca. 450 m lang bru, før den lander på en rygg nord for Nærstad gård. E16
krysser så den dyrka marka til Nærstad gård og bekken som går langs den dyrka marka, før den stiger
oppover mot et nytt toplanskryss på Nymoen.

Figur 17: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 d

Alternativ 2

Dette alternativet starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen
flyplass. E16 går så inn i furuskogen på østsiden av flyplassen, før den går ned i kulvert under
rullebanen på flyplassen. Kulverten får en lengde på ca. 1100 m, hvor vegen kommer opp i dagen rett
øst for adkomstvegen inn til forsvaret. Adkomstvegen må legges over eller under den nye E16. Videre
fortsetter vegen gjennom sandfuruskogen i retning sørvest mot Hamborg, hvor den krysser flere
turstier og skogsbilveger. Ved Hamborg går E16 over dyrka mark frem til ravinedalene i
Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en høydeforskjell på ca. 90
m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka marka på Nedre Snaret.
Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på en ny bru videre vestover
mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en lengde på ca. 700 m.
Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved Nymoen bygges det et
nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres.

Figur 18: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 2
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Alternativ 3

Alternativ 3 starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen flyplass,
hvor det blir kobling til lokalvegene mot Jevnaker og Hønefoss. Videre vil ny E16 gå i kulvert på ca.
600 m under rullebanen på Eggemoen, for så å komme opp nord for eksisterende bygninger på
vestsiden av rullebanen. Herfra går vegen gjennom furuskogen på eiendommen til Tronerud
Engineering AS, før den krysser adkomstvegen inn til forsvaret. Dette medfører at adkomstvegen til
forsvaret må legges over eller under ny E16. Videre går ny E16 vestover gjennom sandfuruskogen på
Eggemoen, hvor den krysser flere turstier. E16 krysser så østre del av ravinedalene i Nærstadmarka
på en bru med en lengde på ca. 900 m. Traséen kommer så inn på nordsiden av Nedre Snaret, hvor
den blir liggende i skogkanten nord for den dyrka marka. Videre fortsetter E16 vestover på en ny bru
med en lengde på ca. 700 m mot et nytt toplanskrysset på Nymoen.

Figur 19: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 3

Alternativ 4

Dette alternativet kobler seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m øst for dagens
E16. Traséen fortsetter så i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss der
traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen. På
nordsiden av flyplassen svinger vegtraseen mot vest, hvor den følger den tiltenkte taksebanen til
Eggemoen flyplass. Her blir E16 liggende i eiendomsgrensen mellom forsvaret og Tronerud
Engineering AS, noe som gjør at vegen blir liggende innenfor hensynssonen til forsvaret. I enden av
taksebanen vil E16 krysse adkomstvegen inn til forsvarets eiendom. Herfra går vegen rett vestover
gjennom sandfuruskogen på Eggemoen og bort til nordenden av ravinedalene i Nærstadmarka. Dette
er ett mye brukt friluftsområde, og det vil derfor være behov for å sikre god tilgang til området. Vegen
vil så svinge seg rundt nordenden på ravinedalene i Nærstadmarka, hvor den vil krysse skogsbilveger
og Hagabekken. På grunn av store høydeforskjeller i ravinedalene vil det være behov for en bru,
antagelig med en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av hvor ravinedalene krysses. E16 vil så
krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på eksisterende E16 i et nytt
toplanskryss nord for Nymoen.
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Figu r 20: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 4

Alternativ 5

Som alternativ 4 vil dette alternativet koble seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m
øst for dagens E16, og fortsette i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss
der traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen.
Traséen fortsetter så på nordsiden av Eggemoen flyplass, hvor den må krysse jernbanesporet som
går til industriområdet på Bergermoen. Herfra fortsetter traséen vestover gjennom furuskogen på
nordsiden av forsvarets eiendom. Dette er et friluftsområdet med mange turstier og skogsbilveger som
den nye vegen må krysse. Det vil derfor være behov for å etablere flere underganger/overganger for å
opprettholde tilgangen til friluftsområdet og marka forøvrig.

Traséen fortsetter vestover mot Vågårdsåsen, hvor den blir liggende på nordsiden av Spenncon sin
fabrikk på Hensmoen. Nord for fabrikkområdet har Ringerike Skytterlag en skytebane. Hvis
skytebanen skal bevares må vegen legges på nordsiden av skytebanen. Vegtraséen må da krysse
gjennom en kolle i Vågårdsåsen, hvor det blir behov for enten tunnel eller høye skjæringer. Videre må
vegtraséen krysse bekken/elva Væla, samt at traséen går over Setervadmyra, før den kobler seg på
eksisterende E16 nordvest for Hensmoen. Her etableres et nytt toplanskryss med tilknytning mot E16
mot Valdres og sørover mot Hønefoss.

Figur 21: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 5

28



5. Siling av alternativer  

På ideseminaret for ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen ble det foreslått 7 korridorer for 
plassering av ny E16. Målet med silingen har vært å redusere antall korridorer ned til 3 – 4 mulige 
løsninger. Silingsprosessen har bestått av flere faser. 

Alle alternativer som kom frem under idedugnaden i 2015 er vurdert opp mot et sett kriterier. 
Vurderingene som er gjort for hvert enkelt alternativ er dokumentert i et eget silingsnotat. 
Silingsnotatet legges ut til offentlig ettersyn samtidig med Planprogrammet 

5.1 Metode 
Korridorene ble vurdert i et eget evalueringsverktøy som er kalt «Faglig intern beslutningsmodell». 
Modellen kombinerer alternative løsninger med vektede kriterier.  

Kriterier: 

Det velges ut kriterier som korridorene skal vurderes opp mot. Dette for å sikre en så bred faglig 
vurdering som mulig, og at sentrale problemstillinger knyttet til valg av korridor blir belyst. Kriteriene er 
vektet innbyrdes i forhold til hvor viktige de vurderes å være i forhold til hverandre i dette prosjektet. 
Det ble valgt en skala fra 1 til 4, hvor 4 er rangert som viktigst. I prosjektet er det forutsatt at 
Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet som foregår her i dag er flyttet til 
nord for flyplassen. Dette er årsaken til at f.eks. nærmiljø og friluftsliv er gitt vekting 2.  

