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Forslag til vedtak: 

 

1. Høringen «organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova 

mv.» fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 19.08.2016 tas til 

orientering. 

2. Ringerike kommune mener at «fritt landmålervalg» kan være positivt i forhold til 

kapasitet til å utføre eiendomsoppmåling. Men kommunen ser og at det kan gi 

utfordringer i forhold til det å ivareta en smidig og rask saksbehandling slik den 

fungerer i kommunen mellom byggesak, landbruk, plan og oppmåling i dag. Hensynet 

til fremtidig smidig saksbehandling og god kvalitet på kart- og eiendomsdata må veie 

tungt i arbeidet med å finne fremtidige gode løsninger.  

3. Ringerike kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny 

organisering av eiendomsoppmålingen. 

 

alternativt forslag til vedtak 

 

Ringerike kommune støtter ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag 

til ny organisering av eiendomsoppmålingen, og ser det som hensiktsmessig å 

videreføre dagens organisering.  

4. Det vises til saksframlegget for nærmere tilbakemelding på konkrete punkter i 

høringsnotatet.  

 

Sammendrag 

 

Innledning / bakgrunn 
Stortinget vedtok 3. mars 2016 å be regjeringen «utrede forslag om hvordan arbeidet med 

eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning 

for denne type tjenester», jf. Innst. 174 S (2015-2016) og Dok. 8:138 S (2014-2015). Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet har lagt fram en slik utredning med høringsfrist 21. november 

2016. 
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Spørsmålet om private landmålere har vært vurdert tidligere. Et lovutvalg foreslo i NOU 1999:1 Ny 

lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) at oppmåling av eiendommer og grenser skulle 

utføres av autoriserte landmålere som tjenesteyting, mens kommunene fortsatt skulle føre 

matrikkelen. Forslaget ble lagt fram av regjeringen Bondevik II og vedtatt av Stortinget våren 2005, 

jf. Ot.prp.nr. 70 (2004-2005), dog slik at tjenesteutøvelsen ble basert på en ren 

foretaksgodkjenning, ikke personlig ansvar og autorisasjon. Dessuten skulle den enkelte kommune 

kunne vedta kommunalt oppmålingsmonopol. Vedtaket om eiendomsoppmåling som tjenesteyting, 

ble ikke satt i kraft. Ved nytt lovvedtak i 2007 ble loven etter forslag av regjeringen Stoltenberg II 

endret slik at kommunene fortsatt skulle ha ansvaret for eiendomsoppmålingen, jf. Ot.prp. nr. 57 

(2006-2007), og slik har de vært siden den gang. 

 

Beskrivelse av saken 
Departementet foreslår i denne høringen at  

• oppmåling av eiendommer skal utføres som profesjonsregulert tjenesteyting med fri 

prisdanning.  

• det innføres en ordning med autorisasjon av den som har ansvaret for utførelsen av den 

enkelte oppmålingsforretning  

• kravene til utdanning og praksis skal være på linje med kravene i andre europeiske land og i 

samsvar med regelverket for tjenesteyting i EØS-området (bachelorgrad, 2 års praksis, 

eksamen)  

• dagens utøvere vil kunne få autorisasjon basert på sin realkompetanse  

• Kartverket får ansvaret for autorisasjonsordningen 

• oppmåling av eiendommer kan foretas av offentlige og private virksomheter med autorisert 

landmåler (landmålerforetak). Virksomheten må oppfylle krav til styringssystem, forsikring 

mv., men uten at det innføres en ordning med foretaksgodkjenning  

• det overordnede ansvaret for føring av eiendomsopplysninger legges til Kartverket men den 

praktiske gjennomføringen kan fortsatt ligge til kommuner som ønsker dette  

• kommunene skal fortsatt føre andre opplysninger i matrikkelen, herunder opplysninger om 

adresse, bolig og bygning  

• bestemmelsen i matrikkellova § 7 om at grenser skal være dokumentert ved omsetning av 

fast eiendom, settes i kraft så fort dette kan skje uten å introdusere vesentlige forsinkelser i 

eiendomsomsetningen.  

 

Oppmålingsforretningen 
Oppmålingsforretning er en offentlig, lovregulert forretning som går ut på å klarlegge og beskrive 

grenser til fast eiendom og tilhørende rettigheter, i samsvar med partenes påstander og framlagte 

dokumenter, og ellers bringe fram opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for 

matrikkelføring og eventuell tinglysing. Den som utfører forretningen (landmåleren) skal ta vare på 

alle partenes interesser og utføre forretningen i samsvar med god landmålerskikk. Nye grenser skal 

settes ut i samsvar med tillatelse etter plan- og bygningsloven. Landmåler kan samtykke i mindre 

avvik for å få en hensiktsmessig tilpasning til forholdene i marka.  

Hovedregelen er at forretningen skal foregå på stedet, og at alle grenser skal merkes og måles inn i 

det nasjonale geodetiske grunnlaget (koordinatsystemet).  

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning settes fram overfor kommunen. Kommunen skal gjennomføre 

og matrikkelføre forretningen uten unødig opphold, som hovedregel senest innen 16 uker etter at 

kravet har kommet inn. Oppmålingsforretning kreves for at ny matrikkelenhet (eiendom) skal kunne 
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opprettes i matrikkelen. Matrikkelenheten må være opprettet i matrikkelen før denne kan innføres i 

grunnboka som egen registerenhet. Ved at eiendommen er definert som eget objekt kan den skjøtes 

over til ny eier og eventuelt tjene som pantesikkerhet for lån. Oppmålingsforretning kan også 

benyttes i forbindelse med endring av grenser mellom tilstøtende eiendommer, som grensejustering 

for mindre arealer og som arealoverføring for større arealer. Endelig kan oppmålingsforretning gå ut 

på å klarlegge eksisterende grenser når grensemerker har kommet bort eller partene av andre 

grunner ønsker hjelp til å finne ut hvor eksisterende grenser går. Dersom partene ikke blir enige om 

eksisterende grense, må landmåler imidlertid henvise dem til domstolene.  

 

Partene betaler i dag et gebyr for det arbeidet kommunen utfører. Gebyrsatsene er fastsatt i 

kommunens betalingsreglement, og satsene for kart- og oppmålingsarbeider er beskrevet i kapittel 

10.5. Satsene er basert på selvkostprinsippet slik at de skal gjenspeile hva det koster å utføre disse 

oppgavene. 

 

Bruk av eiendomsinformasjon fra matrikkelen 
I 2015 hadde matrikkelen 2,1 milliarder oppslag. Til sammenlikning hadde folkeregisteret 38 

millioner oppslag og oppdateringer og enhetsregisteret 244 millioner oppslag. Tallene viser at 

bruken av matrikkelinformasjon er stor sammenliknet med bruken fra andre nasjonale 

felleskomponenter. Og bruken er økende. Matrikkelen hadde 1,3 milliarder oppslag i 2014 og 670 

millioner oppslag i 2013. 

 

Det er viktig at oppmålinger blir riktig ført i matrikkelen, ikke minst at nye grenser som føres i 

matrikkelkartet samsvarer med oppmålingen i marka. Klart definerte eiendommer er viktig for å gi 

trygghet til alle parter, herunder til kjøpere, panthavere og andre rettighetshavere. Selv om den 

norske rettstradisjonen bygger på at grenser primært er definert ved grensemerker eller på annen 

fysisk måte i marka, så er det viktig at matrikkelkartet er korrekt for å unngå fremtidige tvister. 

Maskiner for skogsavvirkning og maskiner i andre typer prosjekter blir i økende grad styrt av GPS 

og baserer seg på at kartet er korrekt når de opererer i nærheten av nabogrensene. Også offentlig 

saksbehandling bygger i økende grad på at matrikkelkartet er korrekt. Mange eldre eiendommer er 

aldri målt nøyaktig. Det gjelder også i Ringerike kommune hvor vi har ca. 700 eiendommer som 

ikke er kartfestet og 1360 med usikre grenser.  

 

Kommentar til de enkelte punktene i høringsdokumentet 
 

Sertifisering av landmåler 

I dagens ordning er det ikke formelle kvalifikasjonskrav til landmåler i lov eller forskrifts form. Det 

er i tråd med prinsippet om at kommunen selv er ansvarlig for å ansette personell med relevant 

kompetanse. Departementet mener at hensynet til rettssikkerheten kan begrunne et unntak i dette 

tilfelle, og ønsker derfor å fastsette bindende faglige kompetansekrav i forskrifts form for ledende 

landmåler i kommunen.  

 

Rådmannen er enig i at det vil være hensiktsmessig å ha kompetansekrav fastsatt i forskrift for 

ledende landmåler. Det begrunnes med at det er viktig for innbyggerne å vite at alt arbeidet med 

eiendomsinformasjon blir faglig kvalitetssikret av en sertifisert landmåler. Det vil også gi en 

trygghet for at kvaliteten på eiendomsinformasjonen er god. God eiendomsinformasjon gir, som 

tidligere nevnt, trygghet til parter, kjøpere, pantehavere og andre rettighetshavere, og er viktig i 

offentlig saksbehandling som teknisk utbygging, byggesak og planlegging. I tillegg mener 

rådmannen at det å ha krav til kompetanse med krav til årlig etterfølgende etterutdanning vil være 

en motivasjonsfaktor, skape en faglig trygghet og stolthet og gi en mulig karrierevei for de som 

jobber innenfor fagfeltet.   
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Oppmåling som tjenesteyting – fritt landmålervalg 

Å behandle søknader om opprettelse og endring av eiendom etter plan- og bygningsloven er en 

forvaltningsoppgave. Det samme gjelder for føring av opplysninger i matrikkelen etter 

matrikkelloven. Men departementet mener at det å måle opp og merke eiendomsgrenser - selve 

landmålingen bør være tjenesteyting.  

 

Rådmannen mener at dagens ordning fungerer godt i Ringerike kommune. Oppmålingsavdelingen 

har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre oppgavene på en faglig tilfredsstillende 

måte innenfor de fristene som er gitt i lovverket. For Ringerike kommune sin del ser ikke 

rådmannen at det er behov for «fritt landmålervalg» da kommunen er i stand til å gi innbyggerne 

gode tjenester slik arbeidet organiseres i dag. Men rådmannen er på generelt grunnlag ikke negativ 

til fritt landmålervalg. Rådmannen antar at det vil gi en bedre kapasitet innenfor fagområdet, og 

dermed en raskere tjeneste og valgmulighet for innbyggerne sett landet under ett.  

 

Rådmannen registrerer at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede og vurdere 

konkurranseforholdet mellom offentlig og privat virksomhet. Resultatet av dette arbeidet kan få 

betydning for hvorledes kommunen må innrette seg dersom en ønsker å tilby oppmålingstjenester. 

Uansett om det må gjøres i form av en foretaksmodell eller ikke, mener rådmannen at fagmiljøet vil 

være så faglig dyktig at de vil kunne konkurrere med private foretak. Rådmannen ser derfor for seg 

at Ringerike kommune fortsatt skal drive med eiendomsoppmåling, men da fra en egen selvstendig 

enhet som ikke som i dag er knyttet til Miljø- og areal. Rådmannen ser at det kan bli krevende å 

konkurrere med eksterne firma som vil ha mange flere ben å stå på enn et kommunalt foretak som i 

første omgang kun vil drive med eiendomsoppmåling. I vinterhalvåret vil det her og i mange 

områder være vanskelig å drive med eiendomsoppmåling på grunn av snø og frost. Hva et slikt 

kommunalt foretak skal arbeide med i «vinterperioden», og som samtidig genererer inntekter er et 

usikkerhetsmoment i forhold til det å etablere et kommunalt foretak. 

 

Det bekymrer rådmannen at det nye forslaget kan en tappe kommunen for mye av den faglige 

kompetansen en i dag har innenfor GIS og kartforvaltning. I dag gjøres dette også av dagens 

landmålere, og dersom landmålerne slutter eller går over i et kommunalt foretak må disse 

oppgavene utføres av andre. Det er såpass mange og omfattende oppgaver at det trolig vil bety at 

denne kompetansen må erstattes med nytilsettinger. 

 

Departementet antar at gjennom konkurranse vil prisene for eiendomsoppmåling bli lavere for større 

sammenhengende utbyggingsområder. For Ringerike kommune som er en langstrakt og til dels 

spredtbygd kommune er rådmannen usikker på om nyordningen vil gi billigere tjenester for de fleste 

innbyggerne. Det kan være langt å kjøre, det er mye skog som vanskeliggjør oppmålingen, og i 

tillegg vil tjenestene bli momsbelagt i motsetning til slik de er i dag.   

 

Erfaringer som byggesaksavdelingen i kommunen har gjort tilsier at det er klare fordeler når 

det er faste lokale aktører som opererer i byggesaker, fordi de kjenner lokale forhold, 

kvaliteten på kommunens kartbase, reguleringsmessige forhold osv.  Om det nå blir mange 

forskjellige aktører som skal utføre eiendomsoppmålingen, vil ikke den nære kontakten være 

etablert.  I enkelte tilfeller kan man si at oppmålingsavdelingen har vært bygningsmyndighetens 

forlengede arm ut i felten i delesaker o.l., noe som vel også gjenspeiler seg i kapittel 7.1.5 

vedrørende tilpasninger på stedet. Dette misser en ved nyordningen. Byggesaksavdelingen har 

også erfart en del ulemper etter at kommunens rett til å kreve å få stå for plasseringen 

av byggetiltak forsvant for noen år siden, og kommunen helt bygget ned kapasiteten på dette 

feltet.  Før lovendringen skjedde var det en god kontakt mellom byggesaksbehandleren og 
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oppmålingskontorets medarbeider, og etter å ha vært ute i felten og plassert ut hjørner og 

høydeflis, kunne dialogen fortsette.  En tilsvarende dialog/samarbeidsform som en i dag har 

mellom Byggesaksavdelingen og Oppmålingsavdelingen er rådmannen redd for vil bli redusert 

ved privatisering av eiendomsoppmåling.  Den daglige samhandlingen som gir smidig og rask 

saksbehandling vil en miste, og som tidligere nevnt, vil kompetanse og kapasitet på de 

gjenværende oppgavene på "kart- og oppmålingsfagområdet" bli redusert.    

 

Krav om oppmåling av uklare grenser ved salg av eiendom 

I henhold til matrikkellova § 7 kan kommunen kreve at eiendommer måles opp ved salg før 

overtakelsen kan registreres i tinglysingsregisteret. En slik ordning vil forbedre kjøpers mulighet for 

innsikt og sikkerhet, og raskere forbedre den generelle påliteligheten til matrikkelen. Bestemmelsen 

er imidlertid ikke satt i kraft fordi en har antatt at kommunene så langt ikke har hatt tilstrekkelig 

kapasitet til å foreta nødvendig oppmåling uten å forsinke omsetningen av uoppmålt eiendom 

urimelig mye. Departementet foreslår ikke å innføre bestemmelsen umiddelbart, men anbefaler at 

bestemmelsen settes i kraft så fort kapasiteten bygges opp i privat sektor. 

 

Rådmannen mener at det viktigste departementet og fagmiljøet må arbeide med er å forbedre 

kvaliteten på eiendomsinformasjonen, og da spesielt kvaliteten på grenseinformasjonen i 

matrikkelen. En styrt iverksetting av § 7 støttes derfor av rådmannen.  

 

Autorisasjonsmyndighet 

Departementet foreslår at autorisasjonsmyndigheten legges til Kartverket. Rådmannen er enig i at 

det vil være fornuftig å gi denne myndigheten til den sentrale matrikkelmyndigheten som allerede 

har den faglige kompetansen. Å bygge opp et nytt miljø i DIBK som skal ta seg av denne delen kan 

ikke rådmannen se som hensiktsmessig når et fagmiljø allerede finnes.  

 

Matrikkelføring 

Matrikkelføring er en klar myndighetsoppgave som bør organiseres som en offentlig 

forvaltningsoppgave på linje med føringen av andre sentrale registre som for eksempel 

folkeregisteret, enhetsregisteret og grunnboka. Departementet drøfter spørsmålet om ansvaret for 

føringen av registeret bør ligge lokalt i kommunene eller sentralt i staten eller delt mellom kommune 

og stat.  

 

Det foreslås ingen endring i føringen av adresse og bygning. Det betyr at denne føringen fortsatt 

skal skje i kommunen. Men departementet antyder at de ønsker at føringen av eiendomsforhold skal 

overføres til Kartverket.  

 

Rådmannen mener at det bør være en frivillig sak om kommunene ønsker at Kartverket skal overta 

denne delen av matrikkelføringen. Ringerike kommune har stor nytte av et godt og alltid ajourført 

eiendomskart, og ser det som hensiktsmessig å ha kompetanse på føring av både adresse, bygning 

og matrikkelenhet. På den måten kan en spesialisere og styrke kompetanse på føring i matrikkelen. 

Det kan også gi synergi med andre kartrelaterte oppgaver i kommunen.  

 

Overgangsordninger 

Rådmannen mener det er viktig å bruke tid på å komme frem til gode overgangsordninger slik at 

den fagkompetansen som kommunene innehar i dag ikke smuldrer bort på ett to tre, og en sitter 

igjen med et dårligere tilbud, landet sett under ett, enn det en har i dag.  
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Juridiske forhold  
Endringsforslagene påvirker: 

Matrikkelloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101 Plan- og bygningslova,  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71  

Eierseksjonsloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-05-23-31   

 

 

«Vedlegg» 
 

Link til høring: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-organisering-av-

eiendomsoppmalingen/id2508597/  

 

Link til pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-opp-for-privat-oppmaling-

av-eiendommer/id2509328/  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 14/261-41   Arkiv: PLN 394  

 

2.gangs behandling reguleringsplan 394 - Hønengata 26  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_394 Detaljregulering for Hønengata 26 vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å kunne legge til rette for etablering av et bygg på inntil 20 

boliger fordelt på inntil 4 etasjer. Både støv og støyproblematikk er vurdert og det foreslås at 

alle leilighetene skal ha minst ett soverom vendt mot stille side, samt at lekeareal skal skjermes 

mot støy. Leilighetene vil være kommunale. Planen gir også rom for service og kontorer i 

bygget. 

 

Det ble tidlig i planprosessen vurdert å legge innkjøring via Parkgata, men foreslås lagt ut til 

Hønengata pga. utfordrende eiendomsforhold. 

 

Det er foretatt vurderinger av sol og skyggevirkning fra bygg i Hønengata 26 med høyde på 

inntil 4,5 etasjer. Det er spesielt vurdert i forhold til Parkgata borettslag som har kommet med 

merknad til byggets høyde og virkning på sol og lysforhold. Virkningene av byggets plassering 

fremgår av vedlagte sol – og skyggeanalyse og viser at bakenforliggende områder mot 

Parkgata vil få redusert soltilgang tidlig på dagen og deler av formiddagen. Hensynet til 

fortetting sentralt i Hønefoss taler allikevel for foreslåtte byggehøyde.   

     

Naturlig vegetasjon på tomta inklusive et større parklignende tre har vist seg vanskelig å 

bevare ut i fra byggets plassering og behov for opparbeidelse. Nyetablering av beplantning tas i 

forbindelse med utomhusplanen i byggesaken   

 

Innledning  

Hensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av inntil 20 sentrumsnære boliger.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 

10.11.14, sak 11/14.  

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 18.01.16, sak 8/16.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

- ROS-analyse 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Endring av deler av plankartet fra kombinert formål bolig/kontor/tjenesteyting til også 

gjelde lekeareal 

 Tre fjernet fra plankartet 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23.01.16 – 07.03.16. I samme periode ble 

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

uttalelse. Det kom inn totalt fire uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under. 

 

Uttalelse fra kommuneoverlegen 07.03.2016 

Viser til potensielle problemer med luftforurensning, og at en kan læse dette gjennom tiltak. 

Mener slike problemer på sikt må løses av kommunen i samråd med Statens vegvesen.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Uttalelsen er i tråd med planforslaget og vil ikke medføre behov for å endre dette. 

 

Rådmannens kommentar:  

Merknaden mtp. luftforurensning er vurdert og kompensert for ved at luftinntak for ventilasjon 

legges lengst mulig bort fra Hønengaten, dette er innarbeidet i det reviderte planforslaget. 

 

 

Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune 

Kjenner ikke til at det er automatisk fredete kulturminner her. Minner om behovet for å ha en 

bestemmelse om at dersom automatisk fredete kulturminner blir funnet så skal arbeidene 

stoppe opp og fylkeskommunen varsles.  
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Det er ingen verneverdige bygninger innen planområdet, men noen nordøst for dette. Anbefaler 

mht. disse at etasjeantallet begrenses til 4 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Nevnte bestemmelse om eventuelle funn av fornminner er allerede med i planforslaget. 

Forslagsstiller ønsker å beholde forslagets byggehøyder. Bygget vil ikke bli spesielt høyere enn 

andre store bygg langs Hønengata. 

 

Rådmannens kommentar: 

Byggets høyde vil tilsvare 4,5 etasje og fasadeuttrykket skal innarbeides i harmoni med de 

omkringliggende bygg i Hønengaten. Det tillates en relativt høy utnyttelse på en sentrumsnær 

tomt nært kollektiv, gang - og sykkel.  

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Ber om at støykravene også skal gjelde lekeplassen. 

 

Ber om at luftinntakets plassering tas inn i bestemmelsene. Tilknytningsplikten til fjernvarme 

og bruk av vannbåren varme bør fremgå av bestemmelsene. Kommunen bør vurdere om det 

skal settes krav til trematerialer i bygget.  

 

Prinsippene i beslutningstaking mht. naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal i prinsippet redegjøres 

for. Fylkesmannen er positiv til at det bøketre skal bevares i planen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Bestemmelser til støy ved lekeplass og mht. luftforurensning kan tas inn i planen. 

Det samme gjelder tilknytningsplikten til fjernvarme og krav om vannbårent varmesystem.  

 

Å kreve bruk av tre mener vi vil være å gå for langt. Ringerike har ikke bare skog, men også 

store grusressurser, slik at betong også vil være et naturlig materiale. 

 

Om det må være et lite kapittel om §§ 8-12 i naturmangfoldloven så kan det aksepteres, men 

en mener at dette er irrelevant i tilfeller som dette.  

 

Rådmannens kommentar: 

Merknader knyttet til klima, miljø, energi, støv og støy er ivaretatt gjennom 

planbestemmelsene. Større parklignende bytre lar seg dessverre ikke bevares pga. nærhet til 

bygget. Ny beplantning skal vises i utomhusplanen ved byggesak. 

   

Rådmannen vil oppfordre til bruk av tremateriale i bygget. Tre som materiale regnes som mer 

klimavennlig og fornybar framfor annen materialbruk, men det er ikke aktuelt å legge inn dette 

som et krav.  

 

Styret i Parkgata borettslag 

Fornøyd med at atkomsten blir fra Hønengata. 

 

Mener den nye blokka i Hønengata 26 vil stjele mye dagslys for dem, spesielt de i nedre etasjer. 

Ber om at bygget reduseres fra 5 til 3 etasjer og det legges inn til nabogrensa i syd,  

 

Forslagsstillers kommentarer: 
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Det er greit at bygget legges lengst mulig mot syd på tomta, slik at den minimerer ulempene 

for borettslagets beboere. Det blir imidlertid en god avstand mellom borettslagets bygg og 

dette nye, i en by må det påregnes at husene i noen utstrekning vil skygge for hverandre. 

Tillatte høyder som impliserer et bygg på 4,5 etasjer ønskes beholdt. Dette også fordi tomter 

langs Hønengata så nære sentrum bør utnyttes godt.  

 

Rådmannens kommentar: 

Problematikk knyttet til byggehøyde ble fremlagt for politisk behandling i Hovedkomiteen for 

miljø – og arealforvaltning, sak 8/16 med alternativt forslag om å trekke ned byggehøyde til 3,5 

meter. Saken ble vedtatt med forslag om å beholde planforslaget om byggehøyde tilsvarende 

4,5 etasjer.  

 

Rådmannen mener områdets sentrumsnære beliggenhet tilsier en høy utnyttelse av en relativt 

liten tomt ut mot Hønengata. Det er gjennomført sol/skyggeanalyse for ulike tider på året, og 

størst effekt på sol – og lysforholdene vil bygget ha på morgenen og tidlig formiddag. Fra 

formiddag og utover dagen vil ikke selve bygget ha effekt på solforholdene på bygget 

tilhørende Parkgata borettslag. Det er positivt at forslagsstiller foreslår å trekke byggets 

plassering lengst mulig mot øst og syd for å redusere skyggevirkningen noe. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr.  64-02 Hønefoss sentrum fra 1976. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til veiformål. Mesteparten av planområdet er 

uregulert hvor kommuneplanens bestemmelser gjelder.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Det skal sikres planavklarte 

boligområder hvor 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Det skal tilbys gode og 

varierte boligtilbud, med variasjon i områder, boligtyper, størrelse, beliggenhet og pris. 

Planforslaget anses å være i tråd med dette. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til bolig.  

Planforslaget er derfor i strid med overordnete planer etter som det tillates kontorer og service. 

Området ligger svært sentralt til og det tillates derfor en mer variert utnyttelse utover vanlig 

boligformål. Formålsendringen spilles inn til revidering av kommuneplanens arealdel.  

 

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.  
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Det er ikke registrert truede eller sårbare arter i området ifølge søk i artsdatabasen. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og i form av sosiale tjenester etter som det planlegges kommunale boliger. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det har vært vurdert krav om lavere etasjeantall, fra 4,5 til 3,5, da med tanke på sol og 

lysforholdene mot Parkgata borettslag. Høyere utnyttelse og plassering av bygget tilsier at en 

kan opprettholde forslagsstillers ønske om 4,5 etasjer. 

 

Det er tidligere blitt vurdert tilkomstløsninger fra blant annet Parkgata for å unngå trafikk mot 

Hønengata. Dette har vist seg vanskelig for forslagsstiller å få til pga. eiendomsforhold og det 

var lite ønskelig for naboer å legge tilkomsten her. Statens vegvesen har ikke kommet med 

innsigelser til dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og viktige tema som har blitt vurdert spesielt i denne saken er 

bygningshøyde, støy, lekeareal, trafikkforhold og grønnstruktur.  

 

Fremkommelighet for renovasjonsbil og plassering av renovasjonsløsninger er utfordrende. 

Tilbakemelding fra avfallsselskapet er at det vil være plass innenfor planområdet. Det 

oppfordres i forbindelse med detaljering av bygget å finne de mest optimale løsningene for 

plassering av renovasjon. Det må i størst mulig grad unngås at renovasjonsbil blir stående på 

fortau og lignende av sikkerhetshensyn. I bymessige strøk er dette generelt en utfordring. 

Forslagsstiller vurderer nedgravde løsninger som både kan være plassbesparende og bedre 

estetisk sett.  

 

Det er foretatt vurderinger av sol og skyggevirkning fra bygg i Hønengata 26 med høyde på 

inntil 4,5 etasjer. Dette er spesielt vurdert i forhold til Parkgata borettslag som har kommet 

med merknad til byggets høyde og virkning på sol og lysforhold. Vurderingene fremgår i 

kommentarer til merknader og i saksdokumentene. Soldiagram viser at bakenforliggende 

områder vil få redusert solforhold tidlig på dagen og deler av formiddagen ved vårjevndøgn. 

Totalt sett veies hensynet til fortetting i sentrum som tyngre enn noe redusert soltilgang mot 

Parkgata. 

 

Rikspolitisk retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging legger føringer 

for at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder, redusere transportbehovet m.m. Planen anses å være i tråd med en kompakt 

byutvikling nært, gang – sykkel og kollektivløsning. 

 

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

revisjon av kommuneplanens arealdel. 
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Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, datert 09.08.16 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 07.09.16 

4. Planbeskrivelse, datert 13.09.16 

5. ROS-analyse, datert 09.08.16 

6. Sol og skyggeanalyse, datert 08.04.16 

7. Høringsuttalelser 

a. Kommuneoverlegen, datert 07.03.16 

b. Buskerud fylkeskommune, datert 04.03.16 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 25.02.16 

d. Parkgata borettslag, datert 05.02.16 

 

8. Svar fra HRA vedrørende renovasjonsplassering, datert 30.08.16 

9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, datert 18.01.16 

10.Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn, 18.01.16, sak 8/16 

11.Kommuneplanen  

12.Rikspolitisk retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Arkivsaksnr.: 14/1816-18   Arkiv: 140  

 

Temautredning Kulturmiljø i Hønefoss - Kommuneplanens arealdel  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

87/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Temautredningen er grunnlag for det videre arbeidet med forslag til revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

2. Områder klassifisert som hensynssone C) H570 og D) H730 med henholdsvis 

tilhørende retningslinjer og bestemmelser skal innarbeides i kommuneplanens arealdel, 

og må tas hensyn til i byggesaker og nye plansaker. Områdene vil i kommuneplanens 

arealdel fastsettes som soner med angitte særlige hensyn Bevaring kulturmiljø H570 og 

Båndlegging etter lov om kulturminner H730, PBL § 12-6 Hensynssone. 

 

3. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er kartlagt i temautredningen 

vil fortsette. Avklaring av hensynssonene vil skje i Kommuneplanens arealdel. Planer 

som er igangsatt er m.a. 395 Nordre Park boligsameie, 387 Øya, 421 Lloyds marked, 

420 Kvartal 46. 

 

4. Ringerike kommune skal utarbeide en langsiktig plan for å få kartlagt og sikret 

kulturminner i hele kommunen. Kartleggingen skal ta for seg et tema årlig og resultatet 

av kartleggingen skal innarbeides ved neste revidering av kommuneplan.  

 

 

 

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune ønsker å bevare et representativt utvalg kulturmiljøer og se nærmere på 

hvilke verdier kulturmiljøene representerer for å kunne ivareta en helhet. De utvalgte områdene 

skal avsettes som hensynssoner og til disse skal det settes tydelige retningslinjer og 

bestemmelser for hvordan kulturmiljøene skal ivaretas. Hensynssone C) skal danne grunnlag 

for et vern etter plan- og bygningsloven. Hensynssone D) sikrer de fredete anleggene i 

kommunen gjennom båndlegging etter Kulturminnelova. 
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Ringerike kommune vil på denne måten kunne sikre de utvalgte bevaringsverdige miljøene og 

samtidig ivareta miljømessige, sosiale og kulturelle ringvirkninger som oppstår ved aktivt bruk 

av disse miljøene. Det ønskes også å bygge opp under stedsidentitet og attraktivitet i Hønefoss 

by og samtidig ivareta privat- og samfunnsøkonomiske interesser. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I kommunal planstrategi for Ringerike kommune, samt planprogram for revisjon av 

kommuneplanen, er det lagt opp til at det skal lages en temautredning for nyere tids 

kulturminner i Hønefoss. I denne utredningen er det gjort et utvalg blant nyere tids 

kulturminner; bygninger yngre enn 1537.  Utredningen vil være en del av kunnskaps- og 

beslutningsgrunnlaget for arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. I tillegg bygger 

utredningen videre på en oppfordring fra Buskerud fylkeskommune om å rette fokus på vern 

og ny bruk av eldre bygninger. 

  

Temautredningen bygger m.a. på kartlegging av bevaringsverdige områder i Hønefoss 

gjennomført i 2002 av Jo. Sellæg, forslag til Regional plan for kulturminnevern i Buskerud, 

informasjon hentet fra Riksantikvarens database over kulturmiljøer med nasjonal interesse NB!-

registeret samt databasen Askeladden.  

 

Beskrivelse av saken 

Hovedformålet med temautredningen er å etablere gode virkemiddel for bevaring av nyere 
tids kulturminner, bygninger oppført etter 1537. Materialet bygger på lokal, regional -og 
nasjonal registrering og kunnskap omkring Hønefoss by, dette har gitt oss kunnskapsgrunnlag 

til å kunne gjøre en prioritering mellom ulike kulturmiljø i Hønefoss. Virkemiddel for vern blir 

bruk av hensynssone C) og D) med henholdsvis tilhørende retningslinjer og bestemmelser. 

 

Flere norske og internasjonale studier viser at kulturhistoriske miljøer kan bidra til å gjøre 

byer og steder attraktive både for nye og eksisterende beboere, næringsliv og besøkende. Nå 

som Hønefoss står ovenfor ekspansjon og endring vil Ringerike kommune medvirke til at 

historien får ta sin plass i det nye byrommet. 

 

Resultatet skal sikre at Ringerike kommune i videre planlegging og forvaltning er bevisst 

verdier og sammenhenger i de eksisterende kulturmiljø. Resultatet skal gjøre oss i stand til å 

prioritere og å velge en strategi i balansen mellom byutvikling og vekst på den ene siden og 

vern på den andre. Vern gjennom utvikling og bruk forankrer verdiene kulturminneobjektene 

representerer i seg selv. Samtidig vil de utgjøre en ressurs man kan bygge den videre 

byutviklingen på. Målsetningen i planen er å utvikle og fornye, og samtidig ta vare på det 

historiske som identitetsskapende. 

 

Følgende fire delmål er definert: 

1. Etablere gode virkemidler for bevaring av kulturminner. Arbeidet skal resultere i 

innspill til kommuneplanens arealdel, som er under revidering i perioden 2013-2016.  

2. Ringerike kommune ønsker å sette søkelys på hvilke verdier kulturmiljøer i Hønefoss 

representerer. Ved å lage tydelige retningslinjer og bestemmelser for hvordan 



  Sak 87/16 

 

 Side 19 av 46   

 

kulturmiljøene skal ivaretas, vil vi sikre de utvalgte bevaringsverdige miljøene og 

samtidig rette fokuset mot kulturarvens rolle og potensiale for samfunnsutviklingen.   

3. Utredningen ønsker å inspirere eiere, forvaltere, utbyggere og planleggere i Hønefoss til 

å ta i bruk vår felles kulturarv for et fremtidsrettet vern. Ringerike kommune ønsker å 

bidra til gode initiativ og god dialog for å realisere kulturarv som ressurs i 

tettstedsutvikling.  

4. Utredningen skal ta stilling til det videre arbeidet med Kulturminner i Ringerike 

kommune. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Denne temautredningen begrenses til å gjelde sentrumsnære Hønefoss og nyere tids 

kulturminner - bygninger. Noen av områdene er allerede regulert til bevaring, dette gjelder 

Nordsida, Løkka og Helgesbråten. I tillegg ligger det områder innenfor hensynssonene Område 

8 (Nordsiden-Blyberghaugen) og område 6 (Storgata-Søndre torg-Stabellsgate-Øya) som er 

fredet. Disse er markert som hensynssone d) i plankart og er båndlagt etter Kulturminneloven. 

 

Buskerud fylkeskommune utarbeider nå en regional plan for kulturminnevern i Buskerud. 

Formålet med dette planarbeidet er å etablere en plan over hvordan vi regionalt skal sikre godt 

vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner- og miljøer. En av hovedmålsettingene til det 

pågående arbeidet er å synliggjøre de viktigste kulturmiljøene i Buskerud, disse skal fortelle 

hovedtrekkene i fylkets historie. De foreslåtte sentrumsnære kulturmiljøer som er relevant for 

denne temautredningen og som fylkeskommunen har vurdert å ta med videre i en 

utredningsprosess er Stabellsgate og Hønefoss brug samt Løkka.  

 

Nasjonalt foreligger det en database over byer og tettsteder med kulturmiljøer som har nasjonal 

interesse, det så kalte NB!-Registeret. Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års 

byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende 

utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. 

NB!-registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre 

forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-

registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og 

bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.  

 

For områdene hvor det er igangsatt reguleringsplanprosesser som tilrettelegger for formål som 

umuliggjør eller reduserer muligheten for bevaring av kulturmiljø, må hensynssområde 

vurderes. 

 

Temautredning for kulturmiljø i Hønefoss er en viktig utredning i samband med arbeidene med 

områdeplan for Hønefoss by.  

 

 

 

 

 

Juridiske forhold 
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Plan- og bygningsloven har tre virkemidler som kan benyttes for å ivareta hensynet til 

kulturminner og kulturmiljøer:  

- Generelle bestemmelser i Kommuneplan 

- Hensynssoner i Kommuneplan  

- Bestemmelser i Reguleringsplan 

For bevaring av fem foreslåtte kulturmiljøer i Hønefoss er Hensynssone C) H570 med 

tilhørende retningslinjer, valgt. Disse sonene foreslås innarbeidet ved revidering av 

Kommuneplanens arealdel. 

 

Kulturminneloven har som formål å sikre varig vern av et representativt utvalg kulturminner og 

kulturmiljøer. I Hønefoss sentrum ligger det nå to fredete anlegg som er båndlagt etter 

kulturminneloven, Riddergården og Fengselet. Disse områdene er foreslått lagt inn som 

Hensynssone D) H730. Loven gir et forbud mot inngrep i fredete kulturminner, men åpner 

samtidig opp for at det kan gis dispensasjon i enkelte tilfeller. En fredning har ikke til hensikt å 

hindre bruk av kulturminnet. Buskerud Fylkeskommune v/ Utviklingsavdelingen behandler 

saker som berører eiendom båndlagt etter Kulturminnelova. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger vedtak om oppstart av arbeid med temautredning om kulturminner i Hovedkomiteen 

for miljø- og arealforvaltningen 10.06.13 sak 83/13 samt Formannskapet, 11.06.13 sak 92/13. 

Arbeidet er forankret i planprogrammet for arbeid med revisjon av kommuneplan, som ble fastsatt i 

Kommunestyret 20.06.13, sak 76/13. I planprogrammet er det lagt opp til at det skal lages en 

temautredning om nyere tids kulturminner i Hønefoss. 

 

Begrenset høring og innspill 

Temautredning ble sendt ut på begrenset høring i perioden 13.06.16 – 08.08.16. 

Utredningen ble sendt ut til grunneiere og velforeninger innenfor de foreslåtte utvalgte 

hensynssonene, Fortidsminneforeningen Ringerike, Buskerud Fylkeskommune, Fylkesmannen i 

Buskerud, Statens vegvesen og Riksantikvaren. Hovedhøring vil være i samband med høring av 

Kommuneplanens arealdel. 9 innspill er innsendt og disse er vurdert i vedlagt notat. 

 

Endringer i temautredningen som følge av innspill fremgår av utredningen.  

  

I tillegg til høringsinnspill er det avholdt møte med Buskerud fylkeskommune v/ 

Utviklingsavdelingen omkring justeringer av temautredningen og tilhørende kartgrunnlag.   

 

Videre arbeid med kulturminner i Ringerike kommune 

Det fremgår av saksframlegget som ligger til grunn for oppstart med temautredning 

kulturminner, sak 83/13 (HMA) og 92/13 (FS) at Buskerud Fylkeskommune anbefaler 

Ringerike komme å starte opp arbeider med kommunedelplan for alle typer kulturminner; 

innspillet er kommet inn i samband med høring av planprogram og planstrategi ved oppstart av 

kommuneplanarbeidet. I saksutredningen konkluderes det med at det på dette tidspunkt vil 

være for omfattende og ressurskrevende å starte opp med et slikt arbeid. Dermed utgår arbeid 

med kommunedelplan ved gjeldende revidering av kommuneplan.  
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Buskerud fylkeskommune anbefaler Ringerike kommune å gå i gang med å utarbeide en 

langsiktig plan for å få kartlagt; nyere tids kulturminner – bygninger og anlegg, 

kulturlandskap, utmarksminner, spor etter tidlig industri, ferdselsminner samt 

kontrollregistrering av automatisk fredete minner i kommunen, etc. 

 

Kartleggingen bør ta for seg et tema årlig og resultatet av kartleggingen skal innarbeides ved 

neste revidering av kommuneplan. Temakart vil da bli juridisk bindende. Eksempel på innhold i 

temakart følger: 

 

1. Kartfeste enkeltminner og kulturmiljøer i randsonen til Hønefoss, og 

influensområde til ny E16 og Ringeriksbanen. 

 Områdevern av helhetlige miljøer 

 Sikre tilpassing av bygningsstruktur 

 Sikre et utvalg av kulturminner/miljøer oppført etter 1940 

 Imøtekomme tekniske og funksjonsmessige krav uten at kulturminneverdien 

forringes nevneverdig 

2. Kartfeste enkeltminner og kulturmiljøer i prioriterte tettstedene i kommunen. 

 Områdevern av helhetlige miljøer 

 Sikre tilpassing av bygningsstruktur 

 Sikre et utvalg av kulturminner/miljøer oppført etter 1940 

 Imøtekomme tekniske og funksjonsmessige krav uten at kulturminneverdien 

forringes nevneverdig 

3. Kulturlandskap  

 Sikre verdifulle kulturlandskap 

 Aktiv bruk av landbruksvirkemidler for å ivareta kulturminner i 

jordbrukslandskap 

 Lage skjøtselsplaner for noen viktige kulturlandskap 

 Ivareta viktige historiske elementer og strukturer i utbyggingsområder 

 Stimulere til ny bruk for gamle bygninger i landbruket 

 Ta vare på jordbrukets kulturarv, mat-tradisjoner og byggeskikk 

4. Kartlegge utmarksminner, spor etter tidlig industri, ferdselsminner etc. 

(kulturminner som ikke er arkeologiske kulturminner eller stående bygninger) 

5. Kontrollregistrering av automatisk fredete kulturminner 

Rådmannens vurdering: 

Ringerike kommune skal øke sin bevissthet omkring verdier og sammenhenger i de 

eksisterende kulturmiljø. Resultatet skal gjøre oss i stand til å prioritere og å velge en strategi i 

balansen mellom byutvikling og vekst på den ene siden og vern på den andre. Vern gjennom 

utvikling og bruk forankrer verdiene kulturminneobjektene representerer i seg selv. Samtidig 

vil de utgjøre en ressurs man kan bygge den videre byutviklingen på. Målsetningen i planen er å 

utvikle og fornye, og samtidig ta vare på det historiske som identitetsskapende. 

 

Rådmannen anbefaler at det gjøres et utvalg blant de 11 hensynssonene. De fem utvalgte 

sonene representerer hver sin identitet som vil videreføres i et bybilde som er i endring. Sonene 

vil legges inn som Hensynssone C) H570 og Hensynssone D) H730 i Kommuneplanens 

arealdel. 
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De valgte hensynssonene er oppsummert under, med påfølgende begrunnelse:  

 

1. Jugendgårdene rett sør for Hønefoss bru, Øya, deler av Arnemannsveien, Stabells gate, 

Flattumsgate, Storgata og deler av Søndre torv. 

De fleste byer og tettsteder oppsto som følge av industrietablering eller 

handelsknutepunkt. Det vokste fram en industri på Hønefoss på 1700-tallet som bidro 

til byfremveksten. Kulturmiljøet omfatter et område rundt Stabells gate – Søndre torv. 

Dette området er en sentral del av sentrum og har historie som strekker seg tilbake til 

byens første år. Her er flere store bygårder i jugendstil med en høy grad av autentisitet i 

tillegg til høy arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Området er derfor oppført i NB!-

registeret over viktige bymiljøer i Norge. Det fredete anlegget «Fengselet» ligger 

innenfor området med båndlegging hensynssone D) 

2. Nordsida og Blyberghaugen 

Nordre torv er byens eldste torv. Området har et autentisk uttrykk med bebyggelse fra 

siste halvdel av 1800 tallet. Bydelen representerer sveitserstilens uttrykk, iblandet 

historisme, jugend og myk-funkis. Det er ikke mye igjen av småhusbebyggelsen på 

Blyberghaugen , men det lille arbeidersamfunnet, som representerer en annen side av 

Hønefoss enn det bevarte velstående bebygde miljø, er verdt å minnes. Det fredete 

anlegget «Riddergården» ligger i utkanten av område med båndleggingen hensynssone 

D). 

3. Follumåsen 

Follumåsen er eksempel på byggefelt med etterkrigs byggmesterfunkis. Området har i 

dag et helhetlig preg og stor grad av autentisitet i eksteriørene. Som bymiljø er området 

på Follumåsen en viktig dokumentasjon av boligbygging som fulgte med 

industriutvikling i Hønefoss, Hønefoss sin historie som industriby er viktig i nasjonal 

sammenheng. Området er derfor oppført i NB!-registeret over viktige bymiljøer i 

Norge. 

4. Løkka 

Løkka ble bygd ut tidlig på 1900 tallet og det ble oppført boliger i jugendstil, 

klassisisme og sveitserstil. Løkka er et helhetlig villaområde med bebyggelse oppført i 

perioden 1911-1930. Mange av bygningene har en høy grad av opprinnelighet. Den 

store andelen av arkitekttegnede boliger er interessant. Kulturmiljøet er typisk for 

boligstrøk i byer og større tettsteder. Området er derfor oppført i NB!-registeret over 

viktige bymiljøer i Norge. 

5. Helgesbråten 

Bebyggelsen på Helgesbråten spener over et halvt hundre års boligbygging og anses 

dermed å være et galleri for bebyggelse fra det 20. århundre. Byggestilene som er 

representert er funksjonalisme, myk-funkis, dragestil, 1920-års klassisisme, sveitserstil, 

romantisk, rokokko/barokk/klassisisme og art noveau/jugend. I tillegg til disse er flere 

av husene av ubestemmelig stilart. Området har stor autentisitet. 

 

I tillegg anbefaler Rådmann at Ringerike kommune jobber videre med kartlegging av 

kommunens kulturminner. Dette i form av at det årlig utarbeides temakart som vil innarbeides 

ved neste revidering av kommuneplan. 
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Vedlegg 
1. Temautredning for kulturmiljø i Hønefoss, revidert september 2016. 

2. Høringsuttalelser 

- Fortidsminneforeningen Nordsida/Blyberghaugen 

- Fortidsminneforeningen Løkka/Sundet 

- Buskerud Fylkeskommune 

- Buskerud Fylkeskommune innspill til retningslinjer 

- Statens vegvesen 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Hammerbrogate 9A og B AS 

- Hammerbrogate 9A og B AS kart 

- Jan Solgård 

- Grete Borgersrud 

- Unni Moreno 

3. Notat med vurdering av innspill fra begrenset høringen 

4. Oversiktskart over Hønefoss og hensynssonene 

5. Detaljerte kart foreslåtte hensynssonene 

      - Område 3 

      - Område 6 

      - Område 7 

      - Område 8 

      - Område 11 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.09.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 15/8030-37   Arkiv: PLN 87-04  

 

Klagebehandling - 412 detaljregulering for Hallingby øst  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og areal finner ikke grunn til å ta klagen fra beboerne i 

Høgåsveien på Hallingby, til følge. 

 

2. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 kan Kommunestyrets endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages jf. § 1-9. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov.  

 

      Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegg. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak inntil klagesaken 

er endelig avklart. 

 

 

Sammendrag 
Det er innkommet en klage på reguleringsplan nr. 0605_412 Detaljregulering for Hallingby øst, 

vedtatt 30.06.16. Klagen ble mottatt 27.07.16, innenfor klagefrist. 

Klager er representert ved beboere i tilgrensende planområde i sør, 125 Hallingby syd.  

 

Planendringen som påklages innebærer omregulering fra friområde til boligformål.  

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i 

et etablert boligområde. 

Klagen fra beboerne i tilgrensende planområde, heretter nevnt som beboerne i Høgåsveien, 

omhandler i hovedsak bekymringen omkring etablering av boliger som tilbys til vanskeligstilte i 

samfunnet. I klagen fremgår det også at friområde ikke bør benyttes til boligformål. I tillegg 

fremgår det at beboere i tilgrensende planområde mener de ikke er tilstrekkelig varslet i saken. 

 

Rådmann mener klagepunktene er tilstrekkelig belyst i saksprosessen frem mot vedtak 

30.06.16 og at naboer som er direkte berørt i tilstrekkelig grad er varslet. 
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Bakgrunn 
Kommunestyre vedtok i møte 30.06.16, sak 113/06 0605_412 Detaljregulering for Hallingby 

øst. Forslagsstiller er Boligstiftelsen.  

Følgende endringer foreslås innenfor 0605_412 Hallingby øst:  

Økning av utnyttelsesgrad for fire boligtomter nord i planområdet samt en omregulering 

fra friområde til boligområde sør i planområde. I tillegg endres formål for kommunens 

eiendom nord i planområde, fra industri til boligformål. 

Etter kunngjøring av planvedtaket kom det inn klage, datert 27.07.16, fremsatt av beboerne i 

Høgåsveien. Disse representeres av beboere i Høgåsveien, Øvre Høgåsveien og Damtjernveien, 

eiendommer som ligger i tilgrensende planområde i sør, 125 Hallingby syd. 

 

Brevet fra beboerne i Høgåsveien redegjør for hvorfor de mener at oppføring av boliger for 

vanskeligstilte boligområde i Høgåsveien ikke bør gjennomføres. 

I tillegg ønsket de dokumentasjon fra kommunen vedrørende hvilke beboere som vil få benytte 

seg av botilbud samt bemanningssituasjon i boligene. De ønsket informasjon om byggestart, 

ferdigstillelse og dato for oppstart samt informasjon om atkomst for beboerne i Høgåsveien 

under byggeprosessen, støv og støy problematikk samt vedlikehold av vei.  

 

Rådmann svarer ut spørsmål i brev datert 08.08.16 og mener at de problemstillinger som 

påklager tar opp i sitt brev tidligere er belyst i saken og tar derfor ikke klagen til følge. 

Rådmann ber beboerne i Høgåsveien om en skriftlig tilbakemelding dersom klagen 

opprettholdes da Rådmann har besvart spørsmål og etter en helhetsvurdering ikke finner å 

kunne ta klagen til følge. 

 

Beboerne i Høgåsveien opprettholder klagen i brev mottatt 03.09.16. 

 

Beskrivelse av saken 
Planendringen som påklages innebærer omregulering fra friområde til boligformål. En 

omregulering fra friområde til boligområde er noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte 

boligområder. Etter en helhetsvurdering av tilgjengelige friområder i nærheten og størrelse på 

gjenværende friområde mente Rådmannen at det var riktig i denne saken.  

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i 

et etablert boligområde. 

 

Planbeskrivelsen har belyst problemstillingen om at det kan oppleves vanskelig for eksisterende 

beboere at det blir etablert et tilbud for økonomisk vanskeligstilte i deres nærområde. Der 

fremgår det at 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 

etablerte boliger. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt betjent 

tilbud i nærheten, vil man kunne gi tett oppfølging av beboerne, noe som også vil være positivt 

for nærområdet. 

 

Rådmann besvarer beboerne i Høgåsveien med følgende, i brev datert 08.08.16:  

1. Vedrørende beboere / tilbud bemanning ved boliger:  
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Det kan på nåværende tidspunkt ikke kunne sies noe om hvilke beboere som vil få 

mulighet til å flytte inn i Høgåsveien. Dette tilbudet gis til de som trenger det på 

daværende tidspunkt. Det er en bred gruppe vanskeligstilte mennesker som trenger 

bolig i Ringerike kommune.  

Det er etablert et betjent botilbud i området som vil kunne være med å betjene og gi tett 

oppfølgning i de nye boligene. Kommunen ønsker å gi denne gruppen innbyggere et 

godt botilbud, og beliggenhet i eksisterende boligområde er et viktig ledd i å få disse 

beboerne videre ut i det ordinære boligmarkedet.  

 

2. Byggestart/ferdigstillelse/oppstart for bruker:  

Når vedtak om reguleringsendring foreligger kan forslagsstiller arbeide videre med å få 

godkjent oppføring av boliger hos kommunens byggesaksavdeling. Klagebehandling på 

endring av plan kan ta noe tid, dersom denne ikke trekkes.  

Byggestart avhenger av hvor lang administrativ tid som går med til evt. 

klagebehandling og byggesaksbehandling. Forslagsstiller har sett for seg en oppstart av 

byggeprosess våren 2017 med ferdigstillelse tidligst høst 2017, dersom saksbehanding 

av plan og bygg går igjennom innenfor normal tid. 

 

3. Hinder i atkomst Høgåsveien, støy og støv:  

Det vil i byggeperioden legges til rette for ordinær bruk av vei, beboere skal ikke være 

forhindret fra å benytte seg av veien under etableringen av boligene.  

Støv og støy skal begrenses så godt det går i følge forslagsstiller. Det blir en ordinær 

byggeprosess med oppføring av to mindre en-etasjes bygg. Tiltakshaver har som mål å 

forskjønne området til det beste for både eksisterende og nye beboere. Friområde som 

blir tilliggende de to mindre boligene skal tynnes og ryddes. Det skal etableres en bedre 

gangbru over bekken som går i område og forslagsstiller presiserer at dersom 

Høgåsveien får skader som følge av tiltak vil veien selvfølgelig repareres og at det 

generelt vil gjøres en oppgradering av område. 

 

Oppsummering av klagepunkter fra beboerne i Høgåsveien: 

1. Manglende varsling om endring av reguleringsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Naboene ønsker ikke denne type boenheter tett inntil eksisterende boliger. 

3. Ønsker ikke at friområde reguleres til boligformål 

4. Det bemerkes at boligområde i nærheten allerede har et botilbud til vanskeligstilte. 

5. Beboerne i Høgåsveien ønsker ikke å øke risikoen for konflikt mellom de vanskeligstilte 

og beboere i det etablerte boligområde, de mener det erfaringsmessig er knyttet mye 

usikkerhet til de nye enhetene. 

 

Rådmannens kommentar til klagepunkter:  

 

1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 skal registrerte grunneiere og festere i 

planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområde samt naboer til 

planområde, på hensiktsmessig måte underrettes, når de blir direkte berørt. Beboere i 

Høgåsveien 3, 5, 10 og 12 er varslet pr brev, da disse er ansett å være direkte berørt.  

Endring i plan er også varslet i Ringerikes Blad følgende datoer: 

12.03.16 Varsel om offentlig ettersyn.  

02.07.16 Varsel om vedtatt endring. 
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2. Ringerike kommune ønsker å gi vanskeligstilt med behov for bolig et godt botilbud i 

eksisterende boligområde; dette er et viktig ledd i å få denne gruppen innbyggere videre 

ut i det ordinære boligmarkedet. 

3. 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 det fortsatt vil være store tilgjengelige friareal 

igjen etter omregulering i Høgåsveien. Det er også avklart med dagens 

hovedbrukergruppe av friområde; Hallingby barnehage.  

Eksisterende sti gjennom området legges om, og eksisterende bro over bekken nord for 

området istandsettes som en del av byggeprosessen. Tiltakshaver har som mål å 

forskjønne område. 

4. Det er etablert et betjent botilbud i området som vil kunne være med å betjene og gi tett 

oppfølgning i de nye boligene, det anses å kunne ha gjensidig positiv virkning til 

område med et allerede eksisterende botilbud – ikke belaste område ytterligere. 

5. Det kan oppleves vanskelig for eksisterende beboere 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 

kunne skape økt trygghet og trivsel for alle. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, kan Kommunestyre endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages jf.§ 1-9. Klageren har holdt seg innenfor klagefristen. Beboerne som 

klager bor i tilgrensende planområde og vurderes å ha rettslig klageinteresse etter 

Forvaltningsloven § 28. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage 

på reguleringsvedtak forelegges Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA), 

Formannskapet og Kommunestyret iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Dersom 

HMA finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for Formannskapet og 

Kommunestyre med forslag til endring av vedtak. Hvis man ikke finner grunn til å ta klagen til 

følge, fatter Kommunestyre vedtak og sender saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre finner grunn til å ta klagen fra beboerne i Høgåsveien til følge.  

Klagen gir utsettende virkning på Kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette vil gi utsettelse av 

Boligstiftelsens etablering av boliger for vanskeligstilte i Høgåsveien, Hallingby. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmann mener at klagen ikke bringer vesentlige nye momenter i saken.  

Rådmannen har forståelse for at beboerne som bor i det tilgrensende planområde i sør, 125 

Hallingby syd, ønsker at friområde skal bestå og at bruken av dette område vil forringes noe i 

samband med reguleringsendring til boligformål. 

Rådmannen mener likevel at forhold knyttet til det helhetlige samfunnstjenlige formålet dette 

tiltaket bringer med seg, taler for at planen ikke bør utsettes. Ringerike kommune  

har behov for bosetting av en stor gruppe mennesker som har behov for et godt sted å bo, og å 

få ta del i samholdet som er i et eksisterende boligområde. Boligene er en del av et 
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rehabiliteringstilbud. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt betjent 

tilbud i nærområdet vil det kunne skape økt trygghet og trivsel for alle.  

 

Når det gjelder varsling til naboer i tilgrensende planområde 125 Hallingby syd, er naboer i 

Høgåsveien 3, 5, 10 og 12 ansett å være direkte berørt, da disse har felles grense med 

angjeldende eiendom. Øvrige beboere i tilgrensende planområde anses å være gjenboere og er 

dermed ikke direkte varslet. Varsel er for øvrig kunngjort i Ringerikes Blad som er alminnelig 

lest og reguleringsendringen er gjort tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og 

bygningsloven § 12-12. 

 

I denne saken anses dermed argumenter for en planendring å veie tyngre enn de ulempene som 

påføres naboer til planområde. 

 

Klagen er gjennomgått og vurdert. Den samlede vurderingen i denne saken opprettholdes og 

rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 

 

Saksdokumenter 
1. Klage fra beboere i Høgåsveien, datert 27.07.16 

2. Svarbrev fra Ringerike kommune, datert 08.08.16 

3. Svarbrev fra beboere i Høgåsveien, datert 03.09.16 

4. Oversiktskart over område med tilgrensende planområde med beboerne i 

Høgåsveien. Eiendommer som er markert har signert klagebrevet 

5. Plankart 0605_412 Hallingby øst 

6. Reguleringsbestemmelser, datert 01.06.16 

7. Planbeskrivelse, datert 01.06.16 

8. Saksframlegg fra 2. gangs behandling av planforslaget, Kommunestyre 30.06.16, 

sak 113/06. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 15/5757-18   Arkiv: GNR 287/24  

 

Gnr/bnr 287/24 - Ådalsveien 764 - Bygging av terrasse Gnr/bnr 

287/24 - Ådalsveien 764 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

256/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 16.06.2016 

89/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for bygging av terrasse, til nabomerknad fra Edel 

Buttingsrud 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 finner etter en 

samlet vurdering at fordelene er klart større enn ulempene. 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i nabomerknaden fra Edel Buttingsrud tilsier at 

søknaden bør avslås. 

3. Søknaden godkjennes i prinsippet. 

4. Bruksendring fra bod til soverom i gammelt tilbygg fra 1973, godkjennes i prinsippet. 

5. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

6. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes 

- Kåre Avkjærn, Grøvoldsgrenda 46. 3516 HØNEFOSS 

- Edel Buttingsrud, Ådalsveien 777, 3525 HALLINGBY 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for den allerede bygde terrassen på eiendom med 

gnr/bnr 287/24. 

 

Innledning / bakgrunn 

Etter tips om mulig ulovlig bygging på eiendom med gnr/bnr 287/24, tok kommunen kontakt 

med hjemmelshaver for eiendommen, Kåre Avkjærn, med forespørsel om å redegjøre for 

tiltakene. Hjemmelshaver har etter korrespondanse med kommunen fjernet to markplattinger 

på eiendommen og søkt om dispensasjon og byggetillatelse for utbygd terrasse.  

Nabo, Edel Buttingsrud, har kommet med nabomerknad til tiltaket og mener at tiltaket ikke 

bør godkjennes da tiltaket medfører økt privatisering i strandsonen. 
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Beskrivelse av saken 

Forespørsel om tiltak (15/5757-3) 

Kommunen mottok 20.06.15 tips om mulig ulovlige tilbygg på eiendommen med gnr/bnr 

287/24. I kommunens brev, datert 06.07.16, ble hjemmelshaver forespurt om å redegjøre for 

bygninger og andre bygningsmessige tiltak som har blitt gjennomført på eiendommen. 

 

Kommunen opplyste i brevet om at godkjente tiltak på eiendommen var en hytte på ca. 40 m2, 

uten noen form for terrasser/verandaer eller lignende. Kommunen redegjorde videre for at 

eiendommen ligger i uregulert område som i kommuneplanen er avsatt til LNF-formål. Det ble 

informert om kommuneplanbestemmelse § 2.1 som nedlegger forbud mot ny bebyggelse. 

Videre at eiendommen ligger innenfor 100m-beltet fra vann og dermed omfattes av 

byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 5. 

 

Uttalelse vedrørende tiltak (15/5757-4) 

Kommunen mottok 25.08.15 svar fra Avkjærn gjennom brev fra Advokat Ole Klanderud. I 

brevet ble det opplyst at Avkjærn kjøpte hytten i 2008. Det ble redegjort for at hytten var i 

dårlig stand ved kjøpet og at Avkjærn i den forbindelse fjernet en råteskadet trapp og bygget 

terrasse. Det ble redegjort for at Avkjærn bygget terrasse i god tro om at han kunne gjør dette 

uten søknad eller lignende. Videre opplyses det at hytten ved kjøpet i 2008 ble avertert med 

bruttoareal på 59 m2 og bruksareal på 54 m2 og at Avkjærn ikke har bygget på hytta etter 

kjøpet. 

 

Tilbakemelding på uttalelse (15-5757-5) 

Kommunen svarte på Klanderuds uttalelse i vårt brev 03.09.15. I brevet ble det informert om 

at terrassen er søknadspliktig på grunn av høyde over terrengnivå når hytten er beliggende 

innenfor LNF-område og 100-metersbeltet. Det ble redegjort for at det måtte innsendes en 

begrunnet og nabovarslet dispensasjonssøknad. Kommunen informerte også om de veiledende 

retningslinjene til kommuneplanbestemmelsen § 5, som sier at maksimal hyttestørrelse etter 

utvidelsen ikke skal bli større enn 50 m2 BYA og et uthus på maksimalt 10 m2 BYA. Videre 

opplyste kommunen at hytten ifølge e-skatt er beregnet til å ha et areal på 47 m2. 

 

Søknad om bygging av terrasse (15/5757-7) 

Kommunen mottok 10.06.16 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i §§ 

2.1 og 5, samt søknad om bygging av terrasse på eiendom med gnr./bnr. 287/24. Hyttens areal 

ble i søknaden oppgitt å være 47 m2 og bebygd areal til terrassen er på ca. 80 m2. 

Dispensasjonssøknaden ble begrunnet med at terrassen ikke er til sjenanse for E16, naboer og 

ferdsel på fjorden, og at det er fri ferdsel langs fjorden. Det ble redegjort for at tidligere 

plattinger (markert som 1 og 2 på situasjonsplan vedlagt søknad), er fjernet og at terrassen 

erstatter tidligere terrasse/svalgang og stor trapp.  

 

Nabomerknad fra Edel Buttingsrud (15/5757-12) 

22.06.16 oversender Avkjærn kopi av nabomerknader fra Edel Buttingsrud. 

 

Buttingsrud skriver i merknaden at terrassen det søkes om innebærer en vesentlig utvidelse av 

tidligere svalgang og trapp. Hun opplyser at terrassene allerede er bygget og at hun ikke 

mottok nabovarsel forut for byggingen. Buttingsrud opplyser at det i tillegg til terrassene det 

søkes om, er støpt det som trolig er et fundament til platting nr.2 (jf. Situasjonsplan vedlagt 

søknad) og at fundamentet ikke er fjernet. Hun viser også til at det er støpt en slags plattform 
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helt ned mot fjorden i forbindelse med en molo som er bygget ut i vannet. Buttingsrud anfører 

at begge disse fundamentene/plattformene er ulovlige og er oppført helt eller delvis på hennes 

grunn, hun ber om at disse fjernes. 

 

Buttingsrud skriver videre at hun mener utvidelse av terrassen, sammen med øvrig 

opparbeidelse av tomten, begrenser fri ferdsel langs fjorden. Begrensningen beskrives som både 

fysisk og «psykisk», da man ved ferdsel langs fjorden vil oppleve det som at man går gjennom 

noens hage. Buttingsrud ønsker ikke at det gis dispensasjon til bygging av terrassene og ber om 

at disse, samt ulovlig støpte fundamenter/plattformer, fjernes. 

 

Kommentar til nabomerknad (15/5757-9) 

Kommunen mottar 23.06.16 brev med svar til nabomerknader fra Avkjærn. Avkjærn skriver i 

kommentar at det ikke er noen støpt plate ved platting 2 men at det lenger nord er et gammelt 

støpearbeid i tilknytning til en røykeovn som sto der ved kjøp av eiendommen. Avkjærn 

opplyser at denne fortsatt står der og at han har utbedret støpearbeidet. 

 

Avkjærn skriver videre at moloen som Buttingsrud viser til var der da han kjøpte eiendommen, 

og at han har støpt en liten plate på ca. 1,5x1 m for å lette adgangen ned til fjorden. Avkjærn 

opplyser at det står en liten hundegård på eiendommen, men han mener at den ikke hindrer 

allmenn ferdsel. Avslutningsvis skriver han at tomten ikke er opparbeidet, men er naturtomt. 

 

Foreløpig svar på søknad (15/5757-10) 

Kommunen ga foreløpig svar og ba om tilleggsopplysninger fra tiltakshaver i vårt brev 

20.06.16. Kommunen spør i vårt brev om Buttingsrud har fått kopi av Avkjærns redegjørelse 

vedrørende merknaden, eventuelt bes det om at hun får slik kopi. Det ble også informert om at 

saker med merknader vanligvis oversendes de folkevalgte for politisk behandling. 

 

Henvendelse om nabomerknad opprettholdes eller trekkes (15/5757-13) 

Kommunen henvendte seg i vårt brev, datert 29.06.16, til Edel Buttingsrud med forespørsel 

om hun, etter å ha vurdert tiltakshavers kommentarer, opprettholder eller trekker nabomerknad 

i saken. Svarfrist ble satt til 01.08.16. 

Kommunen fikk i svar på e-post, 31.07.16, hvor Buttingsrud bekrefter at nabomerknaden 

opprettholdes. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område som i kommuneplanen er avsatt til LNF-område. 

I kommuneplanbestemmelsene § 2.1, andre ledd, bestemmes det at «Oppføring av ny bolig- 

eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av slik bebyggelse, samt 

fradeling til slikt formål.». 

I veiledning til bestemmelsen fremgår det at det kan gis dispensasjon for å utvide hytter. 

Dispensasjonen skal ikke medføre at samlet størrelse blir mer enn 100m² T-BYA. Videre at 

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

 

Hytten befinner seg videre i underkant av 15 meter fra strandlinjen ved innsjøen Sperillen, 

kommuneplanbestemmelsen § 5 om byggeforbud i 100-meterssonen fra vassdrag kommer 

derfor også til anvendelse. 

I veiledningen til bestemmelsen fremgår det at det kan gis dispensasjon for utvidelse av 

eksisterende hytter, men at total hyttestørrelse etter utvidelse ikke skal være større enn 50m² 
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T-BYA og uthus inntil 10m² T-BYA. Veiledende tekst til kommuneplanbestemmelsene er ikke 

juridisk bindende, men gir anvisning til hvordan bestemmelsene skal forstås. 

 

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 kommuneplanbestemmelsene §§ 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 

Hytten på eiendommen ble godkjent 30.06.66. Vedlagte plantegning viser hytten slik den ble 

godkjent i 1966.  