Vurdering av alternative løsninger: 

Konsekvensene innen de ulike kriteriene skal vurderes skjønnsmessig slik at det er den 
relative forskjellen som er viktig, og ikke hvor bra de er i forhold til nasjonale og regionale 
kriterier. Vurderingene er overordnede og baseres på prinsipper. Alle konsekvenser vurderes ut fra 
faglige kriterier etter en skala fra – 4 til + 4. Følgende beskrivelse er gitt for de ulike karakterene: 

4 = meget stor positiv konsekvens 
3 = stor positiv konsekvens 
2 = middels positiv konsekvens 
1 = liten positiv konsekvens 
0 = lite/intet omfang 
-1 = lite negativt omfang 
-2 = middels negativt omfang 
-3 = stort negativt omfang 
-4 = meget stort negativt omfang 

Resultat: 

Vektingen av kriterier og verdiene som settes for hver korridor multipliseres sammen til en karakter. 
Etter at alle verdier er satt regnes totalsummen og gjennomsnittskarakteren sammen for hver korridor. 
Ut fra totalsummen lages en rangert liste over hvor gode korridorene er vurdert å være. 

5.2 Silingskriterier 

Følgende kriterier ble brukt i silingen av alternative korridorer: 

Kriterier Beskrivelse Vekt 
Naturmangfold Naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har 

betydning for dyrs og planters levegrunnlag. Det er ikke registrert 
svært viktige naturtyper eller enkeltarter i planområdet (Naturbase og 
Artsdatabank), og derfor har dette fått vekt 2. 

2 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv 
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. Definisjonene beskriver opphold 
og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære 
uteområder, byrom og friluftsområder. I prosjektet er det forutsatt at 

2 
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Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet 
som foregår her i dag er flyttet til nord for flyplassen. Nærmiljø og 
friluftsliv har derfor fått vekt 2. 

Kulturmiljø og 
kulturminner 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, 
tro eller tradisjon til.  Med kulturmiljøer menes områder hvor 
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng 
som for eksempel bygningsmiljøer i byer og tettsteder og jordbrukets 
kulturlandskap. Begrepet kulturlandskap kan brukes nært synonymt 
med kulturmiljø, og er et uttrykk for landskapets historiske innhold, 
slik dette kommer til uttrykk gjennom spor av menneskelig aktivitet for 
eksempel i et landbrukslandskap. I prosjektet er det forutsatt at store 
deler av Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og derfor 
forutsettes det at kulturminnene er frigjort og kriteriet får vekt 1.  

1 

Landskapsbilde Tema landskapsbilde brukes i denne sammenheng som en 
betegnelse på de visuelle og estetiske kvalitetene i landskapet.  
Begrepet omfatter både det åpne natur- og kulturlandskapet og det 
mer bebygde landskapet eller byen.  Landskapsbilde dannes av de 
ulike mønstrene i landskapet med landformen/terrengformen som 
ramme.  Innholdet i bildet dannes av de ulike landskapselementene 
som vegetasjon, bebyggelse, elver og vann. Til sammen danner 
disse mønstrene visuelle kvaliteter som synliggjøres i form av 
vertikale skiller, landemerker, knutepunkter, områder, skala, åpenhet, 
tetthet og retninger.  Kombinasjonen og samspillet mellom mønster 
og enkeltelementer avgjør den visuelle og landskapsestetiske 
kvaliteten på området. Landskapet på Eggemoplatået og i 
ravinedalene i Nærstadmarka har høy verdi, og er derfor gitt vekt 3. 

3 

Naturressurser Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i 
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler er 
definert som naturressurser. Naturressurser omhandler også 
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. Det 
meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk 
og grusressurser (masseuttak). Deler av arealene i planområdet er 
planlagt omgjort til næringsarealer. Det er lite dyrket mark som blir 
påvirket, samt at det er mulig å drive skog under eventuelle bruer. På 
grunn av dette får kriteriet vekt 1. 

1 

Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet går på vegsystemets muligheter til å unngå 
trafikkulykker i forhold til alle trafikantgrupper. Både ny E16 og 
eksisterende E16 er tatt med i vurderingen. Et av hovedmålene for 
prosjektet er å redusere antall trafikkulykker med personskade. 
Kriteriet får derfor vekt 4. 

4 

Linjeføring Herunder vurderes horisontal- og vertikalgeometrien og samspillet 
mellom disse. På nåværende stadium er ikke linjene detaljert, og det 
er derfor gjort en grov skjønnsmessig vurdering at kriteriet. Ny veg 
skal bygges som H5-veg, med horisontal- og vertikalkurvatur for H8-
veg. Alternativene går i relativt uberørt terreng, og det anses som at 
det er gode muligheter for å få til tilfredsstillende linjeføring i alle 
alternativene. Kriteriet får derfor vekt 1. 

1 

HMS / 
Anleggsteknikk 

Herunder vurderes forhold som påvirker sikkerheten i 
anleggsgjennomføringen knyttet til sprengning, kryssinger, 
masseflytting, behovet for midlertidige vegomlegginger for 
eksisterende trafikk gjennom området med de ulemper det medfører 
for trafikantene m.m. HMS har høyest prioritet i 
anleggsgjennomføring, og vil bli prioritert like høyt uavhengig av 
korridorvalg. Det er derfor ikke utslagsgivende for valg av korridor i 
dette prosjektet. Kriteriet får derfor vekt 2. 

2 

Anleggskostnader Det gjort en grov kostnadsberegning av hva de ulike alternativene vil 
koste. Det er et ønske at anleggskostnadene blir så lave som mulige, 
og derfor får dette kriteriet vekt 3. 

3 
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Driftskostnader Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av hva det vil koste å drifte 
de ulike alternativene når vegen er ferdig. I dette inngår utstyr, 
konstruksjoner, innkjøp, varighet etc. Det er et ønske at 
driftskostnadene blir så lave som mulige, og derfor får dette kriteriet 
vekt 3. 

3 

Grunnforhold Med bakgrunn i NGU sine berggrunn og løsmassekart er det gjort en 
skjønnsmessig vurdering av hvordan grunnforholdene vil påvirke de 
ulike alternativene. Grunnforholdene påvirker anleggskostnadene, 
anleggsgjennomføring og muligheten for å få gjennomført prosjektet. 
Kriteriet har derfor fått vekt 3. 