 

Rådmannen kunne ikke se at det hadde vært byggesaker på eiendommen etter dette og 

informerte Avkjærn i brev 08.08.16 hvor det ble bedt om søknad om tilbygg av hytte. I svar fra 

Avkjærn, mottatt 25.08.16, redegjøres det for at Avkjærn har gjennomgått opplysningene fra 

megler i forbindelse med kjøpet av hytten i 2008. Det vises til at det ifølge 

megleropplysningene fremgår at tilbygg hytte ble byggeanmeldt 12.10.72. Kommunen kunne 

på dette tidspunktet ikke finne papirer på tilbygget. I forbindelse med utarbeidelsen av 

saksfremlegg, har kommunen funnet gammel mappe som viser at tilbygg på inntil 4 m, med 

overbygg, er godkjent i Bygningsrådet 15.02.73. Tegningene for tilbyggssaken viser at 

tilbygget består av to rom, bod og wc. Boden er tegnet nærmest hyttekroppen og wc er 

inntegnet ytterst i tilbygget. I tegning mottatt i forbindelse med søknad om bygging av terrasse, 

fremgår det at rommene i tilbygget er blitt bygget motsatt vei av opprinnelig innsendte 

tegninger, dvs. at wc er bygget nærmest hyttekroppen og at bod er bygget ytterst i tilbygget. 

Tegningene mottatt i forbindelse med søknad viser også at godkjent bod er blitt soverom. 

Kommunen kan ikke se at det foreligger godkjenning av bruksendring fra bod til soverom for 

rom i tilbygg. Rådmannen vurderer likevel at bruksendring er et mindre tiltak og vurderer det 

slik at bruksendring kan unntas nabovarsling etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

§ 21-3, annet ledd, da tiltaket ikke kan ses å berøre nabo i direkte grad. 

 

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. Søker er i brev informert om at det også tas gebyr i saker hvor det gis 

avslag. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Statens Vegvesen har i e-post 04.05.16 svart på nabovarsling. I e-posten blir det vist til at 

eiendommen ligger innenfor byggegrense langs E16 hvor de fleste byggetiltak krever 

dispensasjon fra veglovens bestemmelser. Det fremgår at Vegvesenet har vurdert tiltaket og 

har valgt å anse tiltaket som vedlikehold. Det presiseres at vedlikehold ikke fordrer 

dispensasjon fra vegloven. 
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Saken anses for øvrig å være av lokal karakter og utløser dermed ikke behov for informasjon 

eller høringer. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for bygging av terrasse, til nabomerknad fra Edel 

Buttingsrud 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 da tiltaket bidrar til økt 

privatisering av strandsonen. Hovedkomiteen finner etter en samlet vurdering at 

fordelene ikke er klart større enn ulempene. 

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

overstiger 50 cm fra bakkenivå og ikke er overbygget, og dermed ikke er i henhold til 

godkjente byggetegninger fra 1973, fjernes. 

3. Bruksendring fra bod til soverom i gammelt tilbygg fra 1973, godkjennes ikke. 

4. Videre oppfølging av saken, inkludert pålegg om tilbakeføring og riving av allerede 

utførte tiltak, delegeres til rådmannen. 

5. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Alternativ argumentasjon 

Hovedkomiteen kan velge å vektlegge innholdet i merknaden fra Edel Buttingsrud og vurdere 

det slik at en godkjenning av tiltakene vil føre til en ytterligere privatisering av strandsonen. 

Hovedkomiteen kan videre legge vekt på at utvidelsen vil føre til at hytten blir større enn 

maksimalt tillatt BYA etter kommuneplanbestemmelsen § 5 og videre se det slik at det vil være 

uheldig å fravike denne veiledningen. 

 

Alternativ 3: 

Saken utsettes for befaring 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at det ved sammenligning av plantegninger 

i forbindelse med forberedelsen av dette saksframlegget, august 2016, ble oppdaget at dagens 

bygning er større enn den som ble godkjent i 1966. Rådmannen kunne da ikke se at tilbygget 

har vært søkt om og godkjent, dette er bakgrunnen for vår henvendelse til Avkjærn 08.08.16. 

Rådmannen har i forbindelse med saksfremlegg for Hovedutvalget for Miljø- og 

Arealforvaltning gjenfunnet dokumentasjon som viser at tilbygget er godkjent.  

 

Det er i denne saken søkt om godkjenning av terrasse på cirka 80 m2. Godkjenning krever 

dispensasjon fra byggeforbudene i kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5. Det er § 5, som 

nedlegger byggeforbud i 100m-beltet, som setter de strengeste restriksjonene for byggetiltak. I 

veiledningen til § 5 fremgår det at total hyttestørrelse etter utvidelse ikke skal være større enn 

50 m2 T-BYA og uthus på inntil 10 m2 T-BYA.  
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I byggesøknaden har Avkjærn oppgitt hytten til å være 47 m2. Når terrasse på ca 80 m2 tas med 

i beregningen vil total hyttestørrelse etter utvidelsen være 127 m2 BYA. Veiledningen til § 5 er 

ikke juridisk bindende og det er dermed anledning til å fravike veiledningen der dette anses 

hensiktsmessig. Rådmannen vurderer det slik at veiledningen bør kunne fravikes i dette tilfellet. 

Dette begrunnes i at overskridelsen skjer ved en åpen terrasse og ikke en lukket bygning. 

Avkjærn har også fjernet flere plattinger som tidligere var på eiendommen. Rådmannen 

vurderer etter dette at den private sonen på eiendommen vil bli mindre ettersom oppholdsareal 

tilrettelagt for hytta konsentreres rundt selve hytten. Rådmannen ser det dermed slik at 

terrassen ikke vil føre til en ytterligere privatisering av strandsonen eller ytterligere begrensning 

av allmennhetens tilgang til vannet. Rådmannen vurderer videre at terrassen og fjerningen av 

plattinger som tidligere var på eiendommen, bidrar til opprydding på eiendommen slik at 

eiendommen nå fremstår som mindre privatiserende. 

 

Rådmannen vurderer videre at terrassen, for tiltakshaver, vil sikre en hensiktsmessig bruk av 

eiendommen med gode uteoppholdsarealer som kan skje i nær tilknytning til hytten. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at terrassen ikke vil føre til at hensynene bak 

byggeforbudet i strandsonen «blir vesentlig tilsidesatt». Det blir ryddet opp på eiendommen 

ved at diverse øvrige tiltak som eksempelvis markplattinger er fjernet. Rådmannen kan heller 

ikke se at tiltaket bidrar til økt privatisering av strandsonen, men ser heller at tiltaket bidrar til 

avprivatisering av området. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes etter dette å være klart 

større enn ulempene. Rådmannen finner derfor at dispensasjon kan innvilges med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Vedlegg 

 

Dokumenter merket * er vedlegg til saksfremlegget. 

 

* Forespørsel om tiltak (15/5757-3) 

 

* Tilbakemelding på forespørsel (15/5757-4) 

 

* Søknad om bygging av terrasse (15/5757-7) 

   * Dispensasjonssøknad 

   * Situasjonsplan som viser fjernede markplattinger 

   * Plantegning 

   * Bilde av hytten 

    - Nabovarsel 

 

- Kommentar til nabovarsel (15/5757-12) 

* Nabomerknad fra Edel Buttingsrud  

 

* Kommentar til nabomerknad (15/5757-11) 

 

* Foreløpig svar på søknad (15/5757-10) 

 

* Plantegning, godkjent hytte i 1966 

 

* Bilder fra e-skatt 
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 Ringerike kommune, 16.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Ane Marie Weber 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/671-10   Arkiv: L81 &01  

 

Klekkenhagen/Kjelstad - tekniske planer - utbyggingsavtale  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

90/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Klekkenhagen mellom Block Watne og Ringerike 

kommune vedtas 

2. Kommunens kostnader dekkes av prosjekt 15029 Spredte avløp Klekken 

3. Kommunen overtar kommunaltekniske anlegg som er angitt i avtalen til fremtidig drift 

og vedlikehold. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er ført forhandlinger mellom Block Watne As og Ringerike kommune om utbyggingsavtale 

vedrørende etablering av infrastruktur for Klekkenhagen boligområde. Området består av Gnr. 

102 Bnr.46, og del av 100/1, kryss mot Fv. 163 ligger på 2163/1 samt en mindre del av100/60. 

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av vann, spillvann og overvannsledninger 

inkludert kummer i utbyggingsfeltet.  

Det legges ny avløpsledning fra utbyggingsfeltet og ned til tilknytningspunkt nedenfor 

Fløytingen.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Reguleringsplan 0605-390 «Klekkenhagen boligområde» ble vedtatt av kommunestyret 

26.05.16 20016 sak 85/16  

 

Økonomiske forhold 

  

Kostnadsfordelingen mellom partene står beskrevet i utbyggingsavtalen. Kommunens andel av 

tiltakene dekkes av prosjekt 15029 spredte avløp Klekken hvor det er satt av  

kr 3.000.000,- i 2016.  Det er satt bestemmelser i utbyggingsavtalen om at det skal foretas en 

kostnadsberegning av tiltakene, og at kommunen skal godkjenne kostnader før oppstart av 

tiltak som kommunen skal bekoste. 
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Ved kommunal overtagelse av vann- og avløpsledninger som utbygger har bekostet, kan det på 

utbyggers oppfordring inngås en avtale om overdragelse av justeringsrett mellom utbygger og 

kommunen. Dette for å sikre refusjon av merverdiavgift for utbygger etter gjeldende regler for 

justeringsrett på overtagelsestidspunktet. Kommunen er sikret retten til å kreve gebyr for 

administrasjon av dette. 

 

Behov for informasjon og høringer 

  

Utbyggingsavtalen har ligget ute til offentlig ettersyn og det har ikke kommet inn merknader til 

avtaleforslaget. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at Klekkenhagen boligområde 

utvikles i henhold til den vedtatte reguleringsplanen.  Rådmannen ser positivt på at tiltakene i 

utbyggingsavtalen gjennomføres slik at området kan utvikles.  

 

Utbyggingsavtalen er i tråd med lignende avtaler, og sikrer at tiltakene blir gjennomført i 

henhold til kommunens krav. 

 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at utbyggingsavtalen vedtas slik den foreligger nå. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale mellom Block Watne As og Ringerike kommune datert 

20.09.16 

2. Tegning vva 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 15/5389-22   Arkiv: PLN 409  

 

Detaljregulering 409 Røiseng Massedeponi Høring av planprogram  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

91/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til planprogram for Røiseng Massedeponi legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Anbefalinger til endring av planprogram under «Rådmannens vurdering» gis som innspill og 

skal vurderes tatt inn i planprogrammet før fastsettelse. 

 

Sammendrag 

TAB Anlegg AS har i samarbeid med grunneier startet arbeidet med å utarbeide 

reguleringsplan for mottak av rene masser på Røiseng. 

For å sikre medvirkning og tilstrekkelig utredning av konsekvenser er det anbefalt å utarbeide 

planprogram. Planprogrammet skal gi forutsigbarhet om krav til medvirkning og utredning av 

ulike temaer i den videre prosessen med utarbeidelse av planbeskrivelse 

Utredningstemaene som forslagstiller mener er særlig relevante i saken er: naturmiljø, 

vannmiljø, trafikk og trafikksikkerhet samt forurensning. 

Det vises til saksframlegg til oppstart av plan for utfyllende beskrivelse av planen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Massedeponiet omfatter ca. 107 daa på Ask ca 2,5km innover Sandakerveien. Området består i 

dag av en ravine nær elva Sogna. Det planlegges mottatt ca 850 000 m3 masser. Det er et 

sterkt ønske fra grunneier i området om å få til et mer lettdrevet landbruksareal på 

eiendommen. Det forventes at tiltaket vil resultere i at dyrkbart areal økes med ca. 70 daa. 

Forslagstiller tar sikte på at anlegget skal være åpent og ser potensiale for deponering også fra 

områdene rundt Oslo/Bærum ved at kostnadene til transport dekkes inn gjennom at masser fra 

grustak på Ringerike fraktes tilbake til Osloområdet 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er i gjeldende kommuneplan regulert til LNF-område 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
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Anbefaling om oppstart av detaljreguleringen ble behandlet politisk i HMA 22.06.2015 sak 

54/15. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_409 detaljregulering for Røiseng massedeponi.  

2. Det lokale behovet for deponiplass ved bygging av en Ringeriksbane og ny E16 bør 

vurderes.  

3. Resultatet av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Tiltaket vil berøre beboere langs Sandakerveien i 20 år. 

Planprogrammet legger opp til at det skal avholdes åpent møte under høring og offentlig 

ettersyn av planforslaget. 

Innspill til oppstarten er vurdert av forslagstiller i forbindelse med utarbeidelsen av forslag til 

planprogram. Rådmannen vil vurdere disse til første gangs behandling i tråd med vanlig rutine 

for plansaker.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Planprogrammet skal gi forutsigbarhet om omfanget av utredningsarbeidet som skal danne 

grunnlag for vurdering av planen og avbøtende tiltak. Planprogrammet er en beskrivelse av 

utredningsarbeidet og det er derfor viktig at innspill til temaer som anses å kunne ha betydning 

for vurderingen av planen kommer inn i denne fasen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Utredningstemaene 

Naturmiljø 

Anses å fange opp aktuelle forhold, herunder elvemuslingen i Sogna. Rådmannen anbefaler at 

det i planbeskrivelsen legges til «avbøtende tiltak beskrives» 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Planbeskrivelsen anses tilstrekkelig for å ivareta hensynet. 

 

Landskap 

Planbeskrivelsen anses tilstrekkelig for å ivareta hensynet. 

 

Forurensning (støv og støy) 

Anses å fange opp aktuelle forhold. Rådmannen anbefaler at det i planbeskrivelsen legges til 

følgende. «Avbøtende tiltak vurderes og beskrives» Det bør vurderes å knytte 

utredningsarbeidet og avbøtende tiltak til forurensningsforskriften §30. 

 

Friluftsliv, nærmiljø, barn og unge folkehelse 

Rådmannen ser det fornuftig å se disse temaene i sammenheng da tiltaket må forventes å få 

konsekvensene for bruken av området og de nevnte temaene. 

 

Avrenning/vannmiljø 
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Rådmannen anser utredningsbehovet som tilfredsstillende men stiller spørsmål ved metode. 

Rådmannen anbefaler av hensyn til elvemuslingen å be fylkesmannen vurdere om 

forurensningsforskriften§30 er egnet i denne konkrete saken. Forskriften vil være aktuell i 

vurderingen også av temaene støv og støy. 

 

Trafikk 

Rådmannen anbefaler at det legges til «Trafikksikkerheten vurderes og konsekvenser 

beskrives. Avbøtende tiltak vurderes og beskrives.» 

 

Ros-analyse  

Fanger i utgangspunktet opp svært mange temaer men blir i mange sammenhenger gjort 

forholdsvis skjematisk. Rådmannen anser derfor at det kan være fornuftig å fremheve forhold 

som kan ha særlig relevans i saken. Anbefaler derfor at utredning av fare for skred/ras vurderes 

tatt inn som eget utredningstema. Det vil i forbindelse med stabilitet være naturlig å se på 

håndtering av overvann. 

 

Rådmannen anbefaler også at driftstider og forhold knyttet til driften beskrives. 

Planbeskrivelsen bør også redegjøre for hvordan tilbakeføring av arealene sikres. 

 

Samlet vurdering. 

Rådmannen anser at planprogrammet er oversiktlig og tar utgangspunkt i å utrede relevante 

temaer. Rådmannen viser til saksframlegg til oppstarten og anbefaler at det i planprogrammet 

gjøres presiseringer i tråd med anbefalingene over. 

 

 

Vedlegg 

 

Forslag til planprogram 

Sammendrag av innspill med forslagstillers vurdering 

Oppstart av plan 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Arkivsaksnr.: 14/4304-23   Arkiv: PLN 401  

 

401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 1.gangs 

behandling 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

92/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengaten 40-44 Boligprosjekt 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 de deler av gjeldende reguleringsplan 7 Hønefoss, vedtatt 

18.02.1956, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_401 Hønengaten 40-44 

Boligprosjekt. 

 

4. Etasjeantall og forholdet til rivning og forutsetninger for gjenoppbygging av verneverdig 

bebyggelse må særlig belyses og høres. 

 

 

Sammendrag 

Eierne av eiendommene Hønengata 40, 42 og 44 har sammen fremmet forslag om oppstart av 

detaljregulering for sine eiendommer. Gjeldende reguleringsplan for området er reguleringsplan nr. 

7. Dette er en eldre plan som overstyres av kommuneplanen med den følge at eiendommene tillates 

bebygd med enebolig med bileilighet. Forslagstiller ønsker å omregulere til boligblokk med i alt 21 

boenheter. Dette medfører behov for regulering. Etter oppstart har Buskerud Fylkeskommune og 

berørte naboer stilt seg kritiske til planforslaget. Planen avviker fra dagens bebyggelse i Hønengata 

og må ventes å skape presedens for tilsvarende bebyggelse langs Hønengata. Det vil være aktuelt 

med parallell behandling av planforslag og byggesak. 

 

Bakgrunn 

Forslagstiller kontaktet tidligere kommunen med planer for utvikling av et boligprosjekt med 8 

boenheter på Hønengata 40. Prosjektet hadde store utfordringer med å få til gode uteområder og 

tilstrekkelig støyskjerming. Kommunen krevet regulering av området og forslagstiller har sammen 

med eier av Hønengata 42-44 fremmet forslag om regulering av eiendommene samlet.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble ansett å medføre vesentlig endring av eksisterende bebyggelse og opplevelse av 

Hønengata og det ble derfor fremmet politisk sak. Formannskapet vedtok oppstart 17.02.2015 

beh.nr. 22/15. 
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Forslaget har vært sendt på oppstartshøring i perioden 28.02.15 – 29.03.15.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet består av eiendommene hønengata 40-42 og 44 (Gnr: 317/184,186 og 187). Til 

sammen utgjør eiendommene 2290 m2. På eiendommen Hønengata 40 står i dag en bygning med 

høy verneverdi som tillates revet på grunn av dårlig teknisk stand. Øvrige to eiendommer er bebygd 

med tomannsbolig og bolig kombinert med næring i 1.etasje. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra SG Arkitektur i samarbeid med Bjørn Leifsen. 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Firmaet Hønengt 40-44 er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 7 Hønefoss, vedtatt 18.02.1956. Dette er en eldre 

plan som overstyres av kommuneplanen. Planområdet er i kommuneplanen regulert til bolig 

(Hønengata 40 og 44) og erverv (Hønengata 42).  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr. 317/187 som er eiet av Lafton eiendom AS og gnr 

317/184 og 317/186 som er eiet av Svein Erik Venåsen. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev og kunngjorde det i Ringerikes Blad 28.02.2015, samt på kommunens 

nettsider. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 6. 

Fylkeskommunen og berørte naboer har stilt seg kritiske til prosjektet. Innvendingene fra 

fylkeskommunen har omhandlet forholdet til omkringliggende bebyggelse og skala, bevaring av 

småhusbebyggelsen langs Hønengata samt fare for presedens. Det er avholdt møte med 

Fylkeskommunen uten at det ble funnet gode løsninger for alternativ bebyggelse. Fylkeskommunen 

anbefaler oppsplitting av bebyggelsen samt begrensning på tre etasjer. Naboer har hatt innvendinger 

mot størrelse og brudd med omkringliggende bebyggelse og fremhevet hensynet til lys, innsyn og 

trafikk.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planforslaget anses å være i tråd med intensjonene om fortetting sentralt og langs kollektivakser. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til bolig og erverv. Planforslaget 

er dermed delvis i strid med angitt formål i kommuneplanen. 
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Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken er i strid med kommuneplanen og legges fram 

for 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. 

Planbeskrivelsen redegjør i punkt 5.9 for at arealene som ønskes utviklet i dag er bebygget og 

opparbeidet og at det derfor ikke er fare for negative konsekvenser for plante og dyreliv. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur 

og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Behov for møte med ulike parter vil bli vurdert på grunnlag av innkomne merknader under 

høringsperioden. Forslagstiller har avholdt møte med Buskerud fylkeskommune og naboer. 

Kommunen har vært representert på møtene. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Planen vil ved vedtak medvirke til at det skapes presedens for bebyggelse inntil 4etasjer og større 

volumer langs Hønengata. Dette vil på sikt endre småhuspreget i gata.  

 

Det vil være gunstig å gi politiske signaler om ønsket høyde langs Hønengata og om denne bør 

være ulik på øst og vestsiden av hensyn til bl.a. solforholdene. Det er i denne saken ikke gjort en 

analyse av høyder for hele gata og det fremmes derfor ikke forslag til anbefaling av høyder utover 

planavgrensningen. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Rådmannen anser at foreslått bebyggelse bryter sterkt mot omkringliggende bebyggelse, noe som 

har gitt reaksjoner fra Fylkeskommunen og naboer. Det er svært utfordrende å bygge 

småhusbebyggelse langs Hønengata grunnet problemer med støy og støv. Det er den senere tid 

både vedtatt og igangsatt reguleringsplaner langs Hønengata som tillater høyere og større 

bebyggelse. På sikt vil dette medføre at gata endrer karakter. Rådmannen anser at dette kan være 

fornuftig ut i fra prinsippet om stor tetthet nært kollektivakser og for å skjerme utearealer og 

bakenforliggende bebyggelse. Utbygging av denne typen muliggjør også finansiering av tekniske 

løsninger som heis og parkering under bakken. Bygningene langs Hønengata vil være svært 

eksponert og vil være med på å danne inntrykket av Hønefoss. Estetisk utforming vil derfor være 
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viktig og rådmannen anbefaler at planen låses til planlagt bebyggelse gjennom parallell behandling 

av plan og byggesak.  

Bygget plasseres i tidligere byggelinje for å bygge opp om gateløpet i Hønengata. 

Illustrasjoner av forslag fra forslagstiller for å imøtekomme fylkeskommunens ønske om tilpasning 

fremgår som de siste alternativene vist i vedlagte illustrasjoner. Hverken forslagstiller, 

fylkeskommunen eller rådmann mener disse gir en vesentlig forbedring av tilpasningen til 

eksisterende bebyggelse.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. 

Rådmannen støtter Fylkeskommunen i sitt syn om at bebyggelsen vil endre gatas karakter og bidra 

til å skape presedens for bygningsrekka langs Hønengata. Rådmannen anser imidlertid ikke at det er 

fare for at bygningstypen vil skape presedens for bakenforliggende småhusområder. Rådmannen har 

forståelse for Fylkeskommunens syn om at planområdets plassering er uheldig i forhold til 

tilliggende område med stor historisk verdi, men mener det er problematisk å bruke dette som 

argument da planområdet ikke berører arealer innenfor område med bevaringsverdi. Rådmannen er 

ut i fra støyberegningene (vedlagt) skeptisk til en oppsplitting av bebyggelsen da dette vil gi store 

problemer for støyskjerming av utearealer uten bruk av skjermer. Bruk av skjermer anses mindre 

ønskelig av hensyn til samspillet mellom gata og bygningene og estetiske hensyn f.eks. ved 

manglende vedlikehold. Høydevirkningen mot Hønengata er forsøkt dempet gjennom bruk av 

bygningselementer som er trukket ned. Dette bryter også opp fasaden i lengderetningen. 

Rådmannen har også forståelse for nærliggende naboers motstand mot prosjektet. Rådmannen anser 

at prosjektet i hovedsak vil medføre ulempe i form av økt innsyn på naboeiendommer. I 

planforslaget er bebyggelsen trukket forholdsvis langt fra eiendomsgrense mot bakenforliggende 

bebyggelse samt at øverste etasje er trukket delvis inn som avbøtende tiltak samt for å dempe høyde 

og skyggevirkning. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller innunder 

tilknytningsplikten. 

Planforslaget innebærer sanering av eksisterende avkjørsler mot Hønengata som vil bli avkjørselsfri 

på strekningen. Dette anses positivt for myke trafikanter som ferdes langs Hønengata. 

 

Lekeplasser 

Lekeplass for boligområdet er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

Faktisk areal som er egnet til lek vurderes å være mindre enn det som fremkommer av 

planbeskrivelsen. Rådmannen anser likevel at lekeplassen er godt plassert på den delen av tomta 

med best støy og solforhold med gode siktlinjer mot leilighetene. Arealet mot øst har en god 

arrondering og bør være stort nok til at det kan etableres en velfungerende lekeplass. Det er 

muligheter for lek også for større barn nær planområdet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Rådmannen anser at planforslaget ikke kommer i strid med naturmangfoldlovens §8-12 ettersom 

området er bebygd. Det er ikke registrert særskilte naturverdier i planområdet. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Utredningsplikten vurderes som oppfylt med unntak av utredning av fare for forurensede masser. 

Det har i perioder vært virksomhet på området som gir grunn til å avklare forholdet nærmere. 

Rådmannen anser at dette kan ivaretas ved at forholdet avklares før sluttbehandling av planen. 
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Eventuelle funn vil i hovedsak ha konsekvenser for kostnadene ved opparbeiding av tomta og antas 

ikke å ha særlig betydning for vurderingen av arealbruken. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til prosjektet som vil kunne gi sentrumsnære boliger.  

 

Det foreligger interessemotsetning mellom bevaring av eksisterende småhuspreg langs Hønengata 

og behovet for støyskjerming, høyere utnyttelse og fortetting av sentrale arealer.  

  

Politiske signaler fra oppstartssaken er vektlagt i forslaget til vedtak i saken. Konsekvensen av dette 

vil være at Hønengata på sikt vil endre karakter mot tyngre bebyggelse mot gata. 

 

Rådmannen avventer innspill ved offentlig ettersyn, før endelig anbefaling med tanke på eventuelle 

forslag til endring av foreslått bebyggelse med tanke på høyde og volum. Rådmannen ønsker også å 

avklare konsekvensene av Fylkeskommunens forutsetninger for tillatelse til å rive og gjenoppføre 

bygg på området. Rådmannen har derfor lagt inn vedtakspunkt 4 for å avklare disse forholdene før 

sluttbehandling. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Støyanalyse 

6. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

7. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Buskerud Fylkeskommune. Brev av 01.3.2013 

b. Buskerud Fylkeskommune. Brev av 08.4.2015. 

c. Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 24.3.2015. 

d. Statens vegvesen. Brev av 28.3.2015.  

e. Adv. Torkild sen & co. Brev av 26.3.2015.  

f. Kommuneoverlegen. Bre v av 27.3.2015.  

g. Ringerike kommune. Rådmannenstab. Brev av 12.2.2015. 

h. Cicilie Myrvang Brev datert 16.6.2015 

8. Buskerud fylkeskommune vurdering av bygningstype 

9. ROS-analyse 

10. Illustrasjoner 

11. Solanalyse 

12. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

13. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.09.2016 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/4584 26.08.2016 DS BYG 398/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 278/257 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/257 - Bjørntjernlia 

 

16/4585 26.08.2016 DS BYG 399/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1/69 

 

16/4654 01.09.2016 DS BYG 411/16 R/TEK/BERLE

 GNR 177/18 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 177/18 - Strømsoddveien 340 

 

16/4731 01.09.2016 DS BYG 412/16 R/TEK/BERLE

 GNR 279/2 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 279/2 - Vestre Ådal 193 

 

16/4738 06.09.2016 DS BYG 417/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 92/67 

 Søknad innvilget 

Bygging av bioanlegg Gnr/bnr 92/67 - Hensmoveien 83 

 

16/4695 06.09.2016 DS BYG 418/16 R/TEK/BERLE

 GNR 318/74 

  

Utskifting av heis Gnr/bnr 318/74 - Storgata 13 

 

16/4631 06.09.2016 DS BYG 420/16 R/TEK/BERLE

 GNR 58/74 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Kristina Lindkvist Walseth  

Bygging av garasje Gnr/bnr 58/74 - Øvre Halsteinsrud terrasse 4 

 

16/4700 07.09.2016 DS BYG 421/16 R/TEK/BERLE

 GNR 318/71 

  

Utskifting av heis Gnr/bnr 318/71 - Storgata 11 

 

16/4844 08.09.2016 DS BYG 423/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 51/19 

 Søknad innvilget 

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 51/19 - Vestre Ådal 15 

 

16/4676 13.09.2016 DS BYG 426/16 R/TEK/HALA

 GNR 60/4 

  

Riving av bygg Gnr/bnr 60/4/1 - Elvengveien 19 

 

16/4822 16.09.2016 DS BYG 437/16 R/TEK/BERLE

 GNR 56/47 

  

Montering av trappeheis Gnr/bnr 56/47 - Valhallveien 3 B 

 

16/4882 21.09.2016 DS BYG 445/16 R/TEK/BERLE

 GNR 276/1 

  

Reparasjon av pipe Gnr/bnr 276/1 - Heiaveien 8 

 

16/4951 21.09.2016 DS BYG 447/16 R/TEK/BERLE

 GNR 56/47 

  

Forlengelse av trappeheis Gnr/bnr 56/47 - Valhallveien 7 D 

 

16/4760 22.09.2016 DS BYG 448/16 R/TEK/NILILY

 GNR 37/90 

  

Søknad om tiltak Gnr/bnr 37/90 - Arnegårdsveien 52 

 

16/4378 11.08.2016 DS  372/16 R/TEK/AEMYH GNR 297/111 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/111 - Skåpmyrveien - Tosvika 
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16/4548 25.08.2016 DS  395/16 R/TEK/NILILY GNR 38/136 

  

Oppsetting av skilt Gnr/bnr 38/136 - Osloveien 79 

 

16/4271 29.08.2016 DS  400/16 R/TEK/OLAVA GNR 317/125 

Espen Berg Jørgensen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 317/125 - Bekkegata 17 

 

16/4631 29.08.2016 DS  402/16 R/TEK/BERLE GNR 58/74 

Kristina Lindkvist Walseth  

Bygging av garasje Gnr/bnr 58/74 - Øvre Halsteinsrud terrasse 4 

 

16/4156 30.08.2016 DS  405/16 R/TEK/NILILY GNR 128/41 

Kari Marie Kristiansen  

Garasje Gnr/bnr 128/41 - Fåfengveien 4 

 

16/4675 30.08.2016 DS  406/16 R/TEK/HALA GNR 317/125 

  

Bygge garasje med takterrasse i tilknytning til bolig - rive gammel terrasse 

m/overbygg m.m. Gnr/bnr - 317/125 

 

16/4555 31.08.2016 DS  407/16 R/TEK/AEMYH GNR 278/257 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 278/257 - Bjørntjernlia 

 

16/4598 31.08.2016 DS  408/16 R/TEK/BERLE GNR 294/77 

Steinar Berntsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 294/77 - Blåbærhaugen 17 

 

16/4624 01.09.2016 DS  409/16 R/TEK/HALA GNR 54/3 

Sirwan Mohamed  

Bygging av tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 54/3 - Heradsbygdveien 11 

 

16/3808 01.09.2016 DS  410/16 R/TEK/ANEWEB GNR 113/20 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 113/20 - Østerdamsveien 

 

16/4658 05.09.2016 DS  413/16 R/TEK/NILILY GNR 86/252 

  

Endring av profilering - Statoil Ullerål Gnr/bnr 86/252 - Hønengata 78 
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16/3286 05.09.2016 DS  415/16 R/TEK/HALA GNR 39/206 

  

Bruksendring Gnr/bnr 39/205 , 39/206 - Gigstad vei 20 

 

16/3895 06.09.2016 DS  416/16 R/TEK/HALA GNR 86/449 

  

Riving av bygg Gnr/bnr 86/449 - Hønengata 70 

 

16/4795 06.09.2016 DS  419/16 R/TEK/OLAVA GNR 244/17 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/17 - Skjærdalen 

 

16/4715 07.09.2016 DS  422/16 R/TEK/ANEWEB GNR 89/162 

  

Bygging av enebolig og dobbel garasje Gnr/bnr 89/162 - Almemoen 75 

 

16/4653 08.09.2016 DS  424/16 R/TEK/ANEWEB GNR 50/235 

Janne Linn og Atle Småbråten  

Bruksendring Gnr/bnr 50/235 - Glederudveien 41 

 

15/7337 12.09.2016 DS  425/16 R/TEK/HALA GNR 318/249, 318/250 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 318/249 318/250 - Oskarsgate 

 

16/4883 13.09.2016 DS  427/16 R/TEK/INGRIS GNR 144/92 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/92 - Kastet 18 

 

16/4705 13.09.2016 DS  428/16 R/TEK/BERLE GNR 81/15 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 81/15 - Nedre Eggeveien 17 

 

16/4666 13.09.2016 DS  429/16 R/TEK/BERLE GNR 78/56 

Benny Ove Olsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 78/56 - Askenga 5 

 

16/4913 15.09.2016 DS  430/16 R/TEK/HALA GNR 87/474 

Steffen Håkenrud Edvardsen  

Påbygg over garasje Gnr/bnr 87/474 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

16/4330 15.09.2016 DS  432/16 R/TEK/ANEWEB GNR 102/182 

  

Utebod Gnr/bnr 102/182 - Haug 

 

16/4237 15.09.2016 DS  433/16 R/TEK/ANEWEB GNR 2164/1, 103/12, 

103/128 

  

Gang- og sykkelveg - Kryss og adkomstveg Gnr/bnr 2164/1, 103/12, 103/128 

 

16/4899 16.09.2016 DS  434/16 R/TEK/N46 GNR 160/22 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 160/22 - Havikveien 806 

 

16/4848 16.09.2016 DS  435/16 R/TEK/ANEWEB GNR 148/2 

Torunn Hovde  

Driftsbygning Gnr/bnr 148/2 - Lundealleen 19 

 

16/4857 16.09.2016 DS  436/16 R/TEK/N03 GNR 276/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 276/1 - Østre Bergsund 

 

16/4866 19.09.2016 DS  438/16 R/TEK/HALA GNR 18/96 

Dag Ragnar Klæstad  

Garasje Gnr/bnr 18/96 - Småbråtaveien 

 

16/4771 19.09.2016 DS  439/16 R/TEK/ANEWEB GNR 294/81 

  

Bod Gnr/bnr 294/81 - Blåbærhaugen 25 

 

16/4640 20.09.2016 DS  441/16 R/TEK/AEMYH GNR 103/264 

  

Bygging av enebolig med hybelleilighet og garasje Gnr/bnr 103/264 - Haugkollen 

 

16/4924 20.09.2016 DS  443/16 R/TEK/OLAVA GNR 244/400 

  

Deling- fradeling av tilleggsarealer Gnr/bnr 244/400 

 

16/4879 21.09.2016 DS  446/16 R/TEK/BERLE GNR 303/34 

Ole Martin Grimsgaard  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 303/34 - Østsideveien 33 
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16/3856 22.09.2016 DS  449/16 R/TEK/HALA GNR 318/443 

  

Ombygging av kjeller Gnr/bnr 318/443 - Hønfoss bru 3 

 

16/3896 23.09.2016 DS  450/16 R/TEK/NILILY GNR 51/29 

  

Oppføring av lagerbygg Gnr/bnr 51/29 - Nedre Kilemoen 
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerike kommune - gnr 95/99 - Slettveien 17 - klage dispensasjon for 
oppføring av levegg – klagen tas ikke til følge 

VEDTAK

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 18. 
januar 2016.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 16. mars 2016. Vi beklager den lange 
saksbehandlingstiden.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder klage på dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av levegg på eiendom 
gbnr, 95/99.

Eier av gnr. 95/99 oppførte en levegg i nabogrensen til gnr. 95/102. Leveggen har en total 
lengde på 11,2 meter. 6 meter av leveggen har en høyde på 1.8 meter, mens den resterende 
delen er 1,2 meter høy. Kommunen ble gjort oppmerksom på det allerede oppførte tiltaket av 
eier av gnr. 95/102. I brev til tiltakshaver opplyser kommunen at slik konstruksjon er 
beskrevet i brevet fra naboen, må leveggen være minst fire meter fra nabogrensen for å være 
unntatt kravet om søknadsplikt. Kommunen viste videre til at tiltaket er avhengig av 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen om maksimal høyde for gjerder. Tiltakshaver søkte 
om dispensasjon fra høydereguleringen 27. august 2015. Kommunen har vært på to befaringer 
av tiltaket.

Saken ble første gang behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) den 
30. november 2015. På bakgrunn av uklarheter i rådmannens saksfremlegg, ble det vurdert at 
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saken måtte behandles på nytt for å unngå saksbehandlingsfeil. Saken ble behandlet på nytt 
18. januar 2016.

Ringerike kommune fattet følgende vedtak 18. januar 2016:

«1. Hovedkomiteen finner at hensynet bak reguleringsbestemmelsens § 4 og plan- og 
bygningsloven § 29-4 tilsidesettes i noen grad. Hovedkomiteen godkjenner derfor et 
redusert tiltak med å erstatte eksisterende 11 meter lange levegg, med en levegg som 
er i tråd med den nye plan- og bygningslovens krav til levegger som er unntatt 
søknadsplikten: levegg med høyde inntil 1,8 meter og inntil 5,0 målt fra tiltakshavers 
side»

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsens § 4 og plan- og bygningslovens § 29-4, men med betingelse 
om at leveggen reduseres til de mål som er angitt i pkt. 1»

3. Tillatelse til oppføring av levegg gis etter plan- og bygningsloven § 20-4.» 

Vedtaket er påklaget av eier av gnr. 95/102 i brev av 10. februar 2016. 

Klager anfører i hovedsak at søknaden om dispensasjon burde vært avslått i sin helhet. 
Det begrunnes med at leveggen er i strid med bestemmelsen i reguleringsplanen som tillater
gjerder på maks 1 meter i høyden. 

Klager viser til at hensynet bak bestemmelsen er å sikre området et lyst og åpent preg, og at 
beboere ikke skal «stenges inne» av høye konstruksjoner i grenselinjene. En delvis godkjent 
dispensasjonssøknad innebærer derfor en vesentlig tilsidesettelse av formålet bak 
reguleringsbestemmelsen. Videre anføres at det ikke er grunnlag for å si at 
reguleringsbestemmelsen § 4 om maksimal høyde på gjerde er utdatert. 

I tillegg mener klager at det ikke foreligger en kvalifisert interessevekt for at fordelene er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette da leveggen innebærer en vesentlig 
ulempe for dem da den er svært dominerende og hindrer utsyn fra deres eiendom. 

Avslutningsvis peker klager på at argumentasjonen for hva som er unntatt søknadsplikt etter 
lovendring 1. juli 2015 er misforstått. Det vises til at de materielle reglene for hva som er 
tillatt å bygge ikke er endret, da det gjelder et krav om at alle tiltak må være i samsvar med 
plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gjeldende 
reguleringsplan. 

Klagen ble behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 31. november 
2015 som ikke fant grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak.

Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf. 
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet. 

Fylkesmannens merknader
Oppføring av levegg i nabogrensen er et søknadspliktig tiltak dersom den er over 1,8 meter
høy eller har en lengde over 5,0 meter, jf. Plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd, jf. § 20-
1 bokstav a) og SAK10 § 4-1 bokstav d) nr. 2. 



Side 3 av 5

Klagerett og klagefrist
Klager har rettslig klageinteresse i saken da tiltaket er oppført i klagers eiendomsgrense og 
har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som i reguleringsplan for Vesternbakken vedtatt av 
kommunestyre 8. august 1955 er regulert til boligformål. 

Reguleringsplanens § 4:

«Gjerder rundt tomtene skal ikke ha større høyde enn 1,00 m.»

Innledningsvis i kommunens vedtak av 18. januar 2016 understrekes det at selv om det 
omsøkte tiltak er en levegg, vil den falle inn under reguleringsbestemmelsens virkeområde. 
Det vises til at formålet bak bestemmelsen er å regulere et tiltaks høyde i nabogrensen. Da det 
omsøkte tiltaket er oppført i nabogrensen, vil de samme hensyn gjøre seg gjeldende. På 
bakgrunn av dette konkluderer kommunen med at tiltaket krever dispensasjon fra 
reguleringsplanen. 

Dispensasjonsvurderingen
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra § 4 i 
reguleringsplan for Vesternbakken dersom hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon 
når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med
styrke.

Det skjønn kommunen skal utøve når den vurderer om dispensasjon skal gis, er underlagt 
omfattende begrensninger. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er
som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens
øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det 
skal derfor ikke være kurant å fravike gjeldende plan.

Utgangspunktet for en dispensasjon er at denne må være til fordel for allmennheten, og ikke 
private interesser. Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare 
grunner av en slik karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den 
aktuelle plan eller bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene 
plan- og bygningsloven angir, er relevante i vurderingen.

Blir formålet bak reguleringsbestemmelsen § 4 vesentlig tilsidesatt
Kommunen har i sin vurdering kommet til at dispensasjonen vil tilsidesette formålet bak 
reguleringsbestemmelsen, men at tilsidesettelsen ikke er vesentlig. Dette opprettholdes ved 
behandlingen av klagen. Det begrunnes med at reguleringsbestemmelsen er av eldre dato, og
kan oppfattes som svært streng i forhold til nye og mer liberale byggeregler. Kommunen viser
til at en levegg er unntatt søknadsplikt dersom den er inntil 1,8 m høy eller 5 m lang i 
nabogrensen, dersom dette ikke er i strid med plan. Kommunen skriver at partenes 
eiendommer står i en særstilling. Dette fordi kommunen ved befaring vurderte planområdet 
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samlet og så at ingen andre uteoppholdsareal var så tette som i denne saken. Faren for 
presedens er derfor svært lav etter kommunens vurdering.

Fylkesmannens ser at en levegg 80 cm over tillatt maksimalhøyde for gjerder er en 
tilsidesettelse av bestemmelsens formål. Imidlertid er leveggen kun 5 meter lang og er i 
forlengelsen av eksisterende bolig. Reguleringsplanen er av eldre dato, og det må forventes en 
utvikling i allerede ferdigbygget områder. Vi kan derfor ikke se at tilsidesettelsen av planen er 
vesentlig slik at dette vilkåret anses for oppfylt.

Er fordelene klart større enn ulempene
I vurderingen om fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene 
foreligger et spørsmål om interesseovervekt. Ordlyden «klart» tilsier at det skal foreligge en 
kvalifisert overvekt for å innvilge dispensasjon. Individuelle forhold knyttet til søkers person 
eller private interesser er i utgangspunktet ikke tungtveiende i denne vurderingen, da det i 
utgangspunktet er fordeler og ulemper for allmenne interesser som skal avveies.

Allmenhetens interesser er ikke særlig berørt i saken ettersom leveggen ikke ligger ut mot vei, 
men mellom Slettveien 15 og 17. Det er derfor klagers eiendom som i hovedsak blir berørt av 
dispensasjonen. Ettersom klagers eiendom ligger nord for tiltakshavers eiendom vil leveggen 
komme i sydlig retning slik at det kan være fare for tap av sol og lys. Kommunen har i sin 
behandling vist til at klagers terrasse ligger høyere enn tiltakshavers eiendom, slik at det er en 
klar fordel for tiltakshaver å skjerme innsyn til eiendommens utearealer. Høydeforskjellen 
mot klagers terrasse gjør også at ulempen på hans eiendom blir mindre enn om leveggen 
hadde vært mot et mye brukt uteareal på bakkeplan.

Det er i saken også vist til at klager allerede har en levegg på sin terrasse slik at den leveggen 
som nå er gitt tillatelse til ikke vil gi særlige ulemper på hans eiendom.  Fylkesmannen ser 
også at en levegg på 5 meter ikke strekker seg lenger vest enn det fasaden på huset til 
tiltakshaver gjør i dag. Ulempene for klager kan derfor ikke anses særlig store. 

I de saker hvor allmenne interesser ikke gjør seg gjeldende i særlig grad, eller ulempene ved å 
gi dispensasjon er små, kan man etter forvaltningspraksis også legge vekt på søkers 
egeninteresse i å få dispensasjon. Ettersom det her er klare fordeler for tiltakshaver ved å få 
skjermet innsyn på deler av sin uteplass finner Fylkesmannen at vilkåret for å gi dispensasjon 
er oppfylt. Det er i vurderingen lagt vekt på at tiltaket er av begrenset størrelse og at 
kommunen etter to befaringer har gjort en grundig helhetsvurdering om at det kan gis 
dispensasjon. 

Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, men finner etter en samlet vurdering at
disse ikke kan føre frem

Konklusjon
Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 18. januar 2016 om dispensasjon til 
oppføring av levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5 meter. 

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
Fagsjef

Silje Hordnes
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Eivind Brattegard og Kirsten Piltingsrud Slettveien 15 3513 HØNEFOSS
Eli Røed Slettveien 17 3513 HØNEFOSS



Fra: Tone Hau Steinnes [fmbuths@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.08.2016 11:50:59 

Emne: Ringerike kommune - Gnr 29/5 - Ultvedtveien 58 - krav om dekning av sakskostnader 

- deres ref 15/1348 

Vedlegg: Ringerike kommune - Gnr 29 5 - Ultvedtveien 58 - krav om dekning av 

sakskostnader.pdf 

Hei, 
 
Vedlagt følger Fylkesmannens vedtak i ovennevnte sak. Vi sender brevet kun per 
epost.  

Med vennlig hilsen  
Tone Hau Steinnes  
 

Fylkesmannen i Buskerud  



Vår dato: 25.08.2016

Vår referanse: 2015/4752

Arkivnr.: 423.1

Deres referanse:

Saksbehandler: Tone Hau Steinnes

Innvalgstelefon: 32266670

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Gnr 29/5 - Ultvedtveien 58 - krav om dekning av 
sakskostnader

VEDTAK

Krav om dekning av sakskostnader på 253 310 kr avslås. Sakskostnadene anses ikke å 
ha vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36.

Vedtaket kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av parten som 
har fremsatt krav om sakskostnader. Eventuell klage sendes Fylkesmannen i Buskerud
innen tre uker fra mottakelsen av dette brev.

Fylkesmannen viser til brev av 8. mai 2016 fra Sylvian Dahlberg Bye, hvor det fremsettes 
krav om dekning av sakskostnader på totalt 253 310 kr i medhold av forvaltningsloven § 36.

Sakens bakgrunn
Bakgrunnen for kravet er at Fylkesmannen i vedtak av 18. april 2016 omgjorde Ringerike
kommunes vedtak av 12. januar 2012 og 2. mai 2012 og avslo søknader om ramme- og 
igangsettingstillatelse for oppføring av bolig på gbnr. 29/5.

Sylvian Dahlberg Bye har i brev av 8. mai 2016 fremsatt krav om dekning av sakskostnader
på totalt 253 310 kr. Kostnadene gjelder juridisk bistand fra Advokatfirmaet Grette DA, 
rådgivning om naturmangfold og kartfaglige tema fra enkeltpersonforetaket Bente Lilja Bye, 
taksering av skader, kopiering av dokumenter og renter på lån til dekning av utgiftene.
Timelister fra Advokatfirmaet Grette DA er oversendt med brev av 29. mai 2016. 

Fylkesmannen har forelagt kravet for Ringerike kommune til uttalelse innen 29. juli 2016.
Kommunen har innsendt merknader til kravet i brev av 21. juli 2016.

I henhold til forvaltningsloven § 36, 3. ledd, er det klageinstansen som skal vurdere kravet om
saksomkostninger.

Vurdering av kravet om sakskostnader
Krav om sakskostnader må i henhold til forvaltningsloven § 36, 3. ledd, framsettes senest
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3 uker etter at melding om at det nye vedtaket er kommet fram til vedkommende. Kravet er 
rettidig fremsatt.

Det følger av forvaltningsloven § 36, 1. ledd, at

«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre
endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens
kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.»

Bestemmelsen oppstiller tre vilkår som alle må være oppfylt for at klager skal tilkjennes
sakskostnader. Vedtaket må være endret til gunst for klager, det må være vesentlige
kostnader som kreves dekket, og de vesentlige kostnadene må ha vært nødvendige for å få
endret resultatet.

I henhold til langvarig praksis har det vært lagt til grunn at § 36 kommer til anvendelse både
ved endring og opphevelse av vedtak til gunst for en part. Dette gjelder også i de tilfellene der
et enkeltvedtak blir opphevet uten at dette medfører noen permanent eller midlertidig endring
av rettstilstanden i klagers favør med hensyn til realiteten, jf. Sivilombudsmannens uttalelse
2007-77.

Kommunen skriver i brev av 21. juli 2016:

«Kommunen påpeker innledningsvis at vedtaket nødvendigvis ikke blir endret.
Kommunens vedtak er opphevet, men saken skal opp igjen. Spørsmålet om veirett står 
per i dag for jordskifteretten. Så snart det foreligger en rettskraftig avgjørelse fra
jordskifteretten, er det grunn til å anta at søknad om ramme- og igangsettingstillatelse 
igjen vil bli fremmet for kommunen. Per i dag er det ikke truffet nytt vedtak i saken,
men det er grunn til å anta at slikt vedtak vil bli truffet så snart jordskiftesaken er 
avgjort. Det er først etter en rettskraftig avgjørelse i jordskifteretten at man får klarhet 
i om opprinnelig vedtak blir endret. Kommunen vil da også kunne avgjøre spørsmålet 
om sakskostnader jfr. fvl. § 36, tredje ledd.»

Fylkesmannen vil understreke at den aktuelle klagesaken etter plan- og bygningsloven gjaldt 
kommunens vedtak av 12. januar 2012 og 2. mai 2012. Begge disse vedtakene er omgjort og 
søknadene om ramme- og igangsettingstillatelse ble avslått i vårt vedtak av 18. april 2016. 
Disse vedtakene er dermed endret med endelig virkning. Fremtidig behandling av 
veirettsspørsmålet i jordskifteretten er uten betydning for dette. Tiltakshaver vil senere kunne 
søke på nytt etter plan- og bygningsloven, men dette vil da være en ny sak med nye vedtak. 
Vedtakene som ble behandlet av Fylkesmannen i vedtak av 18. april 2016 er endelig endret.

Her har klagen ført til at kommunens vedtak av 12. januar 2012 og 2. mai 2012 er omgjort. 
Vedtakene er dermed endret til gunst for klager.

I følge forarbeidene (Ot.prp. nr. 3 1976-77 side 101) skal feilens art og sakens
vanskelighetsgrad vektlegges ved vurderingen av nødvendighetskriteriet. Det skal også legges
vekt på om vedkommende kunne fått tilstrekkelig bistand hos kommunens administrasjon, jf. 
forvaltningsloven § 11.
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Det er krevet dekning av kostnad på 78 100 kr til bistand fra enkeltpersonforetaket Bente Lilja 
Bye. Spørsmålet er om kostnaden er å anse som nødvendig etter forvaltningsloven § 36. 

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet skriver i uttalelse av 9. februar 2015 i sak 
14/7205 blant annet følgende om nødvendighetskriteriet:

«Som det framgår ovenfor, står ikke en part fritt til å innhente bistand for så å kreve 
utgiftene ved dette dekket etter § 36 første ledd, selv om vedtaket endres til partens 
gunst. Dette gjelder også med hensyn til bistand fra nære slektninger. Dersom det, alle 
forhold tatt i betraktning, må forventes at parten kan håndtere klagesaken på egen 
hånd, eventuelt med veiledning fra forvaltningen (jf. Ot.prp. nr. 3 (1976–77) s. 101), 
vil det i utgangspunktet ikke kunne kreves dekning av utgifter til ekstern bistand i 
medhold av § 36 første ledd. Det må etter vårt syn være et moment ved 
nødvendighetsvurderingen om den som yter bistanden, besitter relevant kompetanse 
utover det parten selv kan bidra med. Noe generelt krav om at den som yter bistand, er 
autorisert advokat eller rettshjelper, eller har en juridisk utdannelse, kan likevel etter 
vårt syn ikke oppstilles, selv om det skulle være spørsmål om bistand til rettslige 
spørsmål.»

I Enhetsregisteret er foretaket Bente Lilja Bye registrert slik:

«Virksomhet/art/bransje: Konsulentoppdrag: Internasjonale forhandlinger, 
ledelse innen naturvitenskap/teknologi, kvinner og teknologi.» 

På nettsiden til foretaket, http://blb.as/, er det opplyst blant annet følgende om foretakets 
virksomhet: 

“BLB is a research and consulting company providing information products and 
services supporting evidence-based decisions in both the private and public sector.

The BLB team consists of an international team of experts and together they deliver 
the following services:

 Global and European funding strategy
 Data management consulting
 Science communication
 Science, Technology and Innovation (focus on Climate Change, Disaster 

Management, Water and E-Infrastructure)”

Den aktuelle saken gjaldt en byggesak og reiste spørsmål om blant annet veirett og manglende 
klagebehandling i kommunen. Fylkesmannen kan ikke se at opplysningene om foretaket BLB 
i Enhetsregisteret eller på foretakets hjemmeside tilsier at foretaket faktisk besitter relevant 
kompetanse utover det Sylvian Dahlberg Bye selv kunne bidratt med, eventuelt med 
veiledning fra forvaltningen. Fylkesmannen vil bemerke at vi her kun tar stilling til om 
kostnadene ved å bruke foretaket BLB for bistand faktisk var nødvendige. Vi tar ikke stilling 
til hvilke kunnskaper Bente Lilja Bye personlig har. 

Etter vårt syn var ikke kostnadene til foretaket BLB nødvendige for å få vedtaket endret. 
Foretakets virksomhet gjelder ikke det temaet klagesaken gjaldt, og det fremgår heller ikke at 
foretaket i seg selv har noen forvaltningsrettslig eller plan- og bygningsrettslig kompetanse. 
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Det kan ikke være slik at en part kan kreve dekning for kostnader til et hvilket som helst 
foretak for bistand i klagesak, uavhengig av hvilken virksomhet og kompetanse foretaket har, 
selv om enkeltindivider i foretaket har bidratt til å skrive klage eller liknende. Vi er etter dette 
kommet til at kostnadene ikke kan kreves dekket etter forvaltningsloven § 36.

Nødvendighetskriteriet oppstiller videre et krav om at det må foreligge årsakssammenheng 
mellom de utgifter parten har pådratt seg i klageomgangen og vedtaksendringen. I kravet 
ligger en avgrensning mot utgifter som ikke er knyttet til klagesaken. 

Sylvian Dahlberg Bye skriver følgende om fakturaene fra Advokatfirmaet Grette DA i kravet 
av 8. mai 2016:

«Juridiske råd til klagen er delvis dekket i forbindelse med tilknyttet jordskiftesak. 
Faktura datert 26.06.2014 inngår kun i klagesaken (56 484) og er ikke innberegnet i 
jordskiftesaken i det hele tatt. De øvrige faktura fordeles likt i forhold til å gi råd til 
klagen og råd til jordskifte ( 71 719).»

I brev av 29. mai 2016 skriver Dahlberg Bye blant annet følgende:

«Avgrensing mot utgifter som ikke er knyttet til selve klagesaken når vi får juridisk råd 
i to saker som har til dels felles problemstillinger og hvor klageinstans selv inkluderer
en annen sak i klagesaken, blir en vurderingssak. På bakgrunn av disse forholdene er 
vår vurdering at fordelingen av de utgifter som fremkommer fra fakturaene med 
betegnelse jordskifte, er 50 % på hver. Dette gjelder altså kun for juridiske kostnader 
etter at jordskifteretten etablerte sak i 2013. Juridisk rådgivning knyttet til klagen er 
fordelt på følgende perioder:

Juridisk rådgiving 2012
Juridisk rådgiving ikke inkludert i Jordskifte
Juridisk rådgiving kombinert Jordskifte og klagesak

Merk at det var ikke før Fylkesmannen ga opplysninger om klageadgang og anbefalte 
oss å sende inn klage på nytt til Ringerike kommune at vi ble klar over anledning til å 
klage i henhold til forvaltningsloven mm. Vi var allikevel fortsatt ukjent med mulighet 
til å få dekket kostnader knyttet til klage. Det fremgår derfor ikke eksplisitt i 
timelistene at det dreier seg om klage på rammetillatelse. Vi mener at det kommer 
tydelig frem av kommunikasjon og i sakens dokumenter at det ikke er mulig å kunne 
klare å skrive klagen uten å få juridiske råd. Det må være klart at det er en
årsakssammenheng mellom utgiftene til juridisk bistand og vedtaksendring.»

Fylkesmannen vil bemerke at innsendte timelister fra Advokatfirmaet Grette DA inneholder i 
hovedsak poster knyttet til saken mot Kjetil Grøtåsen i jordskifteretten, og ikke klagesaken i 
Ringerike kommune. Timelisten som gjelder arbeid i juli 2012 viser blant annet til arbeid med 
søksmålsfrist, søksmålsvarsel og korrespondanse med motparten. Timelisten for arbeid i 
august 2012 gjelder oppfølgning av saken og kontakt med Bentzen AS, som representerer 
Kjetil Grøtåsen. Videre gjelder timelistene for arbeid i juni 2013 og april-juni 2014 
overveiende arbeid med jordskiftesaken. Timelistene fremstår dermed samlet sett som om de 
gjelder jordskiftesaken, og ikke klagen på Ringerike kommunes vedtak.
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Fylkesmannen kan derfor ikke se at det er grunnlag for å kreve kostnadene til bistand fra 
Advokatfirmaet Grette DA etter forvaltningsloven § 36. Kostnadene knytter seg til 
jordskiftesaken, og ikke den saken som er behandlet i kommunen og hos Fylkesmannen. Vi 
vil understreke at det ikke er relevant om fakturaen datert 26. juni 2014 ikke har blitt 
innberegnet i jordskiftesaken. Det er i alle tilfelle klart at kostnadene der gjelder jordskifte, og 
ikke klagesaken. Det kan i utgangspunktet ikke utelukkes at Sylvian Dahlberg Bye i samtaler 
med advokat også kan ha fått med seg informasjon som har vært til nytte i klagesaken, men 
dette innebærer ikke at kostnadene har oppstått i direkte tilknytning til denne. Fylkesmannen 
kan ikke se at en slik tilknytning er godtgjort. Kostnadene på 158 015 kr til advokatbistand 
dekkes derfor ikke etter forvaltningsloven § 36. 

Det er krevet kostnader på totalt 4 900 kr for taksering av skader. Fylkesmannen kan ikke se 
at disse kostnadene har vært nødvendige for å få endret vedtaket, og de dekkes derfor ikke 
etter forvaltningsloven § 36. 

Vilkåret om at kostnadene må være vesentlige tolkes vanligvis som en avgrensning mot
småbeløp som porto, kopiering og liknende. Utgifter til reiser, gebyrer og sakkyndig bistand
som advokathonorar er eksempler på utgifter som typisk tenkes dekket etter bestemmelsen.
Det er krevet dekning av 600 kr for kopiering av dokumenter. Disse kostnadene kan ikke 
anses som vesentlige, og faller derfor utenfor det som kan dekkes etter § 36.

Sylvian Dahlberg Bye har krevet dekning av renter på lån til dekking av utgiftene, totalt 
11 592 kr. I utgangspunktet vil denne typen kostnader kunne kreves dekket etter § 36, jf. 
Forvaltningsloven i kommunene, 1. utgave 2011 (Kyrre Grimstad og Siri Halvorsen), side
549. Fylkesmannen er imidlertid kommet til at de øvrige kostnadene ikke kan dekkes etter 
forvaltningsloven § 36. Det kan da heller ikke kreves dekning for renter på kreditt som er 
benyttet til å betale disse kostnadene.

Fylkesmannen er etter en samlet vurdering kommet til at vilkårene i forvaltningsloven § 36 
ikke er oppfylt for kostnadene som er krevet dekket i brev av 8. mai 2016. Kravet om 
sakskostnader blir dermed å avslå.

Konklusjon
Krav om dekning av sakskostnader på 253 310 kr avslås. Sakskostnadene anses ikke å ha vært 
nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36.

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
fagsjef

Tone Hau Steinnes

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Sylvian Dahlberg Bye Tjyruhjellveien 17 3512 HØNEFOSS



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/4584 26.08.2016 DS BYG 398/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 278/257 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/257 - Bjørntjernlia 

 

16/4585 26.08.2016 DS BYG 399/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1/69 

 

16/4654 01.09.2016 DS BYG 411/16 R/TEK/BERLE

 GNR 177/18 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 177/18 - Strømsoddveien 340 

 

16/4731 01.09.2016 DS BYG 412/16 R/TEK/BERLE

 GNR 279/2 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 279/2 - Vestre Ådal 193 

 

16/4738 06.09.2016 DS BYG 417/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 92/67 

 Søknad innvilget 

Bygging av bioanlegg Gnr/bnr 92/67 - Hensmoveien 83 

 

16/4695 06.09.2016 DS BYG 418/16 R/TEK/BERLE

 GNR 318/74 

  

Utskifting av heis Gnr/bnr 318/74 - Storgata 13 

 

16/4631 06.09.2016 DS BYG 420/16 R/TEK/BERLE

 GNR 58/74 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Kristina Lindkvist Walseth  

Bygging av garasje Gnr/bnr 58/74 - Øvre Halsteinsrud terrasse 4 

 

16/4700 07.09.2016 DS BYG 421/16 R/TEK/BERLE

 GNR 318/71 

  

Utskifting av heis Gnr/bnr 318/71 - Storgata 11 

 

16/4844 08.09.2016 DS BYG 423/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 51/19 

 Søknad innvilget 

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 51/19 - Vestre Ådal 15 

 

16/4676 13.09.2016 DS BYG 426/16 R/TEK/HALA

 GNR 60/4 

  

Riving av bygg Gnr/bnr 60/4/1 - Elvengveien 19 

 

16/4822 16.09.2016 DS BYG 437/16 R/TEK/BERLE

 GNR 56/47 

  

Montering av trappeheis Gnr/bnr 56/47 - Valhallveien 3 B 

 

16/4882 21.09.2016 DS BYG 445/16 R/TEK/BERLE

 GNR 276/1 

  

Reparasjon av pipe Gnr/bnr 276/1 - Heiaveien 8 

 

16/4951 21.09.2016 DS BYG 447/16 R/TEK/BERLE

 GNR 56/47 

  

Forlengelse av trappeheis Gnr/bnr 56/47 - Valhallveien 7 D 

 

16/4760 22.09.2016 DS BYG 448/16 R/TEK/NILILY

 GNR 37/90 

  

Søknad om tiltak Gnr/bnr 37/90 - Arnegårdsveien 52 

 

16/4378 11.08.2016 DS  372/16 R/TEK/AEMYH GNR 297/111 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/111 - Skåpmyrveien - Tosvika 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/4548 25.08.2016 DS  395/16 R/TEK/NILILY GNR 38/136 

  

Oppsetting av skilt Gnr/bnr 38/136 - Osloveien 79 

 

16/4271 29.08.2016 DS  400/16 R/TEK/OLAVA GNR 317/125 

Espen Berg Jørgensen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 317/125 - Bekkegata 17 

 

16/4631 29.08.2016 DS  402/16 R/TEK/BERLE GNR 58/74 

Kristina Lindkvist Walseth  

Bygging av garasje Gnr/bnr 58/74 - Øvre Halsteinsrud terrasse 4 

 

16/4156 30.08.2016 DS  405/16 R/TEK/NILILY GNR 128/41 

Kari Marie Kristiansen  

Garasje Gnr/bnr 128/41 - Fåfengveien 4 

 

16/4675 30.08.2016 DS  406/16 R/TEK/HALA GNR 317/125 

  

Bygge garasje med takterrasse i tilknytning til bolig - rive gammel terrasse 

m/overbygg m.m. Gnr/bnr - 317/125 

 

16/4555 31.08.2016 DS  407/16 R/TEK/AEMYH GNR 278/257 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 278/257 - Bjørntjernlia 

 

16/4598 31.08.2016 DS  408/16 R/TEK/BERLE GNR 294/77 

Steinar Berntsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 294/77 - Blåbærhaugen 17 

 

16/4624 01.09.2016 DS  409/16 R/TEK/HALA GNR 54/3 

Sirwan Mohamed  

Bygging av tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 54/3 - Heradsbygdveien 11 

 

16/3808 01.09.2016 DS  410/16 R/TEK/ANEWEB GNR 113/20 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 113/20 - Østerdamsveien 

 

16/4658 05.09.2016 DS  413/16 R/TEK/NILILY GNR 86/252 

  

Endring av profilering - Statoil Ullerål Gnr/bnr 86/252 - Hønengata 78 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/3286 05.09.2016 DS  415/16 R/TEK/HALA GNR 39/206 

  

Bruksendring Gnr/bnr 39/205 , 39/206 - Gigstad vei 20 

 

16/3895 06.09.2016 DS  416/16 R/TEK/HALA GNR 86/449 

  

Riving av bygg Gnr/bnr 86/449 - Hønengata 70 

 

16/4795 06.09.2016 DS  419/16 R/TEK/OLAVA GNR 244/17 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/17 - Skjærdalen 

 

16/4715 07.09.2016 DS  422/16 R/TEK/ANEWEB GNR 89/162 

  

Bygging av enebolig og dobbel garasje Gnr/bnr 89/162 - Almemoen 75 

 

16/4653 08.09.2016 DS  424/16 R/TEK/ANEWEB GNR 50/235 

Janne Linn og Atle Småbråten  

Bruksendring Gnr/bnr 50/235 - Glederudveien 41 

 

15/7337 12.09.2016 DS  425/16 R/TEK/HALA GNR 318/249, 318/250 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 318/249 318/250 - Oskarsgate 

 

16/4883 13.09.2016 DS  427/16 R/TEK/INGRIS GNR 144/92 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/92 - Kastet 18 

 

16/4705 13.09.2016 DS  428/16 R/TEK/BERLE GNR 81/15 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 81/15 - Nedre Eggeveien 17 

 

16/4666 13.09.2016 DS  429/16 R/TEK/BERLE GNR 78/56 

Benny Ove Olsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 78/56 - Askenga 5 

 

16/4913 15.09.2016 DS  430/16 R/TEK/HALA GNR 87/474 

Steffen Håkenrud Edvardsen  

Påbygg over garasje Gnr/bnr 87/474 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

16/4330 15.09.2016 DS  432/16 R/TEK/ANEWEB GNR 102/182 

  

Utebod Gnr/bnr 102/182 - Haug 

 

16/4237 15.09.2016 DS  433/16 R/TEK/ANEWEB GNR 2164/1, 103/12, 

103/128 

  

Gang- og sykkelveg - Kryss og adkomstveg Gnr/bnr 2164/1, 103/12, 103/128 

 

16/4899 16.09.2016 DS  434/16 R/TEK/N46 GNR 160/22 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 160/22 - Havikveien 806 

 

16/4848 16.09.2016 DS  435/16 R/TEK/ANEWEB GNR 148/2 

Torunn Hovde  

Driftsbygning Gnr/bnr 148/2 - Lundealleen 19 

 

16/4857 16.09.2016 DS  436/16 R/TEK/N03 GNR 276/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 276/1 - Østre Bergsund 

 

16/4866 19.09.2016 DS  438/16 R/TEK/HALA GNR 18/96 

Dag Ragnar Klæstad  

Garasje Gnr/bnr 18/96 - Småbråtaveien 

 

16/4771 19.09.2016 DS  439/16 R/TEK/ANEWEB GNR 294/81 

  

Bod Gnr/bnr 294/81 - Blåbærhaugen 25 

 

16/4640 20.09.2016 DS  441/16 R/TEK/AEMYH GNR 103/264 

  

Bygging av enebolig med hybelleilighet og garasje Gnr/bnr 103/264 - Haugkollen 

 

16/4924 20.09.2016 DS  443/16 R/TEK/OLAVA GNR 244/400 

  

Deling- fradeling av tilleggsarealer Gnr/bnr 244/400 

 

16/4879 21.09.2016 DS  446/16 R/TEK/BERLE GNR 303/34 

Ole Martin Grimsgaard  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 303/34 - Østsideveien 33 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

16/3856 22.09.2016 DS  449/16 R/TEK/HALA GNR 318/443 

  

Ombygging av kjeller Gnr/bnr 318/443 - Hønfoss bru 3 

 

16/3896 23.09.2016 DS  450/16 R/TEK/NILILY GNR 51/29 

  

Oppføring av lagerbygg Gnr/bnr 51/29 - Nedre Kilemoen 
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Dato: -     Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
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 Innhold 

 

15/68-41 18.08.2016 R/TEK/NILILY GNR 95/99 

31191/16 Fylkesmannen i Buskerud 

Klage dispensajon -  vedtak fra Fylkesmannen  

 

15/1348-63 25.08.2016 R/TEK/N54 GNR 29/5 

32194/16 Fylkesmannen i Buskerud 

Vedtak Gnr/bnr 29/5 - Ultvedtveien 58 

 



Vår dato: 18.08.2016

Vår referanse: 2016/1970

Arkivnr.: 423.1

Deres referanse: 15/68-36

Saksbehandler: Silje Hordnes

Innvalgstelefon: 32266651

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerike kommune - gnr 95/99 - Slettveien 17 - klage dispensasjon for 
oppføring av levegg – klagen tas ikke til følge 

VEDTAK

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 18. 
januar 2016.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 16. mars 2016. Vi beklager den lange 
saksbehandlingstiden.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder klage på dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av levegg på eiendom 
gbnr, 95/99.