3 

Reisetid Det er sett på hvor lang reisetiden er mellom fylkesgrensen i Oppland 
og til toplanskrysset på Risesletta for alle alternativene. Dette betyr at 
for f.eks. alternativ 5 så inkluderer dette ny veg og eksisterende E16 
fra nord for Hensmoen til Nymoen. Reisetiden påvirker hvor mye 
trafikk som blir overført til ny veg, og derfor er det viktig at reisetiden 
blir kortest mulig. Redusert reisetid er et av hovedmålene i prosjektet 
og derfor får dette kriteriet vekt 4. 

4 

Avlaste Hønefoss Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden 
gjennom Hønefoss sentrum. Ett av hovedmålene for prosjektet er å 
avlaste Hønefoss sentrum for trafikk, og derfor har dette kriteriet fått 
vekt 4. 

4 

Avlaste fv. 241 Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden 
på fv. 241. Standarden på fv. 241 er dårlig og derfor er det viktig at 
trafikkmengden på denne vegen blir redusert mest mulig. Kriteriet har 
derfor fått vekt 3. 

3 

Tapt næringsareal Her er det gjort en vurdering av hvor mye næringsareal som går tapt i 
de ulike alternativene. Eggemoplatået er regulert til næring, og det er 
et potensialet for mange arbeidsplasser her. Det er derfor viktig for 
kommunen at minst mulig av de fremtidige næringsarealene blir 
berørt, og derfor har dette kriteriet fått vekt 3. 

3 
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5.3 Siling og sammenstilling

Tabell 2: viser karaktersetting og vekting av alternativene i forhold til konsekvenseområde

og kriterier. Gjennomsnittskarakter er også oppgitt.

Etter at alle kriteriene er vurdert på de ulike alternativene kommer alternativ 4 best ut, med

en totalscore på 34. Det er spesielt på landskapsbilde, anleggskostnader,

HMS/anleggsteknikk og avlasting av Hønefoss hvor alternativ 4 scorer høyt. Alternativ 4

scorer i tillegg relativt bra på reisetid , avlaste fv. 241 og trafikksikkerhet. Det er kun for

naturressurser alternativ 4 er vurdert å være dårligst av alternativene, men da sammen med

flere andre alternativer. I tillegg kommer alternativ 4 dårlig ut i forhold til tapt næringsareal.

Alternativ 1 a/b er vurdert som det nest beste alternativet. Dette er det korteste alternativet

og scorer derfor høyt både på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for

trafikk. 1 a/b scorer i tillegg bra på kriteriene nærmiljø og friluftsliv og landskapsbilde. 1

a/b går på to lange bruer over ravinedalene, noe som gjør at anleggskostnadene blir

vesentlig høyere enn i alternativ 4. I tillegg vurderes grunnforholdene og

KonsekvensområdeKriterie VektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vekt

Konsekvenserformiljø Naturmangfold 2 -4 -8 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -2 -4 -2 -4
Nærmiljøogfriluftsliv 2 0 0 -1 -2 0 0 0 0 -2 -4 -1 -2 -3 -6
Kulturmiljøogkulturminner1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Landskapsbilde 3 0 0 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -1 -3 0 0 -2 -6

KonsekvenserfornaturresurserLandbruk,skog,grus 1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2
SamfunnsmessigekonsekvenserTrafikksikkerhet 4 3 12 2 8 3 12 3 12 3 12 2 8 0 0

Linjeføring(geometri) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
HMS/anleggsteknikk2 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -1 -2 -1 -2 0 0 0 0
Anleggskostnader3 -2 -6 2 6 -2 -6 -4 -12 -3 -9 3 9 2 6
Driftskostnader 2 0 0 1 2 0 0 -3 -6 -2 -4 1 2 2 4

AndrekonsekvensområderGrunnforhold 3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -1 -3 0 0
Reisetid 4 4 16 2 8 4 16 4 16 4 16 3 12 1 4
AvlasteHønefoss 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 0 0
Avlastefv.241 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 0 0
Taptnæringsareal 3 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -4 -12 -3 -9 0 0
Grunnervervskostnader1 2 2 -2 -2 2 2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 2 2
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4=++++ megetstorpositivkonsekvens
3=+++ storpositivkonsekvens
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0=0 lite/intetomfang
-1=- litenegativtomfang
-2=-- middelsnegativtomfang
-3=--- stortnegativtomfang
-4=---- megetstortnegativtomfang
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anleggsgjennomføringen som utfordrende i dette alternativet. Dermed blir alternativet 
rangert lavere enn alternativ 4.  
 
På tredje- og fjerdeplass kommer alternativ 1 c og 1 d. Det er spesielt på trafikksikkerhet, 
reisetid, avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk hvor disse alternativene scorer høyt. 
Forskjellen mellom disse alternativene ligger hovedsakelig på anleggskostnader, hvor det er 
behov for å bygge to lange bruer i alternativ 1 d, mens det antagelig kun blir behov for en 
kort bru i alternativ 1 c. I tillegg skiller det en del på reisetid, hvor 1 c får dårligere score 
som følge av at 1 c er en del lenger enn 1 d. 
 
Alternativ 2 og 3 vurderes å ha dårligere måloppnåelse enn alternativene over. Begge 
alternativene scorer høyt på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for 
trafikk. Årsakene til dette er at de er relativt korte og mye av trafikken på eksisterende E16 
blir overført til ny veg. Begge alternativene blir svært dyre å bygge og får høyere 
driftskostnader ettersom det i begge alternativene er behov for lange bruer over 
ravinedalene, samt lange kulverter under flystripa på Eggemoen. Alternativ 3 scorer i tillegg 
veldig dårlig i forhold til tapt næringsareal, ettersom denne kommer til å beslaglegge store 
arealer hos Tronrud Engineering. Begge alternativene går over ravinelandskapet hvor 
grunnforholdene er vurdert som utfordrende. Alternativ 2 vil i tillegg mest sannsynlig berøre 
Eggemoen leir som er et fredet kulturminne, og får derfor dårligst score på kriteriet 
kulturmiljø og kulturminner. 
 