Eier av gnr. 95/99 oppførte en levegg i nabogrensen til gnr. 95/102. Leveggen har en total 
lengde på 11,2 meter. 6 meter av leveggen har en høyde på 1.8 meter, mens den resterende 
delen er 1,2 meter høy. Kommunen ble gjort oppmerksom på det allerede oppførte tiltaket av 
eier av gnr. 95/102. I brev til tiltakshaver opplyser kommunen at slik konstruksjon er 
beskrevet i brevet fra naboen, må leveggen være minst fire meter fra nabogrensen for å være 
unntatt kravet om søknadsplikt. Kommunen viste videre til at tiltaket er avhengig av 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen om maksimal høyde for gjerder. Tiltakshaver søkte 
om dispensasjon fra høydereguleringen 27. august 2015. Kommunen har vært på to befaringer 
av tiltaket.

Saken ble første gang behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) den 
30. november 2015. På bakgrunn av uklarheter i rådmannens saksfremlegg, ble det vurdert at 
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saken måtte behandles på nytt for å unngå saksbehandlingsfeil. Saken ble behandlet på nytt 
18. januar 2016.

Ringerike kommune fattet følgende vedtak 18. januar 2016:

«1. Hovedkomiteen finner at hensynet bak reguleringsbestemmelsens § 4 og plan- og 
bygningsloven § 29-4 tilsidesettes i noen grad. Hovedkomiteen godkjenner derfor et 
redusert tiltak med å erstatte eksisterende 11 meter lange levegg, med en levegg som 
er i tråd med den nye plan- og bygningslovens krav til levegger som er unntatt 
søknadsplikten: levegg med høyde inntil 1,8 meter og inntil 5,0 målt fra tiltakshavers 
side»

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsens § 4 og plan- og bygningslovens § 29-4, men med betingelse 
om at leveggen reduseres til de mål som er angitt i pkt. 1»

3. Tillatelse til oppføring av levegg gis etter plan- og bygningsloven § 20-4.» 

Vedtaket er påklaget av eier av gnr. 95/102 i brev av 10. februar 2016. 

Klager anfører i hovedsak at søknaden om dispensasjon burde vært avslått i sin helhet. 
Det begrunnes med at leveggen er i strid med bestemmelsen i reguleringsplanen som tillater
gjerder på maks 1 meter i høyden. 

Klager viser til at hensynet bak bestemmelsen er å sikre området et lyst og åpent preg, og at 
beboere ikke skal «stenges inne» av høye konstruksjoner i grenselinjene. En delvis godkjent 
dispensasjonssøknad innebærer derfor en vesentlig tilsidesettelse av formålet bak 
reguleringsbestemmelsen. Videre anføres at det ikke er grunnlag for å si at 
reguleringsbestemmelsen § 4 om maksimal høyde på gjerde er utdatert. 

I tillegg mener klager at det ikke foreligger en kvalifisert interessevekt for at fordelene er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette da leveggen innebærer en vesentlig 
ulempe for dem da den er svært dominerende og hindrer utsyn fra deres eiendom. 

Avslutningsvis peker klager på at argumentasjonen for hva som er unntatt søknadsplikt etter 
lovendring 1. juli 2015 er misforstått. Det vises til at de materielle reglene for hva som er 
tillatt å bygge ikke er endret, da det gjelder et krav om at alle tiltak må være i samsvar med 
plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gjeldende 
reguleringsplan. 

Klagen ble behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 31. november 
2015 som ikke fant grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak.

Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf. 
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet. 

Fylkesmannens merknader
Oppføring av levegg i nabogrensen er et søknadspliktig tiltak dersom den er over 1,8 meter
høy eller har en lengde over 5,0 meter, jf. Plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd, jf. § 20-
1 bokstav a) og SAK10 § 4-1 bokstav d) nr. 2. 
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Klagerett og klagefrist
Klager har rettslig klageinteresse i saken da tiltaket er oppført i klagers eiendomsgrense og 
har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som i reguleringsplan for Vesternbakken vedtatt av 
kommunestyre 8. august 1955 er regulert til boligformål. 

Reguleringsplanens § 4:

«Gjerder rundt tomtene skal ikke ha større høyde enn 1,00 m.»

Innledningsvis i kommunens vedtak av 18. januar 2016 understrekes det at selv om det 
omsøkte tiltak er en levegg, vil den falle inn under reguleringsbestemmelsens virkeområde. 
Det vises til at formålet bak bestemmelsen er å regulere et tiltaks høyde i nabogrensen. Da det 
omsøkte tiltaket er oppført i nabogrensen, vil de samme hensyn gjøre seg gjeldende. På 
bakgrunn av dette konkluderer kommunen med at tiltaket krever dispensasjon fra 
reguleringsplanen. 

Dispensasjonsvurderingen
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra § 4 i 
reguleringsplan for Vesternbakken dersom hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon 
når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med
styrke.

Det skjønn kommunen skal utøve når den vurderer om dispensasjon skal gis, er underlagt 
omfattende begrensninger. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er
som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens
øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det 
skal derfor ikke være kurant å fravike gjeldende plan.

Utgangspunktet for en dispensasjon er at denne må være til fordel for allmennheten, og ikke 
private interesser. Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare 
grunner av en slik karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den 
aktuelle plan eller bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene 
plan- og bygningsloven angir, er relevante i vurderingen.

Blir formålet bak reguleringsbestemmelsen § 4 vesentlig tilsidesatt
Kommunen har i sin vurdering kommet til at dispensasjonen vil tilsidesette formålet bak 
reguleringsbestemmelsen, men at tilsidesettelsen ikke er vesentlig. Dette opprettholdes ved 
behandlingen av klagen. Det begrunnes med at reguleringsbestemmelsen er av eldre dato, og
kan oppfattes som svært streng i forhold til nye og mer liberale byggeregler. Kommunen viser
til at en levegg er unntatt søknadsplikt dersom den er inntil 1,8 m høy eller 5 m lang i 
nabogrensen, dersom dette ikke er i strid med plan. Kommunen skriver at partenes 
eiendommer står i en særstilling. Dette fordi kommunen ved befaring vurderte planområdet 
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samlet og så at ingen andre uteoppholdsareal var så tette som i denne saken. Faren for 
presedens er derfor svært lav etter kommunens vurdering.

Fylkesmannens ser at en levegg 80 cm over tillatt maksimalhøyde for gjerder er en 
tilsidesettelse av bestemmelsens formål. Imidlertid er leveggen kun 5 meter lang og er i 
forlengelsen av eksisterende bolig. Reguleringsplanen er av eldre dato, og det må forventes en 
utvikling i allerede ferdigbygget områder. Vi kan derfor ikke se at tilsidesettelsen av planen er 
vesentlig slik at dette vilkåret anses for oppfylt.

Er fordelene klart større enn ulempene
I vurderingen om fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene 
foreligger et spørsmål om interesseovervekt. Ordlyden «klart» tilsier at det skal foreligge en 
kvalifisert overvekt for å innvilge dispensasjon. Individuelle forhold knyttet til søkers person 
eller private interesser er i utgangspunktet ikke tungtveiende i denne vurderingen, da det i 
utgangspunktet er fordeler og ulemper for allmenne interesser som skal avveies.

Allmenhetens interesser er ikke særlig berørt i saken ettersom leveggen ikke ligger ut mot vei, 
men mellom Slettveien 15 og 17. Det er derfor klagers eiendom som i hovedsak blir berørt av 
dispensasjonen. Ettersom klagers eiendom ligger nord for tiltakshavers eiendom vil leveggen 
komme i sydlig retning slik at det kan være fare for tap av sol og lys. Kommunen har i sin 
behandling vist til at klagers terrasse ligger høyere enn tiltakshavers eiendom, slik at det er en 
klar fordel for tiltakshaver å skjerme innsyn til eiendommens utearealer. Høydeforskjellen 
mot klagers terrasse gjør også at ulempen på hans eiendom blir mindre enn om leveggen 
hadde vært mot et mye brukt uteareal på bakkeplan.

Det er i saken også vist til at klager allerede har en levegg på sin terrasse slik at den leveggen 
som nå er gitt tillatelse til ikke vil gi særlige ulemper på hans eiendom.  Fylkesmannen ser 
også at en levegg på 5 meter ikke strekker seg lenger vest enn det fasaden på huset til 
tiltakshaver gjør i dag. Ulempene for klager kan derfor ikke anses særlig store. 

I de saker hvor allmenne interesser ikke gjør seg gjeldende i særlig grad, eller ulempene ved å 
gi dispensasjon er små, kan man etter forvaltningspraksis også legge vekt på søkers 
egeninteresse i å få dispensasjon. Ettersom det her er klare fordeler for tiltakshaver ved å få 
skjermet innsyn på deler av sin uteplass finner Fylkesmannen at vilkåret for å gi dispensasjon 
er oppfylt. Det er i vurderingen lagt vekt på at tiltaket er av begrenset størrelse og at 
kommunen etter to befaringer har gjort en grundig helhetsvurdering om at det kan gis 
dispensasjon. 

Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, men finner etter en samlet vurdering at
disse ikke kan føre frem

Konklusjon
Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 18. januar 2016 om dispensasjon til 
oppføring av levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5 meter. 

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
Fagsjef

Silje Hordnes
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Eivind Brattegard og Kirsten Piltingsrud Slettveien 15 3513 HØNEFOSS
Eli Røed Slettveien 17 3513 HØNEFOSS



Fra: Tone Hau Steinnes [fmbuths@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.08.2016 11:50:59 

Emne: Ringerike kommune - Gnr 29/5 - Ultvedtveien 58 - krav om dekning av sakskostnader 

- deres ref 15/1348 

Vedlegg: Ringerike kommune - Gnr 29 5 - Ultvedtveien 58 - krav om dekning av 

sakskostnader.pdf 

Hei, 
 
Vedlagt følger Fylkesmannens vedtak i ovennevnte sak. Vi sender brevet kun per 
epost.  

Med vennlig hilsen  
Tone Hau Steinnes  
 

Fylkesmannen i Buskerud  



Vår dato: 25.08.2016

Vår referanse: 2015/4752

Arkivnr.: 423.1

Deres referanse:

Saksbehandler: Tone Hau Steinnes

Innvalgstelefon: 32266670

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Gnr 29/5 - Ultvedtveien 58 - krav om dekning av 
sakskostnader

VEDTAK

Krav om dekning av sakskostnader på 253 310 kr avslås. Sakskostnadene anses ikke å 
ha vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36.

Vedtaket kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av parten som 
har fremsatt krav om sakskostnader. Eventuell klage sendes Fylkesmannen i Buskerud
innen tre uker fra mottakelsen av dette brev.

Fylkesmannen viser til brev av 8. mai 2016 fra Sylvian Dahlberg Bye, hvor det fremsettes 
krav om dekning av sakskostnader på totalt 253 310 kr i medhold av forvaltningsloven § 36.

Sakens bakgrunn
Bakgrunnen for kravet er at Fylkesmannen i vedtak av 18. april 2016 omgjorde Ringerike
kommunes vedtak av 12. januar 2012 og 2. mai 2012 og avslo søknader om ramme- og 
igangsettingstillatelse for oppføring av bolig på gbnr. 29/5.

Sylvian Dahlberg Bye har i brev av 8. mai 2016 fremsatt krav om dekning av sakskostnader
på totalt 253 310 kr. Kostnadene gjelder juridisk bistand fra Advokatfirmaet Grette DA, 
rådgivning om naturmangfold og kartfaglige tema fra enkeltpersonforetaket Bente Lilja Bye, 
taksering av skader, kopiering av dokumenter og renter på lån til dekning av utgiftene.
Timelister fra Advokatfirmaet Grette DA er oversendt med brev av 29. mai 2016. 

Fylkesmannen har forelagt kravet for Ringerike kommune til uttalelse innen 29. juli 2016.
Kommunen har innsendt merknader til kravet i brev av 21. juli 2016.

I henhold til forvaltningsloven § 36, 3. ledd, er det klageinstansen som skal vurdere kravet om
saksomkostninger.

Vurdering av kravet om sakskostnader
Krav om sakskostnader må i henhold til forvaltningsloven § 36, 3. ledd, framsettes senest
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3 uker etter at melding om at det nye vedtaket er kommet fram til vedkommende. Kravet er 
rettidig fremsatt.

Det følger av forvaltningsloven § 36, 1. ledd, at

«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre
endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens
kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.»

Bestemmelsen oppstiller tre vilkår som alle må være oppfylt for at klager skal tilkjennes
sakskostnader. Vedtaket må være endret til gunst for klager, det må være vesentlige
kostnader som kreves dekket, og de vesentlige kostnadene må ha vært nødvendige for å få
endret resultatet.

I henhold til langvarig praksis har det vært lagt til grunn at § 36 kommer til anvendelse både
ved endring og opphevelse av vedtak til gunst for en part. Dette gjelder også i de tilfellene der
et enkeltvedtak blir opphevet uten at dette medfører noen permanent eller midlertidig endring
av rettstilstanden i klagers favør med hensyn til realiteten, jf. Sivilombudsmannens uttalelse
2007-77.

Kommunen skriver i brev av 21. juli 2016:

«Kommunen påpeker innledningsvis at vedtaket nødvendigvis ikke blir endret.
Kommunens vedtak er opphevet, men saken skal opp igjen. Spørsmålet om veirett står 
per i dag for jordskifteretten. Så snart det foreligger en rettskraftig avgjørelse fra
jordskifteretten, er det grunn til å anta at søknad om ramme- og igangsettingstillatelse 
igjen vil bli fremmet for kommunen. Per i dag er det ikke truffet nytt vedtak i saken,
men det er grunn til å anta at slikt vedtak vil bli truffet så snart jordskiftesaken er 
avgjort. Det er først etter en rettskraftig avgjørelse i jordskifteretten at man får klarhet 
i om opprinnelig vedtak blir endret. Kommunen vil da også kunne avgjøre spørsmålet 
om sakskostnader jfr. fvl. § 36, tredje ledd.»

Fylkesmannen vil understreke at den aktuelle klagesaken etter plan- og bygningsloven gjaldt 
kommunens vedtak av 12. januar 2012 og 2. mai 2012. Begge disse vedtakene er omgjort og 
søknadene om ramme- og igangsettingstillatelse ble avslått i vårt vedtak av 18. april 2016. 
Disse vedtakene er dermed endret med endelig virkning. Fremtidig behandling av 
veirettsspørsmålet i jordskifteretten er uten betydning for dette. Tiltakshaver vil senere kunne 
søke på nytt etter plan- og bygningsloven, men dette vil da være en ny sak med nye vedtak. 
Vedtakene som ble behandlet av Fylkesmannen i vedtak av 18. april 2016 er endelig endret.

Her har klagen ført til at kommunens vedtak av 12. januar 2012 og 2. mai 2012 er omgjort. 
Vedtakene er dermed endret til gunst for klager.

I følge forarbeidene (Ot.prp. nr. 3 1976-77 side 101) skal feilens art og sakens
vanskelighetsgrad vektlegges ved vurderingen av nødvendighetskriteriet. Det skal også legges
vekt på om vedkommende kunne fått tilstrekkelig bistand hos kommunens administrasjon, jf. 
forvaltningsloven § 11.
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Det er krevet dekning av kostnad på 78 100 kr til bistand fra enkeltpersonforetaket Bente Lilja 
Bye. Spørsmålet er om kostnaden er å anse som nødvendig etter forvaltningsloven § 36. 

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet skriver i uttalelse av 9. februar 2015 i sak 
14/7205 blant annet følgende om nødvendighetskriteriet:

«Som det framgår ovenfor, står ikke en part fritt til å innhente bistand for så å kreve 
utgiftene ved dette dekket etter § 36 første ledd, selv om vedtaket endres til partens 
gunst. Dette gjelder også med hensyn til bistand fra nære slektninger. Dersom det, alle 
forhold tatt i betraktning, må forventes at parten kan håndtere klagesaken på egen 
hånd, eventuelt med veiledning fra forvaltningen (jf. Ot.prp. nr. 3 (1976–77) s. 101), 
vil det i utgangspunktet ikke kunne kreves dekning av utgifter til ekstern bistand i 
medhold av § 36 første ledd. Det må etter vårt syn være et moment ved 
nødvendighetsvurderingen om den som yter bistanden, besitter relevant kompetanse 
utover det parten selv kan bidra med. Noe generelt krav om at den som yter bistand, er 
autorisert advokat eller rettshjelper, eller har en juridisk utdannelse, kan likevel etter 
vårt syn ikke oppstilles, selv om det skulle være spørsmål om bistand til rettslige 
spørsmål.»

I Enhetsregisteret er foretaket Bente Lilja Bye registrert slik:

«Virksomhet/art/bransje: Konsulentoppdrag: Internasjonale forhandlinger, 
ledelse innen naturvitenskap/teknologi, kvinner og teknologi.» 

På nettsiden til foretaket, http://blb.as/, er det opplyst blant annet følgende om foretakets 
virksomhet: 

“BLB is a research and consulting company providing information products and 
services supporting evidence-based decisions in both the private and public sector.

The BLB team consists of an international team of experts and together they deliver 
the following services:

 Global and European funding strategy
 Data management consulting
 Science communication
 Science, Technology and Innovation (focus on Climate Change, Disaster 

Management, Water and E-Infrastructure)”

Den aktuelle saken gjaldt en byggesak og reiste spørsmål om blant annet veirett og manglende 
klagebehandling i kommunen. Fylkesmannen kan ikke se at opplysningene om foretaket BLB 
i Enhetsregisteret eller på foretakets hjemmeside tilsier at foretaket faktisk besitter relevant 
kompetanse utover det Sylvian Dahlberg Bye selv kunne bidratt med, eventuelt med 
veiledning fra forvaltningen. Fylkesmannen vil bemerke at vi her kun tar stilling til om 
kostnadene ved å bruke foretaket BLB for bistand faktisk var nødvendige. Vi tar ikke stilling 
til hvilke kunnskaper Bente Lilja Bye personlig har. 

Etter vårt syn var ikke kostnadene til foretaket BLB nødvendige for å få vedtaket endret. 
Foretakets virksomhet gjelder ikke det temaet klagesaken gjaldt, og det fremgår heller ikke at 
foretaket i seg selv har noen forvaltningsrettslig eller plan- og bygningsrettslig kompetanse. 
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Det kan ikke være slik at en part kan kreve dekning for kostnader til et hvilket som helst 
foretak for bistand i klagesak, uavhengig av hvilken virksomhet og kompetanse foretaket har, 
selv om enkeltindivider i foretaket har bidratt til å skrive klage eller liknende. Vi er etter dette 
kommet til at kostnadene ikke kan kreves dekket etter forvaltningsloven § 36.

Nødvendighetskriteriet oppstiller videre et krav om at det må foreligge årsakssammenheng 
mellom de utgifter parten har pådratt seg i klageomgangen og vedtaksendringen. I kravet 
ligger en avgrensning mot utgifter som ikke er knyttet til klagesaken. 

Sylvian Dahlberg Bye skriver følgende om fakturaene fra Advokatfirmaet Grette DA i kravet 
av 8. mai 2016:

«Juridiske råd til klagen er delvis dekket i forbindelse med tilknyttet jordskiftesak. 
Faktura datert 26.06.2014 inngår kun i klagesaken (56 484) og er ikke innberegnet i 
jordskiftesaken i det hele tatt. De øvrige faktura fordeles likt i forhold til å gi råd til 
klagen og råd til jordskifte ( 71 719).»

I brev av 29. mai 2016 skriver Dahlberg Bye blant annet følgende:

«Avgrensing mot utgifter som ikke er knyttet til selve klagesaken når vi får juridisk råd 
i to saker som har til dels felles problemstillinger og hvor klageinstans selv inkluderer
en annen sak i klagesaken, blir en vurderingssak. På bakgrunn av disse forholdene er 
vår vurdering at fordelingen av de utgifter som fremkommer fra fakturaene med 
betegnelse jordskifte, er 50 % på hver. Dette gjelder altså kun for juridiske kostnader 
etter at jordskifteretten etablerte sak i 2013. Juridisk rådgivning knyttet til klagen er 
fordelt på følgende perioder:

Juridisk rådgiving 2012
Juridisk rådgiving ikke inkludert i Jordskifte
Juridisk rådgiving kombinert Jordskifte og klagesak

Merk at det var ikke før Fylkesmannen ga opplysninger om klageadgang og anbefalte 
oss å sende inn klage på nytt til Ringerike kommune at vi ble klar over anledning til å 
klage i henhold til forvaltningsloven mm. Vi var allikevel fortsatt ukjent med mulighet 
til å få dekket kostnader knyttet til klage. Det fremgår derfor ikke eksplisitt i 
timelistene at det dreier seg om klage på rammetillatelse. Vi mener at det kommer 
tydelig frem av kommunikasjon og i sakens dokumenter at det ikke er mulig å kunne 
klare å skrive klagen uten å få juridiske råd. Det må være klart at det er en
årsakssammenheng mellom utgiftene til juridisk bistand og vedtaksendring.»

Fylkesmannen vil bemerke at innsendte timelister fra Advokatfirmaet Grette DA inneholder i 
hovedsak poster knyttet til saken mot Kjetil Grøtåsen i jordskifteretten, og ikke klagesaken i 
Ringerike kommune. Timelisten som gjelder arbeid i juli 2012 viser blant annet til arbeid med 
søksmålsfrist, søksmålsvarsel og korrespondanse med motparten. Timelisten for arbeid i 
august 2012 gjelder oppfølgning av saken og kontakt med Bentzen AS, som representerer 
Kjetil Grøtåsen. Videre gjelder timelistene for arbeid i juni 2013 og april-juni 2014 
overveiende arbeid med jordskiftesaken. Timelistene fremstår dermed samlet sett som om de 
gjelder jordskiftesaken, og ikke klagen på Ringerike kommunes vedtak.
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Fylkesmannen kan derfor ikke se at det er grunnlag for å kreve kostnadene til bistand fra 
Advokatfirmaet Grette DA etter forvaltningsloven § 36. Kostnadene knytter seg til 
jordskiftesaken, og ikke den saken som er behandlet i kommunen og hos Fylkesmannen. Vi 
vil understreke at det ikke er relevant om fakturaen datert 26. juni 2014 ikke har blitt 
innberegnet i jordskiftesaken. Det er i alle tilfelle klart at kostnadene der gjelder jordskifte, og 
ikke klagesaken. Det kan i utgangspunktet ikke utelukkes at Sylvian Dahlberg Bye i samtaler 
med advokat også kan ha fått med seg informasjon som har vært til nytte i klagesaken, men 
dette innebærer ikke at kostnadene har oppstått i direkte tilknytning til denne. Fylkesmannen 
kan ikke se at en slik tilknytning er godtgjort. Kostnadene på 158 015 kr til advokatbistand 
dekkes derfor ikke etter forvaltningsloven § 36. 

Det er krevet kostnader på totalt 4 900 kr for taksering av skader. Fylkesmannen kan ikke se 
at disse kostnadene har vært nødvendige for å få endret vedtaket, og de dekkes derfor ikke 
etter forvaltningsloven § 36. 

Vilkåret om at kostnadene må være vesentlige tolkes vanligvis som en avgrensning mot
småbeløp som porto, kopiering og liknende. Utgifter til reiser, gebyrer og sakkyndig bistand
som advokathonorar er eksempler på utgifter som typisk tenkes dekket etter bestemmelsen.
Det er krevet dekning av 600 kr for kopiering av dokumenter. Disse kostnadene kan ikke 
anses som vesentlige, og faller derfor utenfor det som kan dekkes etter § 36.

Sylvian Dahlberg Bye har krevet dekning av renter på lån til dekking av utgiftene, totalt 
11 592 kr. I utgangspunktet vil denne typen kostnader kunne kreves dekket etter § 36, jf. 
Forvaltningsloven i kommunene, 1. utgave 2011 (Kyrre Grimstad og Siri Halvorsen), side
549. Fylkesmannen er imidlertid kommet til at de øvrige kostnadene ikke kan dekkes etter 
forvaltningsloven § 36. Det kan da heller ikke kreves dekning for renter på kreditt som er 
benyttet til å betale disse kostnadene.

Fylkesmannen er etter en samlet vurdering kommet til at vilkårene i forvaltningsloven § 36 
ikke er oppfylt for kostnadene som er krevet dekket i brev av 8. mai 2016. Kravet om 
sakskostnader blir dermed å avslå.

Konklusjon
Krav om dekning av sakskostnader på 253 310 kr avslås. Sakskostnadene anses ikke å ha vært 
nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36.

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
fagsjef

Tone Hau Steinnes

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Sylvian Dahlberg Bye Tjyruhjellveien 17 3512 HØNEFOSS
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Høring – Organisering av eiendomsoppmålingen - forslag til 

endringer i matrikkellova mv.  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

1. Høringen «organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i 

matrikkellova mv.» fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 19.08.2016 

tas til orientering. 

2. Ringerike kommune mener at «fritt landmålervalg» kan være positivt i forhold til 

kapasitet til å utføre eiendomsoppmåling. Men kommunen ser og at det kan gi 

utfordringer i forhold til det å ivareta en smidig og rask saksbehandling slik den 

fungerer i kommunen mellom byggesak, landbruk, plan og oppmåling i dag. Hensynet 

til fremtidig smidig saksbehandling og god kvalitet på kart- og eiendomsdata må veie 

tungt i arbeidet med å finne fremtidige gode løsninger.  

3. Ringerike kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til 

ny organisering av eiendomsoppmålingen. 

 

alternativt forslag til vedtak 

 

Ringerike kommune støtter ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

forslag til ny organisering av eiendomsoppmålingen, og ser det som hensiktsmessig å 

videreføre dagens organisering.  

4. Det vises til saksframlegget for nærmere tilbakemelding på konkrete punkter i 

høringsnotatet.  

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

Sammendrag 

 

Innledning / bakgrunn 



Stortinget vedtok 3. mars 2016 å be regjeringen «utrede forslag om hvordan arbeidet med 

eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning 

for denne type tjenester», jf. Innst. 174 S (2015-2016) og Dok. 8:138 S (2014-2015). Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet har lagt fram en slik utredning med høringsfrist 21. november 

2016. 

 

Spørsmålet om private landmålere har vært vurdert tidligere. Et lovutvalg foreslo i NOU 1999:1 

Ny lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) at oppmåling av eiendommer og grenser skulle 

utføres av autoriserte landmålere som tjenesteyting, mens kommunene fortsatt skulle føre 

matrikkelen. Forslaget ble lagt fram av regjeringen Bondevik II og vedtatt av Stortinget våren 

2005, jf. Ot.prp.nr. 70 (2004-2005), dog slik at tjenesteutøvelsen ble basert på en ren 

foretaksgodkjenning, ikke personlig ansvar og autorisasjon. Dessuten skulle den enkelte kommune 

kunne vedta kommunalt oppmålingsmonopol. Vedtaket om eiendomsoppmåling som tjenesteyting, 

ble ikke satt i kraft. Ved nytt lovvedtak i 2007 ble loven etter forslag av regjeringen Stoltenberg II 

endret slik at kommunene fortsatt skulle ha ansvaret for eiendomsoppmålingen, jf. Ot.prp. nr. 57 

(2006-2007), og slik har de vært siden den gang. 

 

Beskrivelse av saken 
Departementet foreslår i denne høringen at  

• oppmåling av eiendommer skal utføres som profesjonsregulert tjenesteyting med fri 

prisdanning.  

• det innføres en ordning med autorisasjon av den som har ansvaret for utførelsen av den 

enkelte oppmålingsforretning  

• kravene til utdanning og praksis skal være på linje med kravene i andre europeiske land og 

i samsvar med regelverket for tjenesteyting i EØS-området (bachelorgrad, 2 års praksis, 

eksamen)  

• dagens utøvere vil kunne få autorisasjon basert på sin realkompetanse  

• Kartverket får ansvaret for autorisasjonsordningen 

• oppmåling av eiendommer kan foretas av offentlige og private virksomheter med 

autorisert landmåler (landmålerforetak). Virksomheten må oppfylle krav til styringssystem, 

forsikring mv., men uten at det innføres en ordning med foretaksgodkjenning  

• det overordnede ansvaret for føring av eiendomsopplysninger legges til Kartverket men 

den praktiske gjennomføringen kan fortsatt ligge til kommuner som ønsker dette  

• kommunene skal fortsatt føre andre opplysninger i matrikkelen, herunder opplysninger om 

adresse, bolig og bygning  

• bestemmelsen i matrikkellova § 7 om at grenser skal være dokumentert ved omsetning av 

fast eiendom, settes i kraft så fort dette kan skje uten å introdusere vesentlige forsinkelser i 

eiendomsomsetningen.  

 

Oppmålingsforretningen 
Oppmålingsforretning er en offentlig, lovregulert forretning som går ut på å klarlegge og beskrive 

grenser til fast eiendom og tilhørende rettigheter, i samsvar med partenes påstander og framlagte 

dokumenter, og ellers bringe fram opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for 

matrikkelføring og eventuell tinglysing. Den som utfører forretningen (landmåleren) skal ta vare 

på alle partenes interesser og utføre forretningen i samsvar med god landmålerskikk. Nye grenser 

skal settes ut i samsvar med tillatelse etter plan- og bygningsloven. Landmåler kan samtykke i 

mindre avvik for å få en hensiktsmessig tilpasning til forholdene i marka.  



Hovedregelen er at forretningen skal foregå på stedet, og at alle grenser skal merkes og måles inn i 

det nasjonale geodetiske grunnlaget (koordinatsystemet).  

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning settes fram overfor kommunen. Kommunen skal 

gjennomføre og matrikkelføre forretningen uten unødig opphold, som hovedregel senest innen 16 

uker etter at kravet har kommet inn. Oppmålingsforretning kreves for at ny matrikkelenhet 

(eiendom) skal kunne opprettes i matrikkelen. Matrikkelenheten må være opprettet i matrikkelen 

før denne kan innføres i grunnboka som egen registerenhet. Ved at eiendommen er definert som 

eget objekt kan den skjøtes over til ny eier og eventuelt tjene som pantesikkerhet for lån. 

Oppmålingsforretning kan også benyttes i forbindelse med endring av grenser mellom tilstøtende 

eiendommer, som grensejustering for mindre arealer og som arealoverføring for større arealer. 

Endelig kan oppmålingsforretning gå ut på å klarlegge eksisterende grenser når grensemerker har 

kommet bort eller partene av andre grunner ønsker hjelp til å finne ut hvor eksisterende grenser 

går. Dersom partene ikke blir enige om eksisterende grense, må landmåler imidlertid henvise dem 

til domstolene.  

 

Partene betaler i dag et gebyr for det arbeidet kommunen utfører. Gebyrsatsene er fastsatt i 

kommunens betalingsreglement, og satsene for kart- og oppmålingsarbeider er beskrevet i kapittel 

10.5. Satsene er basert på selvkostprinsippet slik at de skal gjenspeile hva det koster å utføre disse 

oppgavene. 

 

Bruk av eiendomsinformasjon fra matrikkelen 
I 2015 hadde matrikkelen 2,1 milliarder oppslag. Til sammenlikning hadde folkeregisteret 38 

millioner oppslag og oppdateringer og enhetsregisteret 244 millioner oppslag. Tallene viser at 

bruken av matrikkelinformasjon er stor sammenliknet med bruken fra andre nasjonale 

felleskomponenter. Og bruken er økende. Matrikkelen hadde 1,3 milliarder oppslag i 2014 og 670 

millioner oppslag i 2013. 

 

Det er viktig at oppmålinger blir riktig ført i matrikkelen, ikke minst at nye grenser som føres i 

matrikkelkartet samsvarer med oppmålingen i marka. Klart definerte eiendommer er viktig for å gi 

trygghet til alle parter, herunder til kjøpere, panthavere og andre rettighetshavere. Selv om den 

norske rettstradisjonen bygger på at grenser primært er definert ved grensemerker eller på annen 

fysisk måte i marka, så er det viktig at matrikkelkartet er korrekt for å unngå fremtidige tvister. 

Maskiner for skogsavvirkning og maskiner i andre typer prosjekter blir i økende grad styrt av GPS 

og baserer seg på at kartet er korrekt når de opererer i nærheten av nabogrensene. Også offentlig 

saksbehandling bygger i økende grad på at matrikkelkartet er korrekt. Mange eldre eiendommer er 

aldri målt nøyaktig. Det gjelder også i Ringerike kommune hvor vi har ca. 700 eiendommer som 

ikke er kartfestet og 1360 med usikre grenser.  

 

Kommentar til de enkelte punktene i høringsdokumentet 
 

Sertifisering av landmåler 

I dagens ordning er det ikke formelle kvalifikasjonskrav til landmåler i lov eller forskrifts form. 

Det er i tråd med prinsippet om at kommunen selv er ansvarlig for å ansette personell med 

relevant kompetanse. Departementet mener at hensynet til rettssikkerheten kan begrunne et unntak 

i dette tilfelle, og ønsker derfor å fastsette bindende faglige kompetansekrav i forskrifts form for 

ledende landmåler i kommunen.  

 

Rådmannen er enig i at det vil være hensiktsmessig å ha kompetansekrav fastsatt i forskrift for 

ledende landmåler. Det begrunnes med at det er viktig for innbyggerne å vite at alt arbeidet med 



eiendomsinformasjon blir faglig kvalitetssikret av en sertifisert landmåler. Det vil også gi en 

trygghet for at kvaliteten på eiendomsinformasjonen er god. God eiendomsinformasjon gir, som 

tidligere nevnt, trygghet til parter, kjøpere, pantehavere og andre rettighetshavere, og er viktig i 

offentlig saksbehandling som teknisk utbygging, byggesak og planlegging. I tillegg mener 

rådmannen at det å ha krav til kompetanse med krav til årlig etterfølgende etterutdanning vil være 

en motivasjonsfaktor, skape en faglig trygghet og stolthet og gi en mulig karrierevei for de som 

jobber innenfor fagfeltet.   

 

Oppmåling som tjenesteyting – fritt landmålervalg 

Å behandle søknader om opprettelse og endring av eiendom etter plan- og bygningsloven er en 

forvaltningsoppgave. Det samme gjelder for føring av opplysninger i matrikkelen etter 

matrikkelloven. Men departementet mener at det å måle opp og merke eiendomsgrenser - selve 

landmålingen bør være tjenesteyting.  

 

Rådmannen mener at dagens ordning fungerer godt i Ringerike kommune. Oppmålingsavdelingen 

har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre oppgavene på en faglig tilfredsstillende 

måte innenfor de fristene som er gitt i lovverket. For Ringerike kommune sin del ser ikke 

rådmannen at det er behov for «fritt landmålervalg» da kommunen er i stand til å gi innbyggerne 

gode tjenester slik arbeidet organiseres i dag. Men rådmannen er på generelt grunnlag ikke negativ 

til fritt landmålervalg. Rådmannen antar at det vil gi en bedre kapasitet innenfor fagområdet, og 

dermed en raskere tjeneste og valgmulighet for innbyggerne sett landet under ett.  

 

Rådmannen registrerer at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede og vurdere 

konkurranseforholdet mellom offentlig og privat virksomhet. Resultatet av dette arbeidet kan få 

betydning for hvorledes kommunen må innrette seg dersom en ønsker å tilby oppmålingstjenester. 

Uansett om det må gjøres i form av en foretaksmodell eller ikke, mener rådmannen at fagmiljøet 

vil være så faglig dyktig at de vil kunne konkurrere med private foretak. Rådmannen ser derfor for 

seg at Ringerike kommune fortsatt skal drive med eiendomsoppmåling, men da fra en egen 

selvstendig enhet som ikke som i dag er knyttet til Miljø- og areal. Rådmannen ser at det kan bli 

krevende å konkurrere med eksterne firma som vil ha mange flere ben å stå på enn et kommunalt 

foretak som i første omgang kun vil drive med eiendomsoppmåling. I vinterhalvåret vil det her og i 

mange områder være vanskelig å drive med eiendomsoppmåling på grunn av snø og frost. Hva et 

slikt kommunalt foretak skal arbeide med i «vinterperioden», og som samtidig genererer inntekter 

er et usikkerhetsmoment i forhold til det å etablere et kommunalt foretak. 

 

Det bekymrer rådmannen at det nye forslaget kan en tappe kommunen for mye av den faglige 

kompetansen en i dag har innenfor GIS og kartforvaltning. I dag gjøres dette også av dagens 

landmålere, og dersom landmålerne slutter eller går over i et kommunalt foretak må disse 

oppgavene utføres av andre. Det er såpass mange og omfattende oppgaver at det trolig vil bety at 

denne kompetansen må erstattes med nytilsettinger. 

 

Departementet antar at gjennom konkurranse vil prisene for eiendomsoppmåling bli lavere for 

større sammenhengende utbyggingsområder. For Ringerike kommune som er en langstrakt og til 

dels spredtbygd kommune er rådmannen usikker på om nyordningen vil gi billigere tjenester for de 

fleste innbyggerne. Det kan være langt å kjøre, det er mye skog som vanskeliggjør oppmålingen, 

og i tillegg vil tjenestene bli momsbelagt i motsetning til slik de er i dag.   

 

Erfaringer som byggesaksavdelingen i kommunen har gjort tilsier at det er klare fordeler når 

det er faste lokale aktører som opererer i byggesaker, fordi de kjenner lokale forhold, 

kvaliteten på kommunens kartbase, reguleringsmessige forhold osv.  Om det nå blir mange 



forskjellige aktører som skal utføre eiendomsoppmålingen, vil ikke den nære kontakten være 

etablert.  I enkelte tilfeller kan man si at oppmålingsavdelingen har vært 

bygningsmyndighetens forlengede arm ut i felten i delesaker o.l., noe som vel også gjenspeiler 

seg i kapittel 7.1.5 vedrørende tilpasninger på stedet. Dette misser en ved nyordningen. 

Byggesaksavdelingen har også erfart en del ulemper etter at kommunens rett til å kreve å få 

stå for plasseringen av byggetiltak forsvant for noen år siden, og kommunen helt bygget ned 

kapasiteten på dette feltet.  Før lovendringen skjedde var det en god kontakt mellom 

byggesaksbehandleren og oppmålingskontorets medarbeider, og etter å ha vært ute i felten og 

plassert ut hjørner og høydeflis, kunne dialogen fortsette.  En tilsvarende 

dialog/samarbeidsform som en i dag har mellom Byggesaksavdelingen og 

Oppmålingsavdelingen er rådmannen redd for vil bli redusert ved privatisering av 

eiendomsoppmåling.  Den daglige samhandlingen som gir smidig og rask saksbehandling vil 

en miste, og som tidligere nevnt, vil kompetanse og kapasitet på de gjenværende oppgavene 

på "kart- og oppmålingsfagområdet" bli redusert.    

 

Krav om oppmåling av uklare grenser ved salg av eiendom 

I henhold til matrikkellova § 7 kan kommunen kreve at eiendommer måles opp ved salg før 

overtakelsen kan registreres i tinglysingsregisteret. En slik ordning vil forbedre kjøpers mulighet 

for innsikt og sikkerhet, og raskere forbedre den generelle påliteligheten til matrikkelen. 

Bestemmelsen er imidlertid ikke satt i kraft fordi en har antatt at kommunene så langt ikke har hatt 

tilstrekkelig kapasitet til å foreta nødvendig oppmåling uten å forsinke omsetningen av uoppmålt 

eiendom urimelig mye. Departementet foreslår ikke å innføre bestemmelsen umiddelbart, men 

anbefaler at bestemmelsen settes i kraft så fort kapasiteten bygges opp i privat sektor. 

 

Rådmannen mener at det viktigste departementet og fagmiljøet må arbeide med er å forbedre 

kvaliteten på eiendomsinformasjonen, og da spesielt kvaliteten på grenseinformasjonen i 

matrikkelen. En styrt iverksetting av § 7 støttes derfor av rådmannen.  

 

Autorisasjonsmyndighet 

Departementet foreslår at autorisasjonsmyndigheten legges til Kartverket. Rådmannen er enig i at 

det vil være fornuftig å gi denne myndigheten til den sentrale matrikkelmyndigheten som allerede 

har den faglige kompetansen. Å bygge opp et nytt miljø i DIBK som skal ta seg av denne delen 

kan ikke rådmannen se som hensiktsmessig når et fagmiljø allerede finnes.  

 

Matrikkelføring 

Matrikkelføring er en klar myndighetsoppgave som bør organiseres som en offentlig 

forvaltningsoppgave på linje med føringen av andre sentrale registre som for eksempel 

folkeregisteret, enhetsregisteret og grunnboka. Departementet drøfter spørsmålet om ansvaret for 

føringen av registeret bør ligge lokalt i kommunene eller sentralt i staten eller delt mellom 

kommune og stat.  

 

Det foreslås ingen endring i føringen av adresse og bygning. Det betyr at denne føringen fortsatt 

skal skje i kommunen. Men departementet antyder at de ønsker at føringen av eiendomsforhold 

skal overføres til Kartverket.  

 

Rådmannen mener at det bør være en frivillig sak om kommunene ønsker at Kartverket skal 

overta denne delen av matrikkelføringen. Ringerike kommune har stor nytte av et godt og alltid 

ajourført eiendomskart, og ser det som hensiktsmessig å ha kompetanse på føring av både adresse, 

bygning og matrikkelenhet. På den måten kan en spesialisere og styrke kompetanse på føring i 

matrikkelen. Det kan også gi synergi med andre kartrelaterte oppgaver i kommunen.  



 

Overgangsordninger 

Rådmannen mener det er viktig å bruke tid på å komme frem til gode overgangsordninger slik at 

den fagkompetansen som kommunene innehar i dag ikke smuldrer bort på ett to tre, og en sitter 

igjen med et dårligere tilbud, landet sett under ett, enn det en har i dag.  

 

 

 

Juridiske forhold  
Endringsforslagene påvirker: 

Matrikkelloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101 Plan- og bygningslova,  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71  

Eierseksjonsloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-05-23-31   

 

 

«Vedlegg» 
 

Link til høring: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-organisering-av-

eiendomsoppmalingen/id2508597/  

 

Link til pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-opp-for-privat-

oppmaling-av-eiendommer/id2509328/  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 14/261-41   Arkiv: PLN 394  

 

2.gangs behandling reguleringsplan 394 - Hønengata 26  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_394 Detaljregulering for Hønengata 26 vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å kunne legge til rette for etablering av et bygg på inntil 20 

boliger fordelt på inntil 4 etasjer. Både støv og støyproblematikk er vurdert og det foreslås at 

alle leilighetene skal ha minst ett soverom vendt mot stille side, samt at lekeareal skal 

skjermes mot støy. Leilighetene vil være kommunale. Planen gir også rom for service og 

kontorer i bygget. 

 

Det ble tidlig i planprosessen vurdert å legge innkjøring via Parkgata, men foreslås lagt ut til 

Hønengata pga. utfordrende eiendomsforhold. 

 

Det er foretatt vurderinger av sol og skyggevirkning fra bygg i Hønengata 26 med høyde på 

inntil 4,5 etasjer. Det er spesielt vurdert i forhold til Parkgata borettslag som har kommet 

med merknad til byggets høyde og virkning på sol og lysforhold. Virkningene av byggets 

plassering fremgår av vedlagte sol – og skyggeanalyse og viser at bakenforliggende områder 

mot Parkgata vil få redusert soltilgang tidlig på dagen og deler av formiddagen. Hensynet til 

fortetting sentralt i Hønefoss taler allikevel for foreslåtte byggehøyde.   

     

Naturlig vegetasjon på tomta inklusive et større parklignende tre har vist seg vanskelig å 

bevare ut i fra byggets plassering og behov for opparbeidelse. Nyetablering av beplantning tas 

i forbindelse med utomhusplanen i byggesaken   

 

Innledning  



Hensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av inntil 20 sentrumsnære boliger.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av 

planarbeidet 10.11.14, sak 11/14.  

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 18.01.16, sak 8/16.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

- ROS-analyse 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Endring av deler av plankartet fra kombinert formål bolig/kontor/tjenesteyting til også 

gjelde lekeareal 

 Tre fjernet fra plankartet 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23.01.16 – 07.03.16. I samme periode ble 

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

til uttalelse. Det kom inn totalt fire uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Uttalelse fra kommuneoverlegen 07.03.2016 

Viser til potensielle problemer med luftforurensning, og at en kan læse dette gjennom tiltak. 

Mener slike problemer på sikt må løses av kommunen i samråd med Statens vegvesen.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Uttalelsen er i tråd med planforslaget og vil ikke medføre behov for å endre dette. 

 

Rådmannens kommentar:  

Merknaden mtp. luftforurensning er vurdert og kompensert for ved at luftinntak for 

ventilasjon legges lengst mulig bort fra Hønengaten, dette er innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune 



Kjenner ikke til at det er automatisk fredete kulturminner her. Minner om behovet for å ha en 

bestemmelse om at dersom automatisk fredete kulturminner blir funnet så skal arbeidene 

stoppe opp og fylkeskommunen varsles.  

 

Det er ingen verneverdige bygninger innen planområdet, men noen nordøst for dette. 

Anbefaler mht. disse at etasjeantallet begrenses til 4 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Nevnte bestemmelse om eventuelle funn av fornminner er allerede med i planforslaget. 

Forslagsstiller ønsker å beholde forslagets byggehøyder. Bygget vil ikke bli spesielt høyere 

enn andre store bygg langs Hønengata. 

 

Rådmannens kommentar: 

Byggets høyde vil tilsvare 4,5 etasje og fasadeuttrykket skal innarbeides i harmoni med de 

omkringliggende bygg i Hønengaten. Det tillates en relativt høy utnyttelse på en sentrumsnær 

tomt nært kollektiv, gang - og sykkel.  

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Ber om at støykravene også skal gjelde lekeplassen. 

 

Ber om at luftinntakets plassering tas inn i bestemmelsene. Tilknytningsplikten til fjernvarme 

og bruk av vannbåren varme bør fremgå av bestemmelsene. Kommunen bør vurdere om det 

skal settes krav til trematerialer i bygget.  

 

Prinsippene i beslutningstaking mht. naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal i prinsippet redegjøres 

for. Fylkesmannen er positiv til at det bøketre skal bevares i planen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Bestemmelser til støy ved lekeplass og mht. luftforurensning kan tas inn i planen. 

Det samme gjelder tilknytningsplikten til fjernvarme og krav om vannbårent varmesystem.  

 

Å kreve bruk av tre mener vi vil være å gå for langt. Ringerike har ikke bare skog, men også 

store grusressurser, slik at betong også vil være et naturlig materiale. 

 

Om det må være et lite kapittel om §§ 8-12 i naturmangfoldloven så kan det aksepteres, men 

en mener at dette er irrelevant i tilfeller som dette.  

 

Rådmannens kommentar: 

Merknader knyttet til klima, miljø, energi, støv og støy er ivaretatt gjennom 

planbestemmelsene. Større parklignende bytre lar seg dessverre ikke bevares pga. nærhet til 

bygget. Ny beplantning skal vises i utomhusplanen ved byggesak. 

   

Rådmannen vil oppfordre til bruk av tremateriale i bygget. Tre som materiale regnes som mer 

klimavennlig og fornybar framfor annen materialbruk, men det er ikke aktuelt å legge inn 

dette som et krav.  

 

Styret i Parkgata borettslag 

Fornøyd med at atkomsten blir fra Hønengata. 

 



Mener den nye blokka i Hønengata 26 vil stjele mye dagslys for dem, spesielt de i nedre 

etasjer. Ber om at bygget reduseres fra 5 til 3 etasjer og det legges inn til nabogrensa i syd,  

 

Forslagsstillers kommentarer: 

Det er greit at bygget legges lengst mulig mot syd på tomta, slik at den minimerer ulempene 

for borettslagets beboere. Det blir imidlertid en god avstand mellom borettslagets bygg og 

dette nye, i en by må det påregnes at husene i noen utstrekning vil skygge for hverandre. 

Tillatte høyder som impliserer et bygg på 4,5 etasjer ønskes beholdt. Dette også fordi tomter 

langs Hønengata så nære sentrum bør utnyttes godt.  

 

Rådmannens kommentar: 

Problematikk knyttet til byggehøyde ble fremlagt for politisk behandling i Hovedkomiteen for 

miljø – og arealforvaltning, sak 8/16 med alternativt forslag om å trekke ned byggehøyde til 

3,5 meter. Saken ble vedtatt med forslag om å beholde planforslaget om byggehøyde 

tilsvarende 4,5 etasjer.  

 

Rådmannen mener områdets sentrumsnære beliggenhet tilsier en høy utnyttelse av en relativt 

liten tomt ut mot Hønengata. Det er gjennomført sol/skyggeanalyse for ulike tider på året, og 

størst effekt på sol – og lysforholdene vil bygget ha på morgenen og tidlig formiddag. Fra 

formiddag og utover dagen vil ikke selve bygget ha effekt på solforholdene på bygget 

tilhørende Parkgata borettslag. Det er positivt at forslagsstiller foreslår å trekke byggets 

plassering lengst mulig mot øst og syd for å redusere skyggevirkningen noe. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr.  64-02 Hønefoss sentrum fra 

1976. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til veiformål. Mesteparten av 

planområdet er uregulert hvor kommuneplanens bestemmelser gjelder.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Det skal sikres planavklarte 

boligområder hvor 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Det skal tilbys gode og 

varierte boligtilbud, med variasjon i områder, boligtyper, størrelse, beliggenhet og pris. 

Planforslaget anses å være i tråd med dette. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til bolig.  

Planforslaget er derfor i strid med overordnete planer etter som det tillates kontorer og 

service. Området ligger svært sentralt til og det tillates derfor en mer variert utnyttelse utover 

vanlig boligformål. Formålsendringen spilles inn til revidering av kommuneplanens arealdel.  

 

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 er ikke registrert truede eller sårbare arter i området ifølge søk i artsdatabasen. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og i form av sosiale tjenester etter som det planlegges kommunale boliger. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det har vært vurdert krav om lavere etasjeantall, fra 4,5 til 3,5, da med tanke på sol og 

lysforholdene mot Parkgata borettslag. Høyere utnyttelse og plassering av bygget tilsier at en 

kan opprettholde forslagsstillers ønske om 4,5 etasjer. 

 

Det er tidligere blitt vurdert tilkomstløsninger fra blant annet Parkgata for å unngå trafikk 

mot Hønengata. Dette har vist seg vanskelig for forslagsstiller å få til pga. eiendomsforhold 

og det var lite ønskelig for naboer å legge tilkomsten her. Statens vegvesen har ikke kommet 

med innsigelser til dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og viktige tema som har blitt vurdert spesielt i denne saken 

er bygningshøyde, støy, lekeareal, trafikkforhold og grønnstruktur.  

 

Fremkommelighet for renovasjonsbil og plassering av renovasjonsløsninger er utfordrende. 

Tilbakemelding fra avfallsselskapet er at det vil være plass innenfor planområdet. Det 

oppfordres i forbindelse med detaljering av bygget å finne de mest optimale løsningene for 

plassering av renovasjon. Det må i størst mulig grad unngås at renovasjonsbil blir stående på 

fortau og lignende av sikkerhetshensyn. I bymessige strøk er dette generelt en utfordring. 

Forslagsstiller vurderer nedgravde løsninger som både kan være plassbesparende og bedre 

estetisk sett.  

 

Det er foretatt vurderinger av sol og skyggevirkning fra bygg i Hønengata 26 med høyde på 

inntil 4,5 etasjer. Dette er spesielt vurdert i forhold til Parkgata borettslag som har kommet 

med merknad til byggets høyde og virkning på sol og lysforhold. Vurderingene fremgår i 

kommentarer til merknader og i saksdokumentene. Soldiagram viser at bakenforliggende 

områder vil få redusert solforhold tidlig på dagen og deler av formiddagen ved vårjevndøgn. 

Totalt sett veies hensynet til fortetting i sentrum som tyngre enn noe redusert soltilgang mot 

Parkgata. 

 

Rikspolitisk retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging legger føringer 

for at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder, redusere transportbehovet m.m. Planen anses å være i tråd med en kompakt 

byutvikling nært, gang – sykkel og kollektivløsning. 



 

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

neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, datert 09.08.16 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 07.09.16 

4. Planbeskrivelse, datert 13.09.16 

5. ROS-analyse, datert 09.08.16 

6. Sol og skyggeanalyse, datert 08.04.16 

7. Høringsuttalelser 

a. Kommuneoverlegen, datert 07.03.16 

b. Buskerud fylkeskommune, datert 04.03.16 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 25.02.16 

d. Parkgata borettslag, datert 05.02.16 

 

8. Svar fra HRA vedrørende renovasjonsplassering, datert 30.08.16 

9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, datert 18.01.16 

10.Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn, 18.01.16, sak 8/16 

11.Kommuneplanen  

12.Rikspolitisk retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN HØNENGATA 26
PlanID 0605 - 394

Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, 03.6.2015
Sist revidert 07 . 9 .2016

1. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 18.01.2016 , sak
SAKNR 8/16

Høring og offentlig ettersyn 21.01.2016
2. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
Formannskapet DATO, sak SAKNR
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg,
Bolig/kontor/Tjenesteyting: Område BKB1.
Lek/uteoppholdsareal Område BLK1.
Gårdsplass Område BGP1.

2. Sikringssoner. Frisikt

FORMÅLSBESTEMMELSER
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

§ 0. Fellesbestemmelser.

0.1. Støy. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

Støyforholdene utendørs er dokumentert gjennom en støyfaglig utredning.

Konkretisering av grenseverdiene er gitt i støyretningslinje T - 1442 (2012):
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1. Alle boenheter skal ha en stille side i forhold til trafikkstøy med Lden <55 dB og LAmax

<70 dB, der et flertall av støyfølsomme rom skal lokaliseres.

2. Ett soverom pr boenhet tillates lagt mot støyutsatt side, gitt at boenheten har resten av
soverommene vendt mot stille side.

3. Viktige deler av lekeområde/uteoppholdsplass skal skjermes slik at de innfrir kravene i
T - 1442 (2012).

1.2. Luftforurensning.

Luftinntak til leilighetene skal plasseres høyt og leng s t mulig unna Fv35 Hønengata.

1.3. Tilgjengelighet – Universell Utforming. (Jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg innenfor byggeområdene
kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.

1.4. Kulturminner. (Jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 6)

Dersom det i forbindelse med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete
kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud
fylkeskommune skal varsles.

§ 1. Bebyggelse og anlegg

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg

Kombinert formål bolig/kontor/tjenesteyting. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Området BBKT er regulert til bolig, kontor og offentlig eller privat tjenesteyting.

Det er ikke krav til at området skal ha en spe sifikk andel boliger, kontorer eller tjenesteyting.

Det kan ikke etableres virksomheter som er spesielt trafikkskapende.

Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 5)

Maks tillatt utnytting er %BYA=100%.

Tillatte høyder er kote +91,5, med flatt tak.
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Parkering inngår i BYA. Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt for
indre sone i Hønefoss. Minst 1 plass skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede og deres
kjøretøy. Parkering kan skje både i parkeringskjeller og på bakkenivå.

Bebyggelsens utforming
Bygninger skal utformes slik at bygninger framstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk.
Ventilasjonsrom og utstyr kan ha større høyde dersom det er trukket minimum 3,0 m innenfor
veggliv i øverste etasje, og gis en matt og kamuflerende overflate. Det kan gjøres mindre
avvik for heissjakt, trappehus, pipe ol.

Bebyggelsens veggliv skal plasseres i den viste byggelinjen.

Bebyggelsen skal ha fasadeuttrykk i harmoni med de omliggende bygg i Hønengata.

Lekeplass/uteoppholdsarealer (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Innen området BLK1 skal det anlegges felles uteoppholdsarealer/lekeplass med 25 m2 pr
leilighet.

Gårdsplass. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7)

Innen område for BGP1 skal anlegges atkomst til Hønengata. Plassering av avkjørsel til
området er vist, men kan forskyves noe dersom dette under den videre detaljprosjektering av
virksomhetene på arealene viser seg hensiktsmessig.

Innen området for gårdsplass kan det også anlegges miljøstasjon, boder og parkering, samt
nedkjøring til parkeringskjeller.

Tekniske planer. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2)

Anlegg som kommunen eller vegvesenet skal overta og ha vedlikehold av, skal utføres etter
detaljplaner som på forhånd er godkjent av kommunen/Statens vegvesen.

BESTEMMELSER O M REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV O . L

§ 2. Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

2.1 Utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygge - og anleggsarbeider før det er etablert
utbygging savtaler/gjennomføringsavtaler mellom utbygger og kommunen.

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske anlegg mellom kommunen og utbygger foreligge, før det gis igangsettingstillatelse
for disse anleggene.
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2.2 Brannvann. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 12)

Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innen områdene før det er dokumentert at
brannvannforsyning tilfredsstiller brannvesenets krav.

2.3 Uteoppholdsareal. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før støytiltak og felles lekeareal er
opparbeidet.

Før bygging skal det utarbeides en samlet situasjons - og tomteplan som behandler følgende
forhold:

a. Terrengbehandling og overflatebehandling med vegetasjon, oppmerking/kantsteiner,
gjerder m.m.

b. Overvannssystem.
c. Sol - /skyggeforhold
d. Støytiltak.

2.4 Grunnforhold. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 12)

Ved rammesøknad skal foreligge dokumentasjon om at grunnforholdene ikke er rasfarlige.
Det skal dokumenteres at fundamenteringen av bygget er basert på viten om underliggende
grunnforhold.

2.5 Sol - /skyggeforhold. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

Det kan ikke gis rammetillatelse for boliger før sol - /skyggeforhold er dokumentert i hht
byggeanmeldt bygg.
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1 Bakgrunn

E iendommen gnr 317/175 har forfalt den seinere tid, og bygget her er blitt revet . Det var
opprinnelig en stor villa, men til slutt var den benyttet til kommunale hybler/små leiligheter.

Ringerike Boligstiftelseser på mulighetene for å utnytte den hovedsakelig til boliger , med
eventuelle andre funksjoner i tillegg.

Planforslaget fremmes av Ringerike Boligstiftelse vha Eiendomsservice Ringerike as , som
har en forvalter rolle for Boligstiftelsen . Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har vært planfaglig
rådgiver. Eiendomsservice Ringerike as har skissert ny bebyggelse.

Hønefoss, 09 . 8.2016

Bjørn Leifsen
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2 Prosess

Etter forutgående oppstartsmøte (18.3.2014) ble p lan arbeid e t varslet av Ringerike
kommune 1 7 . 11.2014 , etter innsendt søknad av oss 12.8.2014 . Frist for uttalelse var
22.12.2014. Det har også vært kontakt med naboene mht utbygging og da spesielt
atkomstforhold.

Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken.

Det ble avholdt et prosjektmøte med kommunen 25.mai 2016, med b l.a krav til ny
utomhusplan. Det er nå utarbeidet og innarbeidet her i planen.

På basis av de presenterte ideer og innkomne innspill er her planen laget .

3 Dagen situasjon

3.1 Beliggenhet

Planområdet omfatter eiendommen e gnr 317/175 og deler av 317/172 og 317/578, som
også eies av kommunen . Det er mindre enn det som ble varslet, da en da ønsket å vurdere
felles atkomst med naboene. G rensen for varselområdet er vist nedenfor , sammen med
grensen for planen for fremmes her .
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Skråbilder av tomta er vist nede nfor. (Bildene er tatt før bygget ble revet ).

3.2 Planstatus

3.2.1 Gjeldende kommuneplan
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som bolig område. Se utsnitt ne denfor:
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3.2.2 Gjeldende reguleringsplan.

Eiendommen er uregulert, men områdene i syd og deler av e iendommene 317/172 og 317/578
som også eies av kommunen, er nylig regulert til formål knyttet til utbygging av Hønengata
18 - 20. Denne reguleringsplanen (nr 258) er vist her:

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjek tet faller
innunder tilknytningsplikten som omfatter nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye
bygninger med samlet utbygging over 1000 m2, samt eksisterende bygninger over 1000 m2

BRA hvor det skal foretas en hovedombygging.

4 Reguleringsplan for s laget.

Planloven åpner for å behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt. Det er aktuelt i dette
tilfellet. Byggesøknaden vil i så fall bli fremmet samtidig med sluttbehandlingen av planen.

Planen vil være et bidrag til å få boliger i/nære Hønefoss sentrum. Området er i overgangen
mellom handelsområdene og de mer ensartede boligområdene. Men langs Hønengata er det en
blanding av småhusbebyggelse og større forretningsbygg. T iltaket bør derfor passe bra her .

På neste side , og i vedlegg, er planforsla get vist .

Området er på ca 1,5 daa.
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4.1 Bebyggelse

Nytt bygg er ikke prosjektert ennå. En ønsker å stå noe fritt mht utforming og nøyaktig
innhold. Men planforslaget legger opp til en blokk i inntil 4 etasjer og underetasje.

Grunnlaget for planen er situasjonsskisser for utomhus og parkeringskjeller, som er vist i det
følgende.



Reguleri ngsplan 394 for Hønengat a 26 . Hønefoss. Sivilingen iør Bjørn Leifsen AS

8

Planen er laget slik at bebyggelsen vil kunne avvike noe fra situasjonsplanene.

Her er vist et oppriss av nytt bygg, som også viser høydene fo r øvrig bebyggelse i Hønengata.

4.2 Sol/ skygge .

Bygget kan bli ca 1 4,5 m høy t, som er omtrent det samme som blokka i Parkgata.
Virkningen mht sol/skygge er dokumentert i vedlegg.

V inkelen mellom sola og nevnte blokk tilsier at nytt bygg vil skygge naboblokka eller
uteområdene der på morgenen. E tter midt på dagen går skyggen forbi blokka og dens
uteområder .
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Nordøst for tomta ligger en butikk. Øst for bygget ligger boliger. Disse kan få skygge fra
blokka utpå kvelden.

Her vises situasjonen ved jevndøgnene.

4.3 Utnyttelse og høyder.

Utnyttelsesgraden e er satt til % BY A =10 0% . Dette fordi byggeområdet kun omfatter selve
bygget. Den reelle utnyttelsesgraden i forholdet mellom bygg og totalt tomteareal vil være
ca 55%.

Maksimal byggehøyde er satt t il maks høyde kote +9 1,5 , med flatt tak . Høyden på terreng
og Hønengata er her på ca kote 76 - 77. Byggehøyden tilsvarer derfor 4 etasjer med delvis
nedgravd parkeringskjeller.

Se snitt av tenkt ny bebyggelse på neste side.
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Boligene er tenkt å ha balkonger mot vest . Det vil kunne gi nødvendig skjerming mot støy.
Antall boliger kan bli 15 - 18 .
Bebyggelsen skal plasseres i den viste byggelinjen, som refererer seg til den øvrige
bebyggelsen på denne siden av Hønengata.

4.4 F ormål .

Byggeområdet er kombi nert formål bolig/kontor/tjenesteyting, uten at en har fastlagt
prosentvis fordeling mellom disse, eller at alle må være representert. Dette fordi en ønsker
stor grad av fleksibilitet. Det legges imidlertid ikke opp til å tillate forretningsdrift eller
andre funksjoner som vil kunne skape mye trafikk, eller være til sjenanse for naboer.

Lekeområde/uteoppholdsareal er på ca 495 m2. Det ligger på vestsiden av bygget og blir
støyskjermet av bygget og med mye sol på dagtid og ettermiddagen.

Arealer for innkjøring, nedkjøring til parkeringskjeller, miljøstasjon (som kan bli
nedgravd), boder og HC - parkering er vist som felles gårdsplass, der dette tillates plassert.

I parkeringskjeller vil kommunens normtall og parkeringsvedtekter kunne oppfylles .

Et stø rre løvtre anses så viktig for tomta at det er planlagt bevart.

For øvrig er det vist frisiktsone for avkjøringen til Hønengata.
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4.5 Arealbruk .

Arealbruken fordeler seg slik:
Formål: Areal i daa
PBL. § 12 - 5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse 768
Lekeområde/uteoppholdsareal 494
Gårdsplass 245
SUM 1.507

4.6 Topografi .

Tomta er i hovedsak flat , men litt stigende terreng mot nord.

5 Konsekvenser

5.1 Trafikk .

Hønengata Fv35 er mye trafikkert og er en viktig gjennomfartsåre i Hønefoss. Med angitt
atkomst vil andre gater ikke bli nevneverdig berørt.

Hønengata er nokså nylig oppgradert med definerte kjørefelt både for biler og syklende,
samt kantsteiner og busslommer. Denne planen vil forholde seg til den nye gata uten å
gjøre endringer i gatelegemet.

Mengder

Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi dette planområdet for Fv35 er
17 700 kjt/d i 2014 , hvilket gir en makstime på ca 2 4 0 0 kjt/t. Skiltet hastighet er 40 km/t
og andel tungtrafikk antas å være ca 10 %. Fremskrevet i 10 år vil trafikken i Hønengata
kunne være ca 22 000 kjt/d, med makstime på ca 2 950 kjt/t.

Prosjektet inneholder ca 20 leiligheter. Nyskapt trafikk vil med d ette kunne anslås til å bli
ca 7 0 kjt/d, med makstime på ca 10 kjt/t.

Prosjektet vil i liten gr ad endre trafikkmengdene i Hønengata. Det vil være avviklingen i
atkomsten samt de sikkerhetsmessige forhold som vil være sentralt mht trafikk.

Atkomst.

I dag har gjeldende eiendom atkomst til Hønengata . Se ortofoto nedenfor .
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Sett i forhold trafikken fra tidligere bruk, der det var ca 6 - 8 boenheter, vil trafikken i hht
denne planen gi en mertrafikk på ca 30 - 40 kjt/døgn (5 kjt/t i makstimen). Det er en meget
beskjeden økning.