Lavest score får alternativ 5 med – 2 poeng. Hovedårsaken til at dette er fordi veldig lite av 
trafikken på eksisterende E16 vil bli overført til ny E16. Dette gjør at alternativ 5 scorer 
lavest på kriteriene for å avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. Alternativ 5 er også det 
lengste alternativet, noe som gjør at den får lavest score i forhold til reisetid. I dette 
alternativet vil ny E16 påvirke friluftslivet i stor grad, ettersom E16 blir liggende i det 
området hvor det er tenkt at friluftslivet skal flyttes til, når Eggemoplatået blir utviklet til 
næringsarealer. Grunnforholdene er imidlertid vurdert som best i alternativ 5, ettersom ny 
E16 blir liggende i områder som ligger over den marine grense.  
 

5.4 Anbefalte korridorer som skal utredes videre 

5.4.1 Alternativer som foreslås at ikke blir tatt med videre 

Alternativ 2 og 3 ønsker Statens vegvesen ikke å gå videre med da disse vil bli svært dyre 
(lange kulverter under flyplassen og lange bruer over Nærstadmarka), i tillegg vil alternativ 2 
kunne komme i konflikt med den vernede militærleieren. Begge alternativer legger beslag på 
næringsarealer på Eggemoenplatået. 

Alternativ 5 kommer relativt gunstig ut med hensyn til kostnader og naturmiljø, men 
alternativet vil gi liten avlastning av dagen E16 Hønefoss sentrum eller fv. 241. Statens 
vegvesen ønsker derfor heller ikke å ta med dette alternativet videre. 

Av de vurderte korridoralternativene ser prosjektet to alternative scenarier for valg av 
alternativer som skal tas med i det videre planløpet. 
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Alle alternativer starter i et fremtidig planskilt kryss med koblin g til den nye strekningen

Eggemoen – Olum og adkomst til jevnaker. Det er enda ikke tatt stilling til valg av krysstype.

I prinsippet står man igjen med 3 korridorer, se figur 22.

5.4.2 Tre korridorer utredes videre

Korridor 1: Følger dagens E16 på sørsid en av flyplassområdet. Deretter går de i en eller

annen trase over utløpsområdet i ytterkanten av Nærstadmarka , se figur 22 . Det må

etableres et planskilt kryss med Ådalsvegen mot Valdres ved Nymoen. Nærstadmarka er et

svært krevende terreng å krysse. Det er svært store høydeforskjeller mellom bunn og topp i

ravinelandskapet. Det meste av området ligger under den marine grensen og dermed er det

fare for at det kan være kvikkleire i grunnen. Alternativene er imidlertid de som trekker mest

trafikk fra dagens E16 og avlaster dermed Hønefoss og fv. 241 best. Alternativene kommer

også best ut mht. reisetid. I prinsippet dekker denne korridoren til alle alternativene 1a, 1b

og 1d, se figur 14.

Korridor 2: Dekker alternativ 1c, se figur 14 og 22 . Følger dagens E16 på sørsiden av

flyplassområdet. Deretter platåkanten rundt det meste av Nærstadmarka, krysser denne i

overgangen mellom grusavsetningen og starten på Nærstadmarka. Dette alternativet kobles

på Ådalsv egen mot Valdres i Hen området, og følger dagens E16 til Nymoen - krysset.

Korridor 3: Krysser flyplassen på nordsiden av flystripa og følger taksebanen over mot

kanten til Nærstadmarka. Deretter følger den traseen til alternativ 1c over mot et nytt kryss

på Hen og videre langs dagens E16 til Nymoen - krysset . Alter nativet trekker til seg nesten

like mye ny trafikk som de korteste, men blir ca. 2 km lengre enn de korteste alternativene.

Figur 22: Skravert areal markerer anbefalte korridorer 1, 2 og 3 som skal vurderes videre i arbeidet
med konsekvensevurderingen- og kommunedelplanen. Deler av strekningene er lik for alternativene

Korridor 1

Korridor 2

Korridor 3
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5.4.3 En korridor utredes videre

Kryssing av Nærstadmarka i utløpssonen for ravineområdet innebærer store anleggtekniske

utfordringer med tilhørende høye kostnader. I tillegg kan det være utfordringer knyttet til

naturverdiene i området. Disse forhold kan tale for at kryssing bør skje lengst nord i

ravineområdet. Da står man igjen med to alternative korridorer. Av disse er korridor 3

rangert høyset. Dette alternativet vil imidlertid måtte tilpasses fortsatt drift av forsvarets

virksomhet på området. Hvordan dette skal kunne gjennomføres må avklares i neste

planfase.

Figur 23: Viser forslag til korridor 3.

6. Tema for konsekvensutredning

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt
vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.

Konsekvensutredningen skal belyse ulike konsekvenser av alternative vegløsninger og danne
grunnlag for valg av et evt. flere alternativ som det utarbeides kommunedelplan for. Grunnlaget for
utredningen er en samfunnsøkonomisk analyse som tar for seg både prissatte konsekvenser og ikke-
prissatte konsekvenser. I tillegg vurderes netto ringvirkninger. Konsekvensene for de
beslutningsrelevante temaene skal beskrives i tråd med Statens vegvesens Håndbok V712 (tidligere
Hb140) - Konsekvensanalyser. Konsekvensutredningen skal utføres etter Plan- og bygningslovens §
4-2 og tilhørende forskrift om konsekvensutredning, samt ulike rundskriv og veiledere fra
Miljøverndepartementet.

Korridor 3
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I dette planprogrammet har man tilstrebet å fokusere på de problemstillinger og temaer som er mest
relevante i forhold til et beslutningsgrunnlag for kommunedelplanen, i tillegg til forhold som skal
utredes nærmere før behandlingen i kommunene.

6.1 Prissatte konsekvenser

Mange konsekvenser kan kvantifiseres og verdsettes i kroner fordi prisene dannes i et marked for kjøp
og salg. Verdisetting av andre konsekvenser er et resultat av studier av betalingsvillighet for å oppnå
et gode. De prissatte konsekvensene beregnes som bruttokostnader (markedspriser inkl. skatter og
avgifter) for å kunne belyse fordelingsvirkninger mellom aktørgrupper.