En har vurdert flere alternative atkomster, da en har registrert at det har vært et vegpolitisk
ønske å redusere antall utkjøringer til Hønengata. Jfr vegvesenets innspill til planen.
Naboer er kontaktet med tanke på alternative atkomster til Hønengata , men det h ar vært
uvilje mot at dette tiltaket skulle beslaglegge andres grunn. En kan derfor ikke fremme en
plan som ikke vil kunne bli gjennomført uten at det ville medføre behov for
ekspropriasjon. Dette tiltaket ville ikke gi grunnlag for å be om slik ekspropria sjon.

Tiltaket vil heller ikke gi større problemer med avviklingen eller trafikksikkerheten i
Hønengata. Det skyldes de små trafikkmengdene tiltaket vil skape, samt at punktet der
avkjøringen er, er på en ordinær strekning i Hønengata der det er god avst and til andre
avkjøringer og det ikke f.eks er ekstra svingefelt som ev måtte bli krysset.

Parkering.

Parkeringsbehov for de ca 20 nye boligene innenfor planområdet ivaretas med en
biloppstillingsplass per boenhet på egen tomt, hovedsak i underetasjen t il boligblokka men
også noen på bakkenivå ved siden av denne.

I plan bestemmels en e settes det krav til et tilstrekkelig antall parkeringsplasser.

Kollektivtilbud

Det er busstopp i Hønengata nær planområdet i begge kjøreretninger. Der går det ofte
bybusser og andre regionale busser.

Kollektivtilbudet er derfor så godt på stedet som Hønefoss kan tilby. En finner det derfor
ingen grunn til å analys ere temaet nærmere .
Gående og syklende .
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Inntil planområdet er det fortau og fotgjengerfelt, slik at en kan bevege seg til i alle
retninger så trygt en kan få det i et byområde .

Inntil planområdet i sør viser reguleringsplanen for naboområdet fortau som binder
sammen Parkgata og Hønengata. Denne vil være direkte til knyttet dette planområdet.

5.2 Strøm, og vann - og avløpsnett

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA - nett i området. Det er satt krav i
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet.

Det ligger fjernvarmeanlegg i området, som det blir mulig å knytte seg til.

5.3 Barn - og unges interesser

Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds - eller lekeareal av barn
og unge i nærmiljøet.

I kommuneplanens bestemmelser settes det krav t il at det ved utarbeidelse av
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass . Dette er det satt
krav til i bestemmelsene . Et areal på 494 m2 er avsatt i planen til lek/uteopphold. Det vil
etter kommuneplanens bestemmelser dekke behovet for 20 boliger.

Andre større lekeområder i nærområdet finnes rett på andre siden av Parkgata der det er et
større felles lekeområde med ballplass, samt hele St . Hanshaugen. Dit kan en ta seg ved
bruk av fortau.

Nærmeste barneskole er Hønefoss skole som kun ligger ca 150 unna. Ungdomsskolen er
Hov ungdomsskole, som ligger ca 1,5 km unna. Til begge steder er det fortau og
fotgjengerfelt.

5.4 Universell utforming

B ebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming .

5.5 Grunnforhold

Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet . Byggegrunnen forventes
i hht NGU - kartlegging å være fyllmasser. Dette regnes som stabile masser og det er ingen
registrerte problemer, verken i eldre eller ny bebyggelse i området. Bygget bør fundamenteres
mht til at det fra Hønengata vil bli utsatt for rystelser fra tungtrafikk over lang tid.

5.6 Kulturminne r
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I forbinde lse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen ikke gi tt
tilbakemelding . Men d ersom det i forbindelse med bygg - og anleggsarbeid blir funnet
automatisk fredete kulturminner , skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i
Buskerud fy lkeskommune skal varsles.

5.7 Støy

Det er utført støyberegninger . En har beregnet punktverdier for alle fasader på et tenkt bygg
plassert langs Hønengata .

( Sonekart er ikke beregnet, da de for detaljkart i bystrøk bli r mer unøyaktige, og når
bebyggelsens plassering som her ikke er endelig fastlagt , vil de ikke gi særlig mening).

Beregningene er gjort med multirefleksjon fra omkringliggende bebyggelse.

Grenseverdier.

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i b ygnings - og plansaker er T - 1442 (2012) fra
MD.

De gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltsverdier.

Støynivå på ute p lass og
utenfor rom med støyfølsom
bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

Veg 55 Lden 70 L5AF

Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen
av Ldenog Lnight.
Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske
installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For boliger
vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 dBA).
Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i
kap.6 i T - 1442.

Enheten Ldener en årsmidlet ver di der støy på kvelden (19 - 23) gis 5 dBA tillegg, og støy på
natten (23 - 07) 10 dBA tillegg.

Fv35 Hønengata er gitt normal døgnfordeling av trafikken. Andre veger/gater har så lite trafikk
i forhold til denne at de ikke er medregnet.
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Resultater.

Punktberegningene viser høye støynivå spesielt mot Hønengata, men også for tverrfasadene til
denne. Også fasaden vekk fra Hønengata får støynivå nær grenseverdiene på Lden=55 dBA. Det
skyldes refleksjon fra bakenforliggende bebyggelse.

Høyeste fasadeverdie r er ca Lden= 76 ,5 dBA og Lmaks= 8 5 dBA. ( F asade mot Fv35).

Lden- verdiene er inntil ca 21, 5 dBA over gjeldende grenseverdi Lden=55 dBA, og det er en
markant overskridelse. Overskridelsen av grenseverdien for Lmakser noe mindre (1 5 dB).

Hva støynivå kan bli på utearealene vil bare kunne dokumenteres når bygget blir prosjektert
sammen med en fullstendig situasjonsplan.

Tiltak.

Tiltak blir nødvendig. Å sette skjermer mot Hønengata kan skjerme uteplasser, men den vil
ikke skjerme fasadene oppover i etasjene. E n har derfor ikke beregnet med slike støytiltak.

Mulige tiltak for bygg og eventuelle balkonger blir lokale tiltak i form av fasadetiltak.

Skjerming mht innestøynivå må vurderes for hver leilighet. Målet må være at de fleste rom
med såkalt støyfølsom bruk bør ha et innestøynivå innen kravet på Lekv=30 dBA. Dette vil
kunne påvirke planløsningene i husene og mot hvilke fasader slike rom bør ligge i.

Å skjerme fasadene slik at de demper fra Lekv= 76,5 dBA ute til Lekv=30 dBA inne er fullt
mulig. Hvilke tilta k og krav til vinduer dette vil medføre kan først gjøres når fullstendige
tegninger foreligger. Det settes derfor krav til støydokumentasjon ved rammesøknad og at
tiltak skal være gjennomført før bygget tas i bruk.Støytiltak bør planlegges allerede fra
starten av i prosjekteringen av bygg og uteplasser.

5.8 Luftforurensning.

Luftforurensning er beregnet med programmet VLUFT ver.6.0. Beregningene er såkalt
«konservative», dvs med god sikkerhetsmargin. Alle inngangsparametere
(områdeegenskaper, piggfriandel (40%) og effekten av renhold) er også satt konservativt.

Trafikktall fremskrevet som i støyutredningen.

Grenseverdiene mht luftforurensning er gitt i de retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging fra MD, T - 1520.

De anbefaler grens er for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.
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Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone
PM10 35 µg/m3. 7 døgn per år 50 µg/m3. 7 døgn per år
NO2 40 µg/m3. Vintermiddel 40 µg/m3. Årsmiddel

Helseeffekter Personer med alvorlig
luftveis - og hjertekarsykdom
har økt risiko for forverring
av sykdommen.

Friske personer vil
sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

Personer med luftveis – og
hjertekarsykdom har økt risiko for
helseeffekter.

Blant disse er barn med luftveislidelse
og eldre med luftveis - og
hjertekarlidelser mest sårbare.

Nevnte helseeffekter gjelder de som bor/har varig opphold langs vegene.

For NO2 vintermiddel og årsmiddel har en ikke program som beregner aktuelle grenseverdier
ennå. Programmet beregner verdier for maksimalnivå og den statistisk 8.høyeste konsentrasjon
i løpet av et år.

Resultater.

En har beregnet konsentrasjonen for fasaden nærmest Hønengata og for fasaden vekk fra
denne, men programmet gir ingen forskjeller mellom de to. Tallene gjelder derfor begge steder.

PM10. (35 g/m3. 7 døgn/år ) NO2. (8 døgn/år )
50 114

Svevestøv PM10.

Resultatene viser i forhold til de nye retningslinjene at eksisterende bebyggelse mht PM10

svevestøv stort sett vil ligge i kant av rød sone (dvs 50 g/m3). Dette er også i hht erfaringer fra
beregninger for områder nær sentrum i Hønefoss.

Nitrogendioksid NO2.

Retningslinjene har en grense til vintermiddel på 40 µg/m3 . Den 8. høyeste beregnede verdi pr
år for NO2 er her med VLUFT beregnet til ca 114 g/m3.

Beregnede verdier er ikke sikre mht å kunne fastslå om bebyggelsen blir liggende i eller
utenfor gul /rød sone for NO2. Men det er grunn til å anta at mht NO2 ligger bygget i gul sone,
da den ligger noe utenfor sentrum og ikke er så preget av fylkesvegen som svevestøv.

Konklusjon.

Tiltaket ligger nær Fv35 og følgelig med forurensningsnivå noe høyt. Men skal en bygge i
sentrale deler av byen er det uunngåelig. Verdie ne for svevestøv for gjenstående bebyggelse
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ligger over gjeldende grenseverdier i T - 1520, og svært trolig vil også tilsvarende grenseverdier
for nitrogendioksid ligge i gul sone.

Tiltak vil derfor være å ha god filtrering av lufta til boligene, men egnet filter, og at en
plasserer luftinntakene høyt på bygget og ved fasaden som blir lengst vekk fra Hønengata. .

5.9 Biologisk mangfold .

Området er i dag bebygde arealer og opparbeidde flater . Det er derfor ingen naturområder
her.

Kunnskapsgrunnlaget (§8) er ivaretatt gjennom databasesøk så langt det er rimelig i denne
saken , samt lokal kunnskap .

Tiltaket vil ikke medføre negative konse kvenser for plante - og dyreliv , og kommentarer til
naturmangfoldloven utover det som står her vil ha liten mening for denne l ille planen.

6 Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er laget egen kortfattet risiko - og sårbarhetsanalyse . Se denne. I f orhold til uønskede
hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende:

5. Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette
skal bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak.

28. Støv og støy fra trafikk.

Planen gjelder ei tomt ved siden av Fv35 Hønengata, som er ei lokalt sett sterkt trafikkert
gate. Det vil måtte gjøres støytiltak, og disse bør p lanlegges fra starten av i prosjekteringen
av bygg og uteplasser.

Det vil også være fare for luftforurensning fra vegtrafikken, men så stor nærhet til Fv35.
Også her må det gjøres tiltak, med filtrering av lufta inn til bygget og god strategisk
plassering av luftinntak.

Gitt nødvendige tiltak vil en vurdere risikoen som akseptabel.
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44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk
fra tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau langs
kjørevegene anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke trafikanter.

Risikoen vurderes som akseptabel.
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse
ved utarb eidelse av planer for utbygging . Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6 .

Denne saken gjelder e n plan for Hønengata 26 a og b , der hovedformålet er å legge til rette for
kombinert bygg for boliger, kontorer og tjenesteyting .

Plankartet:

For øvrig vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare/ uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres
som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hend elsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegge s
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.



Reguleringsplan 394 Hønengata 26 . Ringerike. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

4

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte er så
kommentert.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier , der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene :

Gradering av sannsynlighet:

4. Svær t sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
3. Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
2. Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
1. Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1 . Ufarlig: Ingen person - eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp
til 100 000kr

2 . En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.

3 . Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4 . Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr.

5 . Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvo rlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik
tabell:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala
(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1):

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko
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3. AN ALYSE

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering .
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/ - skred Nei Helt flat tomt. Ikke kjent at

det skal være usikre
grunnforhold

2. Snø - /isras Nei Ikke bratt overfor
området.

3. Flomras Nei Ligger høyt over vannet .
4. F lom . Innsjø, elv. Nei God avstand og høyde til

elva
5. Radongass Ja 1 1 Mulig, m en t iltak

obligatorisk .
Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Ikke spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen
10. Verneområder Nei In gen kjente
11 . Vassdragsområder Nei Nære, men berøres ikke.
12. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
13. Kulturminne/ - miljø Nei Verneverdig bygg vernes
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
14. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei God avstand til bane
15. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
16. Sykehus/ - hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
17. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
18. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
19. Vannforsyning , avløp Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21 . Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Nei Alltid vært bebygd.
24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk (bane) Ja 4 2 Er utredet. Tiltak

nødvendig
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31 . Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei Ingen linjer med kraftig

strømføring inntil tomta .
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Nei For lite trafikk genereres
38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41 . Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet
43. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 1 2 God sikt. Lav hastighet.
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4 I gatenettet. Lite

sannsynlig
45. Andre ulykkespunkter Nei Ikke aktuelt
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje - /terrormål
Nei Ikke aktuelt

47. Er det potensiell sabotasje - /
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt

48. Regulerte vannmagasiner
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannst and mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc . )

Nei Ikke aktuelt

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51 . Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes
gjennom /langs planområdet

Nei Kun langs med området .
Lave hastigheter.
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3.2. Samlet risikovurdering .

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er
kommentert i neste punkt.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig 28

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig 5 43 44

3.3. VURDERINGER .

5 . Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal
bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak .

28. Støv og støy fra trafikk.

Planen gjelder ei to mt ved siden av Fv35 Hønengata, som er ei lokalt sett sterkt trafikkert gate.
Det vil måtte gjøres støytiltak, og disse bør planlegges fra starten av i prosjekteringen av bygg
og uteplasser.

Det vil også være fare for luftforurensning fra vegtrafikken, me n så stor nærhet til Fv35. Også
her må det gjøres tiltak, med filtrering av lufta inn til bygget og god strategisk plassering av
luftinntak.

Gitt nødvendige tiltak vil en vurdere risikoen som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i m indre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk fra
tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker . Men siden det er fortau langs kjørevegene
anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke tr afikanter.

Risikoen vurderes som akseptabel.
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4. KON KLU SJON OG AN BEFALIN G.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å
kontrollere , gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor .
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Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: 
Planlegger Ken Ove Heiberg 

 

Fra:  e.f. Fagansarlig for miljørettet helsevern Unni Suther 

   

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/261-32 8779/16 PLN 394 07.03.2016 

Uttalelse til Reguleringsplan 394 - Hønengata 26  

 

Det vises til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hønengata 26 på Ringerike kommunes 

nettside 27.1.2016. 

 

Vår hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på folks helse. I 

denne reguleringsplanen vil det være miljøfaktorene støy og luftforurensing fra Hønengata 

som vil kunne gi helsemessige ulemper for framtidige beboerne på denne eiendommen. I 

planutkastet er det lagt til grunn at påvirkningsfatktorerne skal løses gjennom utforming av 

bygget.  

Tiltak for å redusere støy og luftforurensning fra veitrafikk i sentrumsgater må på sikt løses av 

kommunen i samråd med Statens veivesen som eier av forurensningskilden.   
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Hønengata 26 - Hønefoss - Ringerike kommune -  detaljregulering 

- offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 21.01.2016 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hønengata26 i
Hønefoss, Ringerike kommune. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av inntil 18
sentrumsnære leiligheter.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet og har følgelig ingen
merknader til planen. Vi minner likevel om meldeplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd og foreslår
følgende reguleringsbestemmelse:

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner må 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved Buskerus fylkeskommune kontaktes, jf. 
Kulturminnelovens § 8, 2. ledd»

Nyere tids kulturminner
Det foreligger ingen konkrete planer for nybyggets utforming. Tillatt byggehøyde derimot er foreslått 
med kote +91,5 meter med flatt tak. Dette tilsvarer 4,5 etasjer (4 etasjer pluss delvis nedgravd 
parkeringsareal). 

Vi kjenner ikke til verneverdige bebyggelse innfor planområdet. Det er imidlertid verneverdig 
småhusbebyggelse nordøst for planområdet, som delvis inngår i verneområde 10 - Holtangen. 

Vi ber om at ny bebyggelse tar hensyn til verneverdige småhusbebyggelse like nordøst for
planområdet og anbefaler at etasjeantallet settes til maksimalt 4 etasjer inklusive parkeringsareal. Vi 
vil også anbefale en avtrapping mot den eldre trehusbebyggelsen i nordøst, som vist på 3D-skisse 
(planbeskrivelse side 8).

Ringerike kommune
Att. Ingeborg Faller
postboks 123, sentrum
3502 Hønefoss  

Vår dato: 04.03.2016 Vår referanse: 2014/4921-5 Vår saksbehandler:
Deres dato: 21.01.2016 Deres referanse: 14/261-26 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
teamleder kulturminnevern rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal



Vår dato: 25.02.2016

Vår referanse: 2014/7773

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 14/261-26

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Hønengata 
26 i Hønefoss

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Hønengata 26 i 
Hønefoss. Fylkesmannen anbefaler at bestemmelsene om støy blir supplert, slik at også 
uteareal og lekeareal blir omfattes av støybestemmelsen og skjermet for støy-
forurensningen fra Hønengata. Videre har vi faglige råd om tilknytning til fjernvarme 
og tilrettelegging for fremføring av vannbåren varme. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 21. januar 2016 med forslag til detaljregulering for Hønengata 
26 i Hønefoss i Ringerike kommune. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et byggekompleks hvor det skal kunne 
etableres inntil 18 sentrumsnære leiligheter, hvorav om lag 1/3 vil kunne bli omsorgsboliger. 
Det er også åpnet opp for mulighet til å etablere tjenesteyting/kontor. Planforslaget legger opp 
til en relativt høy utnyttelse med et bebygd areal på inntil 80 %. Bygningen er tenkt med 
delvis nedsenket garasjekjeller og inntil fire etasjer høyt. I kommuneplanen for Ringerike er 
området avsatt til boligområde.

Fylkesmannen har i brev av 20. november 2014 uttalt seg til varsel om oppstart av 
planarbeidet. Vi ba om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og unges interesser, 
landskap, klima og energi, universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer.

Fylkesmannens kommentarer

Det går frem av saken at området mot Hønengaten er utsatt for støy som går langt over 
anbefalte grenseverdier i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging, T-1442/2012. 

I forslaget til reguleringsbestemmelser er det stilt krav om at boligene ikke kan gis 
brukstillatelse før det er dokumentert at støyforholdene er i tråd med retningslinje T-
1442/2012. Det er også foreslått bestemmelser som åpner for avvik fra grenseverdiene, 
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forutsatt at alle boenheter får en stille side der et flertall av støyfølsomme rom skal 
lokaliseres. Videre er det foreslått at alle soverom skal ligge mot stille side, men det åpnes for 
avvik ved at ett soverom per boenhet tillates lagt på støyutsatt side. 

Fylkesmannen viser til planområdets beliggenhet sentralt i Hønefoss og at støyretningslinjen 
gir muligheter for avvik fra grenseverdiene forutsatt at boligene sikres en stille side. 
Støymålinger som følger saken viser at det er mulig å oppføre et bygg som ivaretar disse 
kravene. Vi har derfor ingen spesielle merknader til dette. 

Vi ber likevel om at bestemmelsene suppleres slik at støykravene også gjelder for lekeplassen 
og at det vises til veitrafikkstøy som kilde til støy og ikke banestøy.

Når det gjelder hensynet til luftforurensning går det frem av saken at verdiene for svevestøv 
og nitrogendioksid er høye og at de overstiger de gjeldende grenseverdiene som er satt i 
retningslinjen for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. I planbeskrivelsen er 
tiltak for å redusere denne belastningen beskrevet. Her er det foreslått å plassere luftinntakene 
på den fasaden som vender vekk fra Hønengaten og at de plasseres høyt over bakken på 
bygget. Vi ber om at dette innarbeides som et krav i bestemmelsene.

Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 13 
(2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU og Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009. Videre stiller 
plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g krav om at planleggingen skal ta klimahensyn 
gjennom løsninger for energiforsyning.

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i Hønefoss. Det går frem av 
saksdokumentene at utbyggingen skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. Dette mener vi er 
positivt. 

Vi er kjent med at Ringerike kommune har en egen forskrift med krav om tilknytning 
innenfor konsesjonsområdet. Vi vil likevel anbefale en presisering i planbestemmelsene om 
tilknytningsplikten for å gi forutsigbare rammer for utbyggingen og at dette går klart frem av 
reguleringsplanen. Kommunen kan kreve tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-5. Vi ber derfor om at tilknytningsplikten innarbeides 
i reguleringsbestemmelsene.

Plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8 gir også hjemmel til å stille krav om at nye 
byggeområder skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, slik at 
hele området sikres fremtidige muligheter for tilknytning til fjernvarmenettet. Dette innebærer 
at det vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig og at det settes av areal til 
rørtraseer, varmesentral og lignende, slik at området sikres fremtidige muligheter for dette. Vi 
ber kommunen om å vurdere et slikt krav i bestemmelsene.

Bruk av tre som et CO2-nøytralt bygningsmateriale vil også ha en gunstig klimaeffekt. Vi ber 
kommunen om å vurdere et slikt krav til den nye bebyggelsen.

Selv om planområdet kun inneholder små grøntområder, skal det i den grad det er relevant 
redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Vi mener det er positivt at det er ønske om å 
bevare et stort bøketre innenfor tomta av hensyn til blant annet bymiljø og trivsel. For å sikre 
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dette bør bøketreet reguleres inn i plankartet og det bør gå frem av bestemmelsene at treet skal 
bevares.  

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal



Ringerike Kommune

Areal- og byplankontor

Postboks l-23-Sentrum

3502 Hønefoss Hønefoss 5.2'2OL6

394 Detaljeregulering for Hønenga ta 26' varsel om offentlig ettersyn'

styret i Parkgata Borettslag har også tidligere gitt sitt syn på saken' På bakgrunn av den og ny

gjennomgang har vi følgende kommentarer til saken:

| - Trafikk og stØY.

I de nye papirene står det at adkomst blir fra Hønengata og det er bra
'
fordi Parkgata er allerede
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Med vennlig hilsen
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Parkgt. 13 A
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Fra: Trude Johnsen [trude.johnsen@hra.no] 

Til: Ken Ove Heiberg [Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 30.08.2016 15:00:02 

Emne: SV: Hønengata 26 

Vedlegg: image001.png 

Hei! 
 
 
Vi er helt enig i at dette er ikke noen god løsning.  
 
Av hensyn til sikkerhet, tilgjengelighet og snu muligheter for en stor renovasjonsbil er ikke dette å 
anbefale.  
Sterkt trafikkerte Hønengaten, felles vei inn til avfallsdunker/parkeringsplass og barnelekeplass like ved, 
tilsier store krav til sikkerhet ved henting av avfallet. 
 
Krav til veibredde for våre biler er 3,5 m . Vi sier også at det må være 2 m klaring i bakkant mot 
eventuelle gjerder/ mur. 
Fri høyde på 9 meter for bilen. 
Alt dette ser ut til å være innenfor kravene i forhold til vedlagte plantegning. 
 
Vi anbefaler å komme sammen med utbygger for å se på mulige løsninger. Vi ser det som en fordel med 
nedgravde/halvt nedgravde løsninger, men ikke sikkert dette lar seg gjøre i dette prosjektet.  
Med dunkeløsninger vil det også medføre at bil må stå parkert på fortau under henting av avfallet. Heller 
ikke noe god løsning. 
Vi har et krav om 4 fraksjoner med avfall i dag, men en fraksjon til vil komme i nær fremtid (glass og 
metall). Vi anbefaler det og settes av plass for under planleggingen.  
 
 
 
Skulle du ha ytterligere spørsmål eller om det er noe som er uklart så ikke nøl med å ta kontakt. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 
Trude Johnsen Årnes 
 
 

 
 
 

Fra: Ken Ove Heiberg [mailto:Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 29. august 2016 14:19 
Til: Firmapost 
Emne: VS: Hønengata 26 



 
Vi viser til tidligere høring på reguleringsplan nr. 0605_394 Hønengata 26. Utbygger har foreslått å 
plassere nedgravde renovasjonsløsinger på tomta ut mot Hønengata pga. plassutfordringer. Vi ser at 
dette ikke er noen ideell løsning. Har dere noen synspunkter på dette? Hvor stor avstand fra tømmebil til 
avfallsløsningene bør det være?  
Se skisse i planbeskrivelsen. 
 
 
Mvh 
Ken Ove Heiberg 
Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 48 
ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/  

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 
 

Fra: Bjørn Leifsen [mailto:bleifsen@online.no]  
Sendt: 9. august 2016 15:03 
Til: Ken Ove Heiberg <Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no> 
Kopi: erik@eiendomsservice.com 
Emne: Hønengata 26 
 
Hei! 
 
Jfr tidligere mailer i dag. 
 
Her kommer endelig versjon av planforslaget. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bjørn Leifsen 
 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
 
Besøksadresse: Osloveien 10 
 
Tlf 90959283 
 
Org nr 997 275 675 MVA 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/261-25  Arkiv: PLN 394  

 

Sak: 8/16 

 

Detaljreguering nr. 0605_394 - Hønengata 26 1.gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata 26 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 de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 64-02 Hønefoss 

sentrum, vedtatt 20.12.1976, som overlappes av ny plan, inkludert alle senere 

planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr. 

0605_394 Hønengata 26. 

 

4. Planen legger opp til boliger med bygningshøyde på tilsvarende 4,5 etasjer. Etasjeantall må 

særlig belyses og høres.  
 

5. HMA ber om at utbygger innarbeider fasadeuttrykket i harmoni med de omliggende bygg i 

Hønengaten. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.01.2016: 

 

Forslag fra Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) til nytt punkt 5: 

« HMA ber om at utbygger innarbeider fasadeuttrykket i harmoni med de omliggende bygg i 

Hønengaten.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med nytt pkt 5. 

 
 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1816-18   Arkiv: 140  

 

Temautredning Kulturmiljøer i Hønefoss –  

Kommuneplanens arealdel  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Temautredningen er grunnlag for det videre arbeidet med forslag til revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

2. Områder klassifisert som hensynssone C) H570 og D) H730 med henholdsvis 

tilhørende retningslinjer og bestemmelser skal innarbeides i kommuneplanens 

arealdel, og må tas hensyn til i byggesaker og nye plansaker. Områdene vil i 

kommuneplanens arealdel fastsettes som soner med angitte særlige hensyn Bevaring 

kulturmiljø H570 og Båndlegging etter lov om kulturminner H730, PBL § 12-6 

Hensynssone. 

 

3. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er kartlagt i temautredningen 

vil fortsette. Avklaring av hensynssonene vil skje i Kommuneplanens arealdel. 

Planer som er igangsatt er m.a. 395 Nordre Park boligsameie, 387 Øya, 421 Lloyds 

marked, 420 Kvartal 46. 

 

4. Ringerike kommune skal utarbeide en langsiktig plan for å få kartlagt og sikret 

kulturminner i hele kommunen. Kartleggingen skal ta for seg et tema årlig og 

resultatet av kartleggingen skal innarbeides ved neste revidering av kommuneplan.  

 

 

 

 

 

Sammendrag 



Ringerike kommune ønsker å bevare et representativt utvalg kulturmiljøer og se nærmere på 

hvilke verdier kulturmiljøene representerer for å kunne ivareta en helhet. De utvalgte 

områdene skal avsettes som hensynssoner og til disse skal det settes tydelige retningslinjer 

og bestemmelser for hvordan kulturmiljøene skal ivaretas. Hensynssone C) skal danne 

grunnlag for et vern etter plan- og bygningsloven. Hensynssone D) sikrer de fredete 

anleggene i kommunen gjennom båndlegging etter Kulturminnelova. 

 

Ringerike kommune vil på denne måten kunne sikre de utvalgte bevaringsverdige miljøene 

og samtidig ivareta miljømessige, sosiale og kulturelle ringvirkninger som oppstår ved aktivt 

bruk av disse miljøene. Det ønskes også å bygge opp under stedsidentitet og attraktivitet i 

Hønefoss by og samtidig ivareta privat- og samfunnsøkonomiske interesser. 
 

 

Innledning / bakgrunn 

I kommunal planstrategi for Ringerike kommune, samt planprogram for revisjon av 

kommuneplanen, er det lagt opp til at det skal lages en temautredning for nyere tids 

kulturminner i Hønefoss. I denne utredningen er det gjort et utvalg blant nyere tids 

kulturminner; bygninger yngre enn 1537.  Utredningen vil være en del av kunnskaps- og 

beslutningsgrunnlaget for arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. I tillegg 

bygger utredningen videre på en oppfordring fra Buskerud fylkeskommune om å rette fokus 

på vern og ny bruk av eldre bygninger. 

  

Temautredningen bygger m.a. på kartlegging av bevaringsverdige områder i Hønefoss 

gjennomført i 2002 av Jo. Sellæg, forslag til Regional plan for kulturminnevern i Buskerud, 

informasjon hentet fra Riksantikvarens database over kulturmiljøer med nasjonal interesse 

NB!-registeret samt databasen Askeladden.  

 

Beskrivelse av saken 

Hovedformålet med temautredningen er å etablere gode virkemiddel for bevaring av nyere 

tids kulturminner, bygninger oppført etter 1537. Materialet bygger på lokal, regional -og 

nasjonal registrering og kunnskap omkring Hønefoss by, dette har gitt oss 

kunnskapsgrunnlag til å kunne gjøre en prioritering mellom ulike kulturmiljø i Hønefoss. 

Virkemiddel for vern blir bruk av hensynssone C) og D) med henholdsvis tilhørende 

retningslinjer og bestemmelser. 

 

Flere norske og internasjonale studier viser at kulturhistoriske miljøer kan bidra til å gjøre 

byer og steder attraktive både for nye og eksisterende beboere, næringsliv og besøkende. Nå 

som Hønefoss står ovenfor ekspansjon og endring vil Ringerike kommune medvirke til at 

historien får ta sin plass i det nye byrommet. 

 

Resultatet skal sikre at Ringerike kommune i videre planlegging og forvaltning er bevisst 

verdier og sammenhenger i de eksisterende kulturmiljø. Resultatet skal gjøre oss i stand til å 

prioritere og å velge en strategi i balansen mellom byutvikling og vekst på den ene siden og 

vern på den andre. Vern gjennom utvikling og bruk forankrer verdiene 

kulturminneobjektene representerer i seg selv. Samtidig vil de utgjøre en ressurs man kan 

bygge den videre byutviklingen på. Målsetningen i planen er å utvikle og fornye, og 

samtidig ta vare på det historiske som identitetsskapende. 

 

Følgende fire delmål er definert: 



1. Etablere gode virkemidler for bevaring av kulturminner. Arbeidet skal resultere i 

innspill til kommuneplanens arealdel, som er under revidering i perioden 2013-2016.  

2. Ringerike kommune ønsker å sette søkelys på hvilke verdier kulturmiljøer i 

Hønefoss representerer. Ved å lage tydelige retningslinjer og bestemmelser for 

hvordan kulturmiljøene skal ivaretas, vil vi sikre de utvalgte bevaringsverdige 

miljøene og samtidig rette fokuset mot kulturarvens rolle og potensiale for 

samfunnsutviklingen.   

3. Utredningen ønsker å inspirere eiere, forvaltere, utbyggere og planleggere i Hønefoss 

til å ta i bruk vår felles kulturarv for et fremtidsrettet vern. Ringerike kommune 

ønsker å bidra til gode initiativ og god dialog for å realisere kulturarv som ressurs i 

tettstedsutvikling.  

4. Utredningen skal ta stilling til det videre arbeidet med Kulturminner i Ringerike 

kommune. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Denne temautredningen begrenses til å gjelde sentrumsnære Hønefoss og nyere tids 

kulturminner - bygninger. Noen av områdene er allerede regulert til bevaring, dette gjelder 

Nordsida, Løkka og Helgesbråten. I tillegg ligger det områder innenfor hensynssonene 

Område 8 (Nordsiden-Blyberghaugen) og område 6 (Storgata-Søndre torg-Stabellsgate-Øya) 

som er fredet. Disse er markert som hensynssone d) i plankart og er båndlagt etter 

Kulturminneloven. 

 

Buskerud fylkeskommune utarbeider nå en regional plan for kulturminnevern i Buskerud. 

Formålet med dette planarbeidet er å etablere en plan over hvordan vi regionalt skal sikre 

godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner- og miljøer. En av 

hovedmålsettingene til det pågående arbeidet er å synliggjøre de viktigste kulturmiljøene i 

Buskerud, disse skal fortelle hovedtrekkene i fylkets historie. De foreslåtte sentrumsnære 

kulturmiljøer som er relevant for denne temautredningen og som fylkeskommunen har 

vurdert å ta med videre i en utredningsprosess er Stabellsgate og Hønefoss brug samt Løkka.  

 

Nasjonalt foreligger det en database over byer og tettsteder med kulturmiljøer som har 

nasjonal interesse, det så kalte NB!-Registeret. Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 

1000 års byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå et 

omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens 

samfunnsutvikling. NB!-registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i 

forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et 

kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av nye 

hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved 

nye arealplaner.  

 

For områdene hvor det er igangsatt reguleringsplanprosesser som tilrettelegger for formål 

som umuliggjør eller reduserer muligheten for bevaring av kulturmiljø, må hensynssområde 

vurderes. 

 

Temautredning for kulturmiljø i Hønefoss er en viktig utredning i samband med arbeidene 

med områdeplan for Hønefoss by.  

 

Juridiske forhold 



Plan- og bygningsloven har tre virkemidler som kan benyttes for å ivareta hensynet til 

kulturminner og kulturmiljøer:  

- Generelle bestemmelser i Kommuneplan 

- Hensynssoner i Kommuneplan  

- Bestemmelser i Reguleringsplan 

For bevaring av fem foreslåtte kulturmiljøer i Hønefoss er Hensynssone C) H570 med 

tilhørende retningslinjer, valgt. Disse sonene foreslås innarbeidet ved revidering av 

Kommuneplanens arealdel. 