Figur 24: Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyse (Håndbok V712 Metode)

Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med siste versjon av programmet EFFEKT. Dette er
Statens vegvesen sitt hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg- og
transportprosjekter. I EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og
sammenstilt. Det gjøres nytte- /kostnadsberegninger etter prinsippet i EFFEKT, prosjekttype 3. Dette
vil si med data fra transportmodell og trafikantnyttemodul. Analyseperioden av de
samfunnsøkonomiske virkningene er 40 år regnet fra åpningsåret.

Analysen omfatter følgende tema:

• Trafikanter og transportbrukere
• Operatører
• Det offentlige
• Ulykker
• Støy- og luftforurensning
• Restverdi
• Skattekostnader
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Netto nytte (nåverdi) av et prosjekt er summen av diskontert nytte og kostnad for hvert enkelt år i 
analyseperioden. Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å 
gjennomføre prosjektet er trukket fra nytten. 

6.1.1 Trafikant- og transportbrukernytte 

Som trafikanter regnes bilførere, bilpassasjerer, kollektivreisende, syklende og gående. 
Reisehensikten deles i fritidsreiser, tjenestereiser og reiser til og fra arbeid. I tillegg beregnes 
godstransport. 

For de ulike trafikantgruppene beregnes endring i: 

• Reisetid 
• Distanseavhengig kjøretøykostnader 
• Andre utgifter for trafikantene 
• Helsevirkninger for gående og syklende 
• Utrygghet for gående og syklende 

6.1.2 Operatørnytte 

Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene av 
kollektiv-, parkerings- eller bomselskapene.  Med operatørselskaper menes selskaper som står for 
offentlig transportvirksomhet eller selskap som bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Det 
tas hensyn til følgende operatørselskaper:  

• Kollektivselskaper 
• Parkeringsselskaper 
• Bompengeselskaper 
• Andre private aktører 

6.1.3 Drifts- og vedlikeholdskostnader 

Budsjettvirkninger for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter og 
omfatter bl.a. investeringskostnader for nytt tiltak, og framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for ny 
og eksisterende veg. Anleggskostnader for tiltaket utarbeides ved hjelp av ANSLAG-metoden.  

6.1.4 Ulykker  

Det skal gis en beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen på strekningen for dagens situasjon, og 
det skal beregnes forventede ulykker i de aktuelle vegnett for hele analyseperioden. Ulykkene skal 
kategoriseres etter skadegrad og ulykkestype. De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en 
trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske kostnadene og velferdstapet som trafikkskadde og 
pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår.  

6.1.5 Støy  

Det skal beregnes et 0-alternativ som er eksisterende E16 og et alternativ med ny E16 uten støytiltak 
for hvert vegalternativ, alle med trafikktall fremskrevet 20 år og med beregningshøyde 4 meter. En 
komplett støyutredning med vurdering av avbøtende tiltak vil bli gjennomført i reguleringsplanfasen.  

Analysen av støy skal gjøres i tråd med T-1442 / 2012, Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging. Det skal gis informasjon om: 

• Antall boenheter og institusjonsplasser iht. støysoner benevnt som gul (55-65dB) og rød 
(>65dB) støysone.  

• Antall personer utsatt for mer enn 30dB innendørs støynivå i rom til varig opphold, og mer enn 
55dB utendørs støynivå utenfor rom til støyfølsom bruk. 
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6.1.6 Luftforurensning 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) skal benyttes i prosjektet. 
Retningslinjen legger opp til å vurdere luftkvaliteten i arealplaner på bakgrunn av gule og røde soner. 
For rød sone er hovedregelen at bebyggelsen følsom for luftforurensing bør unngås. I gul sone bør en 
gjøre en nærmere vurdering av luftkvaliteten ved ny bebyggelse. Grenseverdiene i 
Forurensningsforskriften kapittel 7 skal ikke overskrides.  

Gjeldende beregningsverktøy skal brukes ved beregning av luftforurensning.  

6.1.7 Klimagassutslipp 

EFFEKT skal brukes til å beregne utslipp av klimagasser i ulike faser av de aktuelle utbyggings-
alternativene. Mengden utslipp skal presenteres i tonn.  

For å vise skille mellom utslipp som skjer i anleggsfasen, ved drift og vedlikehold og utslipp fra 
transportarbeid, skal resultatene presenteres grafisk. 

Prosjektet skal også gjennomføre en LCA (livssyklusanalyse). En LCA-beregning er en standardisert 
metode for utførelsen av en komplett miljøanalyse for et produkt eller en prosess. En LCA inkluderer 
alle miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet, fra vugge til grav.  

6.1.8 Restverdi 
Restverdi er uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. 

6.1.9 Skattekostnad 
Av Finansdepartementets Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet, sept. 
2005) framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal det beregnes en ekstra 
skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger 
samt tilskudd til kollektivtransport. 

6.2 Ikke- prissatte konsekvenser 
Forhold som spiller inn for de ikke prissatte temaene kan være 

1. Verdien er knyttet til goder som en ønsker å bevare for framtiden, og som det per i dag er 
vanskelig eller umulig å verdsette i kroner og øre.  

2. Verdien er knyttet til ressurser som kan bli verdifulle for samfunnet i framtiden, og som det 
dermed er svært vanskelig å måle verdien av i kroner og øre i dag.  

Formålet med å analysere ikke prissatte konsekvenser er å frambringe kunnskap om 
undersøkelsesområdet og virkninger av tiltaket. Analysen skal vise hvordan ulike alternativene vil 
kunne påvirke forholdene for fagtemaene.  For analysemetode av ikke prissatte temaer, se Statens 
vegvesen sin Håndbok V712. 

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for miljøtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 
kulturmiljø og kulturminner, naturmiljø samt naturressurser, som skal utredes i 
konsekvensutredningen.  

 

6.2.1 Landskapsbilde 

Definisjon av tema 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som 
følge av tiltaket. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene 
og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. 
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Metode 

Metoden for å definere landskapsbilde / bybilde tar utgangspunkt i landskapsdefinisjonen gitt av den 
europeiske landskapskonvensjon (ELK). Den grunnleggende dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet analyseres med følgende karaktertrekk; Landform, kretsløp og livsform.  

Generelt karakteriseres utredningsområdet av forekomsten og samspillet mellom tre karaktertyper; 
Naturlandskap, spredtbygde strøk og tettbygde strøk. Disse trekkene identifiseres videre for det 
aktuelle utredningsområde gjennom å se på landskapets karakterstyrke. 

Mer spesifikt vurderes den synlige karakteren som oppstår av dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet i et område. Karakterområder identifiseres innenfor tre typer;  

• Naturlandskap er områder der avtrykket av naturkreftene preger synsbildet,  
• Spredtbygde strøk er ryddede og kultiverte områder, der landbruk og ressursuttak er 

dominerende, mens  
• Tettbygde strøk er områder der bygg og anlegg utgjør hovedbildet. 
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Figur 25: Metoden som brukes for å definere landskapsbilde/ bybilde, med utgangspunkt i 
landskapsdefinisjonen gitt av den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) 

 

 

Verdi – omfang - konsekvens 

Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste hovedtrekkene og verdiene i landskapet. Verdiene 
vurderes i forhold til: 

• Karaktergivende landformer. 
• Karaktergivende aspekter ved det naturlige kretsløpet (vann, vegetasjon, klima). 
• Kulturell forståelse og bruk av område som landskap (bebyggelse, vern, opparbeidelsesgrad). 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket 
vil medføre for omgivelsene. Omfang vurderes i forhold til de samme landskapskriteriene som for 
verdi. Vurderingen skal ta utgangspunkt i følgende aspekter ved tiltaket: 

• Alternativenes lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet. 

• Alternativenes dimensjon/ skala. 

Det skal kort gjøres rede for trafikantenes synsbaserte reiseopplevelse ved de ulike alternativene.  

 

6.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Definisjon av tema 

Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det berørte området. 
Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. Nærmiljøet blir påvirket 
av tiltakets type og størrelse i forhold til arealbeslag, barrierevirkning, støy og luftforurensning. 
Omfangsvurderingene skal gi en beskrivelse av hvor store negative eller positive endringer tiltaket 
antas å medføre for nærmiljøene i området. 

Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. Temaet friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av området. Friluftsliv 
kan bli påvirket av arealenes kvalitet for å drive friluftsliv på grunn av arealbeslag, endret 
tilgjengelighet, lokal luftforurensning og støynivå. 

Metode 

Data vil bli hentet fra offentlige databaser, kommune og fylke, samt andre relevante offentlig 
tilgjengelige planer/ kart (turkart, orienteringskart)/ utredninger som viser grønn struktur, stier, løyper, 
gang‐ og sykkelveier, friluftslivsområder, skoler, barnehager, institusjoner m.m. Ressurspersoner 
innen nærmiljø og friluftsliv i Ringerike kommune vil være viktige kilder til lokalkunnskap og bruken av 
områdene.  

Verdi – omfang - konsekvens 

Barrierevirkninger og arealforbruk som følge av de ulike alternativene skal vurderes i forhold til 
boligområder, skoler, friluftsområder og nærmiljøfunksjoner. Utrygghet vedrørende trafikk vurderes i 
forhold til vegens nærområder. Det vurderes om nye vegtiltak kan ha innvirkning og/ eller endre 
etablerte sammenhenger i nærmiljøene. De ulike alternativene vil bli vurdert utfra disse momentene. 

Influensområdet er det området som i en eller annen grad vil bli påvirket av vegalternativene, direkte 
eller indirekte.  
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6.2.3 Naturmangfold 

Definisjon av tema 

Tema naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmangfold omfatter alle terrestriske 
(landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), samt biologisk 
mangfold knyttet til disse.  

Metode 

En konsekvensutredning for tema naturmangfold iht. Håndbok V712 skal utarbeides for traséene med 
omfangs- og konsekvensvurdering for de aktuelle inngrepene. I tillegg til håndboka benyttes også 
veileder fra Miljødirektoratet – DN håndbok 13 Kartlegging av naturtyper, og DN håndbok 11 
Viltkartlegging. De verdisatte områdene presenteres i kart og tabell. 

Viktige kilder for innhenting av beslutningsrelevante data vil være ulike digitale databaser som 
Naturbasen, Artsdatabanken, Vannportalen, NGU og/ eller miljøvernavdelinger/ -konsulenter hos 
kommune/ fylkeskommune, Statens Naturoppsyn samt lokale foreninger. 

Data samlet fra ulike kilder samt informasjon innhentet fra befaring presenteres i en statusbeskrivelse 
for området. Grunnlagsdata om området fremstilles også på kart. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Temaet skal utredes med vekt på enkeltområder/ -lokaliteter og landskapsøkologiske trekk. Det skal 
samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle Naturmangfoldloven (nml) § 8, både med hensyn på 
verdier og inngrepets påvirkning. I tillegg skal temaet vurderes ut fra nml § 9 «Føre var»-prinsippet 
som i denne sammenheng innebærer at en i tvilstilfeller, eller ved for dårlig kunnskapsgrunnlag, skal la 
tvilen komme naturverdiene til gode. Hvis en for eksempel er i tvil om verdisettingen av et område, 
skal en vekte opp verdien ettersom graden av usikkerhet øker. Tilsvarende skal det etter nml § 10 
gjøres helhetlige vurderinger på økosystemnivå og det skal vurderes hvilke sumeffekter planlagte og 
tidligere naturinngrep vil ha samlet hvis tiltakene som utredes blir gjennomført. 

Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper iht. naturmangfoldloven må avklares 
og belyses. 

6.2.4 Kulturmiljø og kulturminner  

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. Kulturminner, 
som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på spor fra tidligere 
generasjoner, slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i 
den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke 
verdien av disse.  

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner.  

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljø er definert 
som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Ved 
avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i.  

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle 
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner § 4. Kulturlandskap er 
landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. Nyere tids kulturminner er kulturminner 
yngre enn 1537. SEFRAK-registreringer er bygninger som er registrert i det landsomfattende 
SEFRAK-registeret, som omfatter bygninger eldre enn 1900.  

Metode 

I forbindelse med konsekvensutredningen må en ta utgangspunkt i registreringer i 
kulturminnedatabasen Askeladden samt SEFRAK-registeret. Eggemoen er omtalt i Landsverneplan 
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for Forsvaret. Det er tidligere gjennomført en god del registreringer i området ved Buskerud 
fylkeskommune, blant annet befaring av nyere tids kulturminner i leirområdet. Befaringsrapporter fra 
disse registreringene samt landsverneplanen bør legges til grunn for arbeidet med 
konsekvensutredning 

Ved utredningen bør en ha fokus på å utrede følgende temaer: 

• Kulturmiljøer knyttet til okkupasjonshistorien og utviklingen av området som militær forlegning i 
etterkrigstiden.   

• Kulturmiljøer tilknyttet bruken av utmarka 
• Kulturmiljøer tilknyttet bosetningshistorien i området 

Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 skal oppfylles ved påfølgende reguleringsplanarbeid 

Verdi-omfang-konsekvens 

Verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i foreslåtte korridorer skal verdisettes, man skal også vurdere 
kulturminner innenfor influensområdet hvis dette er relevant. 

Det skal vurderes hvilken grad tiltaket vil påvirke registrerte kulturminner og kulturmiljøer. 

6.2.5 Naturressurser 

Definisjon av tema 

Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. Med 
ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Naturressurser deles inn i to hovedkategorier: 

Fornybare ressurser: 

• Vann, fiskerressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske ressurser. Med vannressurser 
menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann samt deres anvendelseområde.  

Ikke-fornybare ressurser: 

• Jordsmonn   

• Georessurser (berggrunn og mineraler) 

Til disse også deres anvendelseområder. 

Metode 

Verdivurdering av landbruksressurser og georessurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert 
i Håndbok V712. De verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

For landbruk skjer datainnhenting fra digitale arealressurskart (AR5) og andre offentlige tilgjengelige 
databaser og hos ressurspersoner hos kommune/ fylkeskommune/fylkesmann. 

Georessurser; Informasjon hentes fra NGU’s databaser som har kart over grus‐ og pukkforekomster, 
løsmassekart og kart over mineralforekomster. I tillegg konsulteres Direktoratet for mineralforvaltning 
og fylkesgeologen. 

For hydrologiske konsekvenser vil det bli utarbeidet fagrapport som beskriver de hydrologiske forhold, 
før og etter en utbygging, på de berørte elvestrekninger. Arbeidet vil bli utført i henhold til NVEs 
veileder for konsesjonsbehandling av vannkraftsaker 1/98. 

For hydrogeologiske konsekvenser henter man ut aktuell informasjon om grunnvanns‐ og energi 
brønner fra den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA, og supplere den med informasjon fra 
kommunen om grunnvannsressurser og overflatevann. Informasjon om vannforekomstenes 
miljøtilstand innhentes fra Vannportalen.  
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Verdivurdering av vannressurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert i Håndbok V712. De 
verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Vurderinger av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter likevel ikke 
den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. Det er forhold knyttet til 
den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten og verdien av ressursene som her skal belyses.  

I dette prosjektet vil kartlegging av konsekvens for løsmasser og skog være særlig viktig.  

I Ringerike kommune er jordsmonnet kartlagt i detalj, og dette har gitt grunnlag til en presis fremstilling 
av jordbruksressursene, jfr. verdianalysens figur 3.5.  

6.3 Sammenstilling 

Sammenstillingen av Prissatte konsekvenser (kap.6.1) og ikke-prissatte konsekvenser (kap.6.2) 
danner den samfunnsøkonomiske analysen. Den Samfunnsøkonomiske analysen, sammen med 
Lokalt utviklingsmønster (kap.7.1), Regionale virkninger (kap.7.2) og Risiko- og sårbarhetsanalysen 
(kap 7.3) danner grunnlaget for anbefaling. For mer info om konsekvensutredning, se Statens 
vegvesens håndbok V 712 Konsekvensanalyser. 

6.4 Gang- og sykkeltrafikk 

Det er et sentralt mål at en større andel av persontrafikken skal foregå med sykkel. I dag er det ikke et 
sammenhengende sykkelvegnett mellom Jevnaker og Hønefoss.  

Prosjektet vil vurdere forholdene for gående og syklende for 0‐alternativet og vurdere dette i forhold til 
de aktuelle utredningsalternativ. Forhold som tilgjengelighet, fremkommelighet, muligheter for kobling 
mot kollektivtransport og ikke minst trafikksikkerhet vil vurderes under dette temaet.  

Eggemobakken på dagens E16 er et hinder for mange syklister på grunn av den lange og bratte 
stigning, stor trafikk og smal vegskulder. Potensialet for økt sykkelandel mellom Hønefoss, Eggemoen 
næringspark og Jevnaker er tilstede, men det må etableres en sykkelløsning som føles trygg for 
syklistenen.  

Selve stigningsforholdene opp til Eggemoenplatået fra Hønefoss og Jevnaker vil være krevende å få 
redusert, men med fremveksten av elektriske sykler vil stigningen opp til Eggemoplatået være 
overkommelige for alle typer syklister.   

6.5 Kollektivtrafikk 

En ny veg mellom Nymoen – Hensmoen og Eggemoen vil nok i mindre grad bli brukt av rutegående 
busser. Bussruter mellom Jevnaker og Hønefoss må i stor grad foregå på dagens veg. Det er viktig å 
sørge for at bussruter sikres en rask og forutsigbar reisetid mellom viktige målpunkt og at det legges til 
rette for gode holdeplasser. Utredningen skal kort omtale konsekvenser og muligheter de ulike 
alternativene kan ha for kollektivtrafikkbildet. I denne sammenheng er det av betydning at man får til 
en effektiv tilkobling til kollektivtransport-systemene. 

6.6 Universell utforming 

Det forutsettes at alle nye fysiske elementer utformes etter prinsippet om universell utforming. Det skal 
redegjøres for hvordan prinsippene for universell utforming er tenkt løst. 

7. Lokal og regional utvikling 

7.1     Lokalt utviklingsmønster 

Teamet omhandler arealbruken i kommunen, både utbygde arealer og planlagt utbygde arealer. 
Utbygging av ny E16 vil medføre endringer i forhold til arealbruken i Ringerike kommune. 
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Utbyggingens betydning for lokal tilgjengelighet, barrierevirkninger mellom områder som kunne/burde 
hatt en sammenheng, arealer med endret bruksmulighet og endret utviklingspotensial skal vurderes 
og avbøtende til tiltak beskrives. 

7.2 Regionale virkninger 

Temaet er knyttet til regionalpolitiske målsettinger om bosetting, trivsel, sysselsetting og næringslivets 
rammebetingelser. 

Influensområdet skal vurderes bredt, og kommunale og fylkeskommunale målsettinger om 
næringsutvikling, arbeidsmarked og bosetting skal belyses. Prinsippenes konsekvenser med hensyn til 
disse målsettingene skal vurderes og beskrives.  

Virkningen for Ringeriksregionen av at en får en fullverdig omkjøring utenfor Hønefoss sentrum skal 
omtales. Målet med analysen er å synliggjøre hvordan forbedring av tilgjengelighet eller endrede 
forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og 
næringsliv. Analysen vil ikke gi eksakte svar, men kan synliggjøre nye muligheter for 
beslutningstakerne og hva som kan bli synlig utvikling som følge av dette. 

7.3 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Risiko knyttes til uønskede hendelser – dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, materielle 
verdier og miljø. 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, og driftsfasen for det 
ferdige anlegget i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser 
(DSB). 

7.4    Jernbanehensyn 
I ytterkant av planområdet ligger et gammelt industrispor (Randsfjordlinjen) som går frem til 
Bergermoen, tidligere Jevnaker. Konsekvensutredningen må belyse mulig alternativ bruk av tog 
traséen. Det forutsettes et nært samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen for å løse 
eventuelle utfordringer. 

7.5 Etappevis utbygging (Vekrysset-Eggemoen) 
Planlagt byggestart av ny E16 mellom Skaret-Hønefoss (Vekrysset) er i 2019. Målet er en 
sammenhengende 4-felts standard mellom Sandvika og Hønefoss. Det vil være naturlig å se på 
mulighetene for etappevis utbygging mellom Nymoen/Hensmoen og Vekrysset i  forbindelse med 
dette prosjektet.  

7.6 Konsekvenser i anleggsperioden 
Det skal vurderes om tiltaket vil medføre lokale konsekvenser i anleggsperioden/-fasen. Vurdering 
som skal gjøres i anleggsperioden: 

• Utslipp til vassdrag og grunn 
• Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
• SHA 
• Støy og støv til nærmiljøet 
• Anleggstrafikk, hensynta skoleveger og lokaltrafikk 
• Deponi- og riggområder 
• Andre avbøtende tiltak i anleggsperioden skal omtales  
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7.7 Tekniske installasjoner 
Grunnvann, bekkeløp og kilder: De ulike korridorene kan påvirke grunnvannet og bekk/elveløp. Dette 
må vurderes i konsekvensvurderingen. 

Vann- og avløpsanlegg: Kartgrunnlag for vann og avløps må innhentes fra kommunen. Ved behov må 
det vurderes omlegginger. 

Kabler i luft og i bakken: Anbefalte vegkorridorer har konflikt med luftstrekk for høyspent. Permanente 
og midlertidig omlegginger må vurderes.  

Jernbaneanlegg: Prosjektet vil kunne komme i konflikt med jernbanen.  

Eggemoen flystripe: Alle korridorene vil ha en nærføring til flystripa på Eggemoen. 
Luftfartsmyndigheter må involveres for å innhente eventuelle føringer/restriksjoner i forhold til 
sikkerhetssoner og spesielle forhold til anleggsgjennomføringen.  

8. Videre planprosess 
8.1  Informasjon og medvirkning i planprosessen 

Prosjektet har en egen nettside, hvor informasjon om kommunedelplanarbeidet vil bli lagt ut 

fortløpende: www.vegvesen.no/e16nymoenolum. Her vil også materiellet blir gjort tilgjengelig.  

Kunngjøring og varsel om planoppstart annonseres i Ringerikes Blad i forbindelse med utlegging av 
Planprogrammet til offentlig ettersyn. Myndigheter, interesseorganisasjoner, velforeninger og andre 
instanser blir tilskrevet pr. brev.  

Det planlegges offentlige informasjonsmøte(r) for å informere om planarbeidet.  

Særmøter med f.eks velforeninger og/ eller interesseorganisasjoner vil bli gjennomført ved behov. 
Valg av alternativ vil synliggjøre hvor behovene oppstår.  

8.2 Forslag til framdriftsplan for planarbeidet 

Det er utarbeidet fremdriftsplan for kommunedelplanarbeidet. Tabellen under viser hovedpunktene 
(milepæler/ delmilepæler) i denne. Fremdriften slik den er skissert her kan bli justert på grunn av utfall 
fra konsekvensutredningen og evt. tilgrensende prosjekters fremdrift og prosess. 

Tabell 3: Viser planlagt fremdrift og aktiviteter  

Aktivitet/ fase Periode/ tidsrom Kommunal 
behandling 

Kommentar/ 
annet 

Varsel oppstart planarbeid/ kunngjøring Mai 2016 August 2016  

Utarbeidelse planprogram inkl. 
silingsrapport og verdianalyse 

Vinter 2016   

Behandling av forslag planprogram for 
offentlig ettersyn 

August 2016 Planutvalg/  
Formannskapet 

 

Høringsfase planprogram inkl. åpent 
informasjonsmøte 

Mai-juni 2016  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Gjennomgang høringsuttalelser/ 
innkomne merknader 

Juli-agust 2016   

Revisjon planprogram August 2016   

Behandling – fastsetting av planprogram August 2016 Planutvalg/  
Formannskapet 
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Utarbeidelse konsekvensutredning (KU) August 2016 – juni 2017   

Utarbeidelse kommunedelplan m/ KU August 2016 – juni 2017   

Offentlig ettersyn kommunedelplan m/ 
KU 

Juni - august 2017  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Sluttbehandling/ vedtak av 
kommunedelplan m/ KU 

Oktober 2017 Kommunestyret  

Utarbeidelse av reguleringsplan Okotber 2017- juni 2018   

Høringsfase reguleringsplan Juni – august 2018   

Vedtak av reguleringsplan Desember 2018 Kommunestyret  
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Statens vegvesen
Region øst
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