 

Kulturminneloven har som formål å sikre varig vern av et representativt utvalg kulturminner 

og kulturmiljøer. I Hønefoss sentrum ligger det nå to fredete anlegg som er båndlagt etter 

kulturminneloven, Riddergården og Fengselet. Disse områdene er foreslått lagt inn som 

Hensynssone D) H730. Loven gir et forbud mot inngrep i fredete kulturminner, men åpner 

samtidig opp for at det kan gis dispensasjon i enkelte tilfeller. En fredning har ikke til 

hensikt å hindre bruk av kulturminnet. Buskerud Fylkeskommune v/ Utviklingsavdelingen 

behandler saker som berører eiendom båndlagt etter Kulturminnelova. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger vedtak om oppstart av arbeid med temautredning om kulturminner i 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen 10.06.13 sak 83/13 samt Formannskapet, 

11.06.13 sak 92/13. Arbeidet er forankret i planprogrammet for arbeid med revisjon av 

kommuneplan, som ble fastsatt i Kommunestyret 20.06.13, sak 76/13. I planprogrammet er det 

lagt opp til at det skal lages en temautredning om nyere tids kulturminner i Hønefoss. 

 

Begrenset høring og innspill 

Temautredning ble sendt ut på begrenset høring i perioden 13.06.16 – 08.08.16. 
Utredningen ble sendt ut til grunneiere og velforeninger innenfor de foreslåtte utvalgte 

hensynssonene, Fortidsminneforeningen Ringerike, Buskerud Fylkeskommune, Fylkesmannen i 

Buskerud, Statens vegvesen og Riksantikvaren. Hovedhøring vil være i samband med høring av 

Kommuneplanens arealdel. 9 innspill er innsendt og disse er vurdert i vedlagt notat. 

 

Endringer i temautredningen som følge av innspill fremgår av utredningen.  

  

I tillegg til høringsinnspill er det avholdt møte med Buskerud fylkeskommune v/ 

Utviklingsavdelingen omkring justeringer av temautredningen og tilhørende kartgrunnlag.   

 

Videre arbeid med kulturminner i Ringerike kommune 

Det fremgår av saksframlegget som ligger til grunn for oppstart med temautredning 

kulturminner, sak 83/13 (HMA) og 92/13 (FS) at Buskerud Fylkeskommune anbefaler 

Ringerike komme å starte opp arbeider med kommunedelplan for alle typer kulturminner; 

innspillet er kommet inn i samband med høring av planprogram og planstrategi ved oppstart 

av kommuneplanarbeidet. I saksutredningen konkluderes det med at det på dette tidspunkt 

vil være for omfattende og ressurskrevende å starte opp med et slikt arbeid. Dermed utgår 

arbeid med kommunedelplan ved gjeldende revidering av kommuneplan.  

  

Buskerud fylkeskommune anbefaler Ringerike kommune å gå i gang med å utarbeide en 

langsiktig plan for å få kartlagt; nyere tids kulturminner – bygninger og anlegg, 



kulturlandskap, utmarksminner, spor etter tidlig industri, ferdselsminner samt 

kontrollregistrering av automatisk fredete minner i kommunen, etc. 

 

Kartleggingen bør ta for seg et tema årlig og resultatet av kartleggingen skal innarbeides ved 

neste revidering av kommuneplan. Temakart vil da bli juridisk bindende. Eksempel på 

innhold i temakart følger: 

 

1. Kartfeste enkeltminner og kulturmiljøer i randsonen til Hønefoss, og 

influensområde til ny E16 og Ringeriksbanen. 

 Områdevern av helhetlige miljøer 

 Sikre tilpassing av bygningsstruktur 

 Sikre et utvalg av kulturminner/miljøer oppført etter 1940 

 Imøtekomme tekniske og funksjonsmessige krav uten at kulturminneverdien 

forringes nevneverdig 

2. Kartfeste enkeltminner og kulturmiljøer i prioriterte tettstedene i kommunen. 

 Områdevern av helhetlige miljøer 

 Sikre tilpassing av bygningsstruktur 

 Sikre et utvalg av kulturminner/miljøer oppført etter 1940 

 Imøtekomme tekniske og funksjonsmessige krav uten at kulturminneverdien 

forringes nevneverdig 

3. Kulturlandskap  

 Sikre verdifulle kulturlandskap 

 Aktiv bruk av landbruksvirkemidler for å ivareta kulturminner i 

jordbrukslandskap 

 Lage skjøtselsplaner for noen viktige kulturlandskap 

 Ivareta viktige historiske elementer og strukturer i utbyggingsområder 

 Stimulere til ny bruk for gamle bygninger i landbruket 

 Ta vare på jordbrukets kulturarv, mat-tradisjoner og byggeskikk 

4. Kartlegge utmarksminner, spor etter tidlig industri, ferdselsminner etc. 

(kulturminner som ikke er arkeologiske kulturminner eller stående bygninger) 

5. Kontrollregistrering av automatisk fredete kulturminner 

Rådmannens vurdering: 

Ringerike kommune skal øke sin bevissthet omkring verdier og sammenhenger i de 

eksisterende kulturmiljø. Resultatet skal gjøre oss i stand til å prioritere og å velge en 

strategi i balansen mellom byutvikling og vekst på den ene siden og vern på den andre. Vern 

gjennom utvikling og bruk forankrer verdiene kulturminneobjektene representerer i seg selv. 

Samtidig vil de utgjøre en ressurs man kan bygge den videre byutviklingen på. Målsetningen 

i planen er å utvikle og fornye, og samtidig ta vare på det historiske som identitetsskapende. 

 

Rådmannen anbefaler at det gjøres et utvalg blant de 11 hensynssonene. De fem utvalgte 

sonene representerer hver sin identitet som vil videreføres i et bybilde som er i endring. 

Sonene vil legges inn som Hensynssone C) H570 og Hensynssone D) H730 i 

Kommuneplanens arealdel. 

 

De valgte hensynssonene er oppsummert under, med påfølgende begrunnelse:  

 



1. Jugendgårdene rett sør for Hønefoss bru, Øya, deler av Arnemannsveien, Stabells 

gate, Flattumsgate, Storgata og deler av Søndre torv. 

De fleste byer og tettsteder oppsto som følge av industrietablering eller 

handelsknutepunkt. Det vokste fram en industri på Hønefoss på 1700-tallet som 

bidro til byfremveksten. Kulturmiljøet omfatter et område rundt Stabells gate – 

Søndre torv. Dette området er en sentral del av sentrum og har historie som strekker 

seg tilbake til byens første år. Her er flere store bygårder i jugendstil med en høy 

grad av autentisitet i tillegg til høy arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Området er 

derfor oppført i NB!-registeret over viktige bymiljøer i Norge. Det fredete anlegget 

«Fengselet» ligger innenfor området med båndlegging hensynssone D) 

2. Nordsida og Blyberghaugen 

Nordre torv er byens eldste torv. Området har et autentisk uttrykk med bebyggelse 

fra siste halvdel av 1800 tallet. Bydelen representerer sveitserstilens uttrykk, iblandet 

historisme, jugend og myk-funkis. Det er ikke mye igjen av småhusbebyggelsen på 

Blyberghaugen , men det lille arbeidersamfunnet, som representerer en annen side av 

Hønefoss enn det bevarte velstående bebygde miljø, er verdt å minnes. Det fredete 

anlegget «Riddergården» ligger i utkanten av område med båndleggingen 

hensynssone D). 

3. Follumåsen 

Follumåsen er eksempel på byggefelt med etterkrigs byggmesterfunkis. Området har 

i dag et helhetlig preg og stor grad av autentisitet i eksteriørene. Som bymiljø er 

området på Follumåsen en viktig dokumentasjon av boligbygging som fulgte med 

industriutvikling i Hønefoss, Hønefoss sin historie som industriby er viktig i nasjonal 

sammenheng. Området er derfor oppført i NB!-registeret over viktige bymiljøer i 

Norge. 

4. Løkka 

Løkka ble bygd ut tidlig på 1900 tallet og det ble oppført boliger i jugendstil, 

klassisisme og sveitserstil. Løkka er et helhetlig villaområde med bebyggelse oppført 

i perioden 1911-1930. Mange av bygningene har en høy grad av opprinnelighet. Den 

store andelen av arkitekttegnede boliger er interessant. Kulturmiljøet er typisk for 

boligstrøk i byer og større tettsteder. Området er derfor oppført i NB!-registeret over 

viktige bymiljøer i Norge. 

5. Helgesbråten 

Bebyggelsen på Helgesbråten spener over et halvt hundre års boligbygging og anses 

dermed å være et galleri for bebyggelse fra det 20. århundre. Byggestilene som er 

representert er funksjonalisme, myk-funkis, dragestil, 1920-års klassisisme, 

sveitserstil, romantisk, rokokko/barokk/klassisisme og art noveau/jugend. I tillegg til 

disse er flere av husene av ubestemmelig stilart. Området har stor autentisitet. 

 

I tillegg anbefaler Rådmann at Ringerike kommune jobber videre med kartlegging av 

kommunens kulturminner. Dette i form av at det årlig utarbeides temakart som vil 

innarbeides ved neste revidering av kommuneplan. 

 

Vedlegg 
1. Temautredning for kulturmiljø i Hønefoss, revidert september 2016. 

2. Høringsuttalelser 



- Fortidsminneforeningen Nordsida/Blyberghaugen 

- Fortidsminneforeningen Løkka/Sundet 

- Buskerud Fylkeskommune 

- Buskerud Fylkeskommune innspill til retningslinjer 

- Statens vegvesen 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Hammerbrogate 9A og B AS 

- Hammerbrogate 9A og B AS kart 

- Jan Solgård 

- Grete Borgersrud 

- Unni Moreno 

3. Notat med vurdering av innspill fra begrenset høringen 

4. Oversiktskart over Hønefoss og hensynssonene 

5. Detaljerte kart foreslåtte hensynssonene 

      - Område 3 

      - Område 6 

      - Område 7 

      - Område 8 

      - Område 11 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.09.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

 



Ringerike kommune

Temautredning
– Kulturmiljøer i Hønefoss

September 2016

Temautredningen har vært på begrenset høring til grunneiere og velforeninger innenfor de
foreslåtte utvalgte hensynssonene samt Fortidsminneforeningen Ringerike, Buskerud
Fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Riksantikvaren og Statens vegvesen.
Oppsummer ing av innspill fremgår av eget vedlegg .
I utredingen inngår e ndring er etter begrenset høring

I tillegg er det gjort justeringer på følgende 3 h ensynssoner som følge av innspill fra
begrenset høring :

- Område (3) Løkka er justert i henhold t il NB! - registerets kart

- Området (6) Storgata/Søndre Torg/Stabells gate/Øya er tillagt deler av Øya
gnr.318/522 og gnr. 318/450 samt Hensynssone H730 for området «Fengselet»

- Område (8) Nordsida/Blyberghaugen er tillagt Hensynssone H730 for området
«Riddergården»
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1 Innledning
Kulturminner er en ikke - fornybar ressurs og vi har et felles ansvar for å ta vare på kulturminnene og
de miljøene de befinner seg i for å kunne gi den videre til kommende generasjoner. Den parallelle
fremveksten av skogn æring, industri og jordbruk har vært styrken til Ringerike , d en unike historie n
og etter hvert utviklingen av knutepunktet Hønefoss , har all grunn til å formidle sin stolte historie .
D ette gjøres via vår materielle , så vel som immaterielle kulturarv. V i vil i denne temautredningen gi
veiledni ng til hvord an ivareta noe av vår felles historie i Hønefoss og samtidig fremme
Kulturminnevern som grunnlag for attraktiv næringsutvikling, turisme og vekst.

Flere norske og internasjonale studier viser at kulturhistoriske miljøer kan bidra til å gjøre by er og
steder attraktive både for nye og eksisterende beboere, næringsliv og besøkende. Nå som Hønefoss
står ovenfor ekspansjon og endring vil Ringerike kommune medvirke til at historien får ta sin plass i
det nye byrommet.

Kommunen ønsker å medvirke til øk t bruk av kulturmiljøene . Vi ser på dem som en ressurs i
samfunnsutviklingen. De kan som en unik og særpreget del av et attraktivt bymiljø stimulere vekst og
skape økt aktivitet.

1.1 Bakgrunn
I kommunal planstrategi for Ringerike kommune, samt planprogram for revisjon av kommuneplanen,
er det lagt opp til at det skal lages en temautredning om nye re tids kulturminner i Hønefoss .
Utredningen vil være en del av kunnskaps - og beslutningsgrunnlaget for arbeidet med revisjon av
kommuneplanens arealdel. I tillegg har Buske rud fylkeskommune oppfordret kommunen til å starte
arbeidet med å rette fokus på vern og ny bruk av eldre bygninger;

Temautredningen bygger bl.a. på kartlegging av bevaringsverdige områder i Hønefoss gjennomført i
2002 av Jo. Sellæg , sa mt informasjon hentet fra Riksantikvarens database over kulturmiljøer med
nasjonal interesse NB! - registeret samt databasen Askeladden .

1.2 Formål
Hovedformålet med temautredningen er å etablere gode virkemiddel for bevaring av kulturminner.
Utredningen vil være en del av kunnskaps - og beslutningsgrunnlaget for arbeidet med revisjon av
kommuneplanens arealdel. Materialet bygger på lokal, regional - og nasjonal registrering og kunnskap
omkring Hønefoss by, dette har gitt oss kunnskapsgrunnlag ti l å kunne gjøre en prioritering mellom
ulike kulturmiljø i Hønefoss. Virkemiddel for vern blir bruk av hensynssone med tilhørende
retningslinjer.

Resultatet skal sikre at Ringerike kommune i videre planlegging og forvaltning er bevisst verdier og
sammenhen ger i de eksisterende kulturmiljø. Resultatet skal gjøre oss i stand til å prioritere og å
velge en strategi i balansen mellom byutvikling og vekst på den ene siden og vern på den andre. Vern
gjennom utvikling og bruk forankrer verdiene kulturminneobjekten e representerer i seg selv.
Samtidig vil de utgjøre en ressurs man kan bygge den videre byutviklingen på. Målsetningen i planen
er å utvikle og fornye og samtidig ta vare på det historiske som identitetsskapende.

1. E tablere gode virkemidler for bevaring av k ulturminner. Arbeidet skal resultere i innspill til
kommuneplanens arealdel, som er under revidering i perioden 2013 - 2016 .



2. Ringerike kommune ønsker å sette søkelys på hvilke verdier kulturmiljøer i Hønefoss
representerer . Ved å lage tydelige retningslinjer og bestemmelser for hvordan kulturmiljøene
skal ivaretas, vil vi sikre de utvalgte bevaringsverdige miljøene og samtidig rette fokuset mot
kulturarvens rolle og potensiale for samfunnsutviklingen .

3. U tredningen ønsker å i nspirere eiere, forvaltere , utbyggere og planleggere i Hønefoss til å ta i
bruk v år felle s kulturarv for et fremtidsrettet vern . Ringerike kommune ønsker å bidra til
gode initiativ og god dialog for å realisere kulturarv som ressurs i tettstedsutvikling .

4. Utredningen skal ta stilling til det videre arbeidet med kulturminner i Ringerike kommune.

2 Mål og utfordringer

2.1 Mål
Målet med temautredningen er å sikre fremtidig vern og bruk av kulturarven for å bidra til at
Hønefoss oppleves med en historisk dybde og med tydelig identitet. Temautredningen ønsker å bidra
til at befolkningen i Hønefoss kjenner sin historie og synliggjøre at kulturmiljøene i byen kan være en
ressurs i tettstedsutviklingen. Temautredningen skal ved hjelp av hensynssonene gi klare rammer for
h va bevaring kan innebære for kulturmiljø og verneverdig bebyggelse o g tydeliggjøre at vern ikke
trenger å være i konflikt med økonomiske - , miljømessige - , sosiale - og kulturelle verdier.

Ringerike kommune har i likhet med mange andre kommuner utfordringer knyttet til bevaring av
kulturminner. Vi ønsker å sikre at kulturmiljøene blir en ressurs for kommende generasjoner. Vår
k ulturarv er grunnlaget for vår forståelse av fortiden og menneske nes liv og virke. Den gir mennesker
i dag opplevelser, og bidrar til økte bo - og miljøkvaliteter. Tap av kulturarv kan være et tap for
enkeltpersoner, lokalmiljøet og for nasjonen som helhet.

2.2 Utfordringer
B evaring av kulturminner er ikke konfliktfritt . Pr ioriteringer mellom vern og fornyelse , historie og
utvikling, forvaltning av kulturarven og økonomisk bærekraft – kan b ringe med seg utfordringer . Med
vekst følger behovet for fortetting av byer og tettbygde strøk . E r da kulturmiljøene utnyttelsesgr ad
tils trekkelig for nye behov? T ilfred sstiller kulturmiljøene dagens tekniske krav? Mulig
funksj onsinnredningen som forventes i moderne bygg lar seg ikke så lett kombinere med vern.
Kravene til universell utforming kan det også være vanskelig å tilfredsstille . Endringer i næringene
landbruk, industri og handel får nye former. Det er også en utfordring at det finnes få virkemidler for
å sikre at eier vedlikeholder kulturminnet i tilstrekkelig grad.

På tross av utfordringene ved eldre bygninger, finnes det likeve l tilpasn ingsmuligheter som åpner for
at bygningen kan få ny bruk. Det er viktig å ta i bruk disse mulig hetene. På den måten kan man
vid ereføre noe av kulturarven , samtidig som man imøtekommer dagens behov.
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3 Metod e, kilder og kriterier

3.1 Metode og avgrensni ng
Denne temautredningen begrenses til å gjelde sentrumsnære Hønefoss og nyere tids kulturminner.
Temautred ningen vil på bakgrunn av lokal , regional og nasjonal kartlegging presentere et
representativt utvalg av sentrumsnære kulturmiljøer . Tydelig avgren sning av kulturmiljøer vise r i
hvilke helhet eller sa mmenheng kulturmiljøet inngår.

I denne utredningen ser vi på hvordan registreringer som allerede er gjort kan innarbeides i
kommunens planverk og dermed formaliseres og gjøres kjent for alle.

Kommunens egen k ulturminneregistrering fra 2002 foreslår 11 spesialområder for bevaring. Dette er
områdene Eikliveien, Sundet, Løkka, Kong Rings gate/Sibberns gate, Hofgaards gate, Storgata/Søndre
Torv, Stabells gate/Øya, Helgesbråten, Nordsiden/Blyberghaugen, Vest erntangen, Holtangen og
Foll umåsen. Disse områdene har stor verdi som helhetlige miljøer. Temautredningen vil gjøre et
utvalg blant disse, på bakgrunn av sågar regionale – og nasjonale føringer.

Riksantikvarens NB! r egister har valgt ut områdene Jugendgår dene , Løkka og Follumåsen som
nasjonalt viktige bymiljøer. I Jugendgårdene inngår Stabells gate, Fossveien, nordre del av Søndre
torg, Hønefoss Brug og Øya, se mer om NB! registeret kap. 3.3.2.

Buskerud fylkeskommune har i sitt forslag til regional plan ha r valgt ut Stabells gate med Hønefoss
Brug samt Løkka som sentrumsnære regionalt viktige kulturmiljøer som skal fortelle en del av
hovedtrekkene i fylkets historie.

De utvalgte områdene vil defineres som hensynssoner , da benyttes Hensynssone C i
kommunepla nens arealdel , med tilhørende retningslinjer. I tillegg legges hensynssone D inn for å
sikre de fredete anleggene i sentrum.

Temautredningen skal gi tydelige retningslinjer for bevaring av kulturmiljøer og verneverdig
bebyggelse i sentrumsnær Hønefoss gj ennom virkemidler i plan - og bygningsloven. Vi fokuserer mer
på helhetlige miljøer enn på enkeltbygg. Hovedvirkemiddelet vil være hensynssone C.

3.2 Definisjoner
Kulturminner – Alle spor etter menneskelige virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kilde: Kulturminneloven.

Nyere tids kulturminner – Alle kulturminner som er yngre enn 1537. Kulturminner fr a nyere tid kan
være bygninger og bygningsmiljøer, veier, broer, båtstøer og krigsminner med mer. I denne
utredningen legges fokus på bebygde miljøer.

Automatisk fredede kulturminner – Kulturminner som er fredet direkte etter lov, uten særskilt
vedtak. Kul turminne som er automatisk fredet er faste kulturminner fra før 1537, samiske faste
kulturminne eldre enn 100 år, stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537 - 1649 og
faste/ løse kulturminner på Svalbard fra før 1946.

Faste kulturminner – Kul turminne som er jord - eller sted s faste. Arkeologiske funn inngår som deler
av et fast kulturminne så lenge de ligger i jorda eller under vann.



Løse kulturminner – Kulturminner som kan flyttes.

Kulturmiljø – Områder hvor kulturminner inngår som del av en st ørre helhet eller sammenheng.

Kulturlandskap – Alt landskap som er påvirket av mennesker. Betegnelsen brukes når det fokuseres
på den menneskelige påvirkningen av landskapet, og særlig ofte om jordbrukslandskap.

Listeført kirke – Alle kirker oppført mellom 1650 - 1850 er listeførte. En rekke kirker bygd etter 1850 er
også listeført. Listeførte kirker skal behandles i samsvar med kirkerundskrivet. Riksantikvaren skal
uttale seg om endringer i eller ved kirka, og om istandsetting - og vedlikeholdstiltak.

Hensyns sone C) – Hensynssone i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, der det er tas
særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø
eller kulturmiljø. Det kan gis retningslinjer om begrensninger a v virksomhet og vilkår for tiltak for å
ivareta interessen i sonen, og om hvilke hensyn som skal vektlegges ved praktisering av annen
lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter vedkommende lov. Kilde: Plan - og
bygningsloven § 11 - 8 c).

Hensynss one D) – Soner for båndlegging i påvente av vedtak etter Plan - og bygningsloven eller andre
lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag (§ 11 - 8 d) f.eks. fredete kulturminner og
kulturminner som skal fredes vises som hensynssone D) .

Immateriell kulturarv – Praksis, fremstilling, uttrykk, kunnskap og ferdigheter. Immateriell kulturarv
er knyttet til det vi ikke kan ta på ved et kulturminne. Dette gjelder mellom annet tro, tradisjon, sagn
og historier.

SEFRAK – Benevning brukt om bygninger som bl e registret i regi av SEFRAK (SEkretariatet For
Registrering Av faste Kulturminner) i årene 1975 - 19995. Registreringene omfatter i prinsippet alle
bygninger som er oppført før 1900. Det eneste kriteriet for registreringen var alder på bygningen.

Kontrollre gistrering – Kontrollregistrering av automatisk fredete kulturminner omfatter en vurdering
av tilstand, og kontroll og oppdatering av geometriske data av tidligere registrerte kulturminner. Det
vil i all hovedsak omfatte synlige arkeologiske kulturminner s om for eksempel gravhauger og
gravrøyser.

3.3 Tidligere registreringer og kilder

3.3.1 Hva foreligger av registreringer av lokalt

De n første og mest systematiske registreringen som er gjort av eldre bygg i Ringerike kommune er
gjennomført av SEFRAK . R egistreringen ble gjennomført for Ringerike i år ene 1987 - 1994. Totalt ble
2 417 registreringe r gjort i kommune n , i all hovedsak bygninger . SEFRAK er et landsdekkende register
over eldre bygninger og andre kulturminne r. Alle bygninger eldre enn 1900 og andre faste
kultu rminner yngre enn 1537 ble registrert. Alle bygninger og andre faste kulturminner ble
kartfestet, oppmålt og fotografert. Kulturminnene som er SEFRAK - registrert er ikke tillagt spesie lle
restriksjoner. Det er mer et varsel om at det bør tas en lokal vurdering av enkelt minne r før en
eventuelt gir tillatelse til å la gjennomføre tiltak.

Det er viktig å merke seg at SEFRAK - registreringene ikke inneholder vurderinger av bygningenes verneverdi. Registreringene
ble ofte ut ført av studenter uten kompetanse til å foreta slike vurderinger.
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På b akgrunn av behovet for å ha en grundigere vurdering av verneverdi bebyggelse på Ringerike
engasjerte Plan - og bygningstjen esten i Ringerike i 2002 Jo. Sellæg til å gjøre en
kulturminne regi strering av den sentrumsnære bebyggelse i Hønefoss; Dette for å kunne vurdere og å
prioriter e kulturminner som kunne føres på en kommunal bevaringsliste. I registreringen ble alder,
stilart, funksjon, vernestatus samt vurdering av verneverdi innhentet for hver bygning. Informasjonen
er utfyllende og gir et godt bilde av Hønefoss sin bebyggelse .

3.3.2 Regionale - og nasjonale registreringer
Buskerud fylkeskommune utarbeider nå en regional plan for kulturminnevern i Buskerud. Formålet
med dette planarbeidet er å etablere en plan på hvordan vi regionalt skal sikre godt vern og
bærekraftig bruk av fylkets kulturminner - og miljøer. En av hovedmål settingene til det pågående
arbeidet er å synliggjøre de viktigste kulturmiljøene i Buskerud, disse skal fortelle hovedtrekkene i
fylkets historie. De foreslåtte sentrumsnære kulturmiljøer som er rele vant for denne
temautredningen og som fylkeskommunen har vurdert å ta med videre i en utredningsprosess er
Stabellsgate og Hønefoss brug samt Løkka.Kilde: Buskerud fylkeskommune.

Nasjonalt foreligger det en database over byer og tettsteder med kulturmiljøer som har nasjonal
interesse, det så kalte NB! - Registeret. Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års
byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende
utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. NB! -
re gisteret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og
utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB! - registeret, men det gir et
grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan - og byg ningsloven. Områdene kan også gi
grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.Kilde: Riksantikvaren.

3.3.3 Grunngiving og kriterier
F lere kriterier legges til grunn når et kulturminne eller kulturmiljø skal vurderes og verneverdi skal
fastsettes . Hvilke kriterie r som skal til legges mest vekt avhenger av de aktuelle kulturminnene eller
kulturmiljøene som finnes i kommunen. De ulike kriterier kan overlappe og underb ygge hverandre .
Det er de samme kriterier som benyttes enten det gjelder vern/fredning eller dispensa sjon.
Kriteriene skal representere kunnskapsverdier, opplevingsverdier og bruksverdier. I denne
temautredningen og for de her utvalgte hensynssonene har vi valgt å se til følgende kriterier:

Sammenheng og miljø
Kulturminner og kulturmiljø som viser sammen heng i tid og rom, funksjonelt og sosialt, vil bidra til
større helhetsforståelse og heve et kulturminnes verneverdi.

Fysisk tilstand
Noen av våre viktige kulturminner med høy autentisitet kan være i dårlig stand. Utskiftning av store
mengder originalt mat eriale kan føre til at bygningens verneverdi forringes. Det er derfor viktig å
komme tidlig på banen og ha et riktig vedlikehold for at ikke verdier skal gå tapt.

Identitet og symbol
Kulturminner kan ha betydning for opplevelse, gjenkjennelse og tilhørighe t, noe som tillegges stor
vekt ved vurdering av vern e verdi.

Representativitet



Ved å bevare kulturminner og kulturmiljøer som representerer en stilperiode, en funksjon eller et
område kan kommunen gi et representativt historisk bilde av historien. Representativitet må også
sees i sammenheng med variasjon og mangfold, og om et kulturminne er sjelden eller typisk.

Autentisitet
Vanligvis vil et kulturminne eller kulturmiljø med høy autentisitet vurderes å ha høy verneverdi.
Endringer som har skjedd underveis kan i noen tilfeller defineres som en del av kulturminnes eller
kulturmiljøets opprinnelighet. I forbindelse med fredning vil høy autentisitet tillegges stor vekt.

Arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet
Her legges det vekt på at form, struktur, ma terialvalg og detaljutforming står i forhold til en
kunstnerisk idé og fullførelsen av den.

Økonomi og mulighet for bruk
Dersom en bygnings tilstand er god kan det være økonomisk lønnsomt å ta vare på en kulturhistorisk
interessant bygning, fremfor å rive og bygge nytt. Om ønskelig kan eldre bygninger få en ny bruk.
Bruk er ofte det beste vern.

4 Hønefoss sin historie
Industri - og handelsbyen Hønefoss
Samfunnet vi i dag kaller Hønefoss vokste frem fra omkring 1590. Mange anser etableringen av en av
de første sagene, bygd av bonden på Hønen gård, som starten på eventyret omkring fossen og
etableringen av Hønefoss. Før den tid, noe usikkert fra hvor langt tilbake, ble kreftene i elva utnyttet
til drift av kverner. Kverndriften er kjent tilbake til omkring 1337, men den kan være eldre.

Aktiviteten i fossen var stor og toppet seg i tiden før 1814. Tiden fra Grunnlovsåret og frem til
århundreskiftet var begi venhetsrike år for treforedlingssamfunnet med de store elvene.

Handel vokste fram som hovednæring etter at sagbruksdriften ble redusert midt på 1800 - tallet.
Handelsloven i 1842 opphevet laugenes og Drammenskjøpmennenes monopolstilling og det ble
mulig å et ablere virksomheter utenfor de etablerte byene. Bøndene i Opplandet ble viktige for
handelsstanden i Hønefoss. Dette var med å bringe byen frem til opprettelsen av kjøpstaden
Hønefoss. Hønefoss fikk offisiell bystatus i 1852, da ble også byen utskilt som egen by - kommune.

Den nye byen ble kartfestet i 1851, og byområdet innlemmet da Sørsiden ned til Sundet, Øya,
Nordsiden med Blyberghaugen, Holtangen og deler av Vesterntangen. Den gang var Nordsiden
tettest bebygd. Den første reguleringsplanen ble vedtatt i 1856 og denne har vært retningsgivende
for utviklingen av Hønefoss sentrum frem til nyere tid.

Omkring 1890 kom en ny tid for treforedlingsnæringen i byen. Rundt treforedlingen var det behov for
en rekke støttefunksjoner som gav vekst i den nye industriby en Hønefoss; mekaniske verksteder,
møller, vognfabrikker, snekkerfabrikker, sement - støperi m. fl. fikk mulighet til å etablere seg.
Allerede i 1893 kunne Hønefoss brug få lys i lokalene med elektrisk kraft fra eget kraftverk. Dette ble
sett på som et stor t potensiale for daværende eiere. Bruket ble kjøpt av Hønefoss og Norderhov
kommune og fossen ble bygd ut til kraftstasjon i 1922.
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Hønefoss besto hovedsakelig av lav trehusbebyggelse frem til den industrielle revolusjon. Som følge
av flere bybranner (1854 og et par mindre branner i 1870 - åra)ble det innført nye byggeforskrifter
som begrenset gesimshøyden for trehus til fem meter. Myndighetene hadde som intensjon å presse
frem økt interesse for å la oppføre murhus. Utbredelsen av murgårder i Hønefoss ble dog ikke som
forventet. Likevel startet fremveksten av murhuskonstruksjoner i jevn takt. Fra 1860 ble det oppført
noe sentral murhusbebyggelse, og trenden tok seg opp utover mot slutten av 1800 - tallet.
Bebyggelsen i Hønefoss ble først bygget nær Hønefossen på nordsiden av byen
(Nordsiden/Blyberghaugen), ved sagbruksstedet på Øyaområdet og sørover langs Stabells gate mot
Søndre Torv. Deretter vokste de søndre delene av byen fram med sin kvartalsstruktur utover på
1800 - tallet.

I siste del av 1800 - tallet og førs te del av 1900 - tallet ble presset på boligtomter i Hønefoss større og i
1899 ble bygrensa utvidet med 200 meter.
Et nytt byplankart for Hønefoss ble da klargjort og byplankartet ble lagt til grunn for en regulering av
både nye og uregulerte områder i byen s utkanter. Eikli, Schjongstangen, Helgesbråten,
Helgeshaugen, Vesterntangen og områder vest for St. Hanshaugen samt sør for Bergensbanen ble en
del av byen. I løpet av første halvdel av 1900 - tallet ble disse områdene bygd ut. På begynnelsen av
1900 - tallet ble anleggene for kraftproduksjon i Hønefossen bygget.

Etter nedgangstider i 1930 - åra og under krigen begynte industrien i Hønefoss å utvikle seg i nye
retninger, og bilen tok stadig større plass i bybildet. I 1964 ble fem småkommuner slått sammen til
en stor kommune.Kilde: Jo. Sellæg og Jørn Jensen (BFK)

5 Kulturminner og miljøer på Ringerike
På Ringerike finnes spor som går langt tilbake i Norgeshistorien. Kommunen er rik på kulturminner
som vitner om lange og aktive perioder med store begivenheter og som strekker seg fra steinalder,
bronsealder, jernalder, middelalder og frem til nyere tid. Man antar at de første bosettinger ved
Tyrifjorden fant sted i tiden 3000 – 2000 f.Kr.

5.1 Fredete kulturminner på Ringerike
Mye av informasjon til dette kapittelet er hentet fra Riksantikvarens offisielle database over fredete
kulturminner og miljøer i Norge, Askeladden.ra.no. til orientering kan Askeladden inneholde
manglende oppdatering og dermed må informasjonen som hentes ut fra denne basen kartlegges i
større detal j for å kunne verifisere informasjonen. Vi har her opplyst om omtrentlige data.
Informasjon er også hentet fra gjeldende kommuneplan 2007 - 2019.

5.1.1 Arke o logiske kulturminner – automatisk fredete kulturminner
Mer skjematisk finner vi omkring 1 012 automatisk fr edete arkeologiske minne av ulik art på
Ringerike. De automatisk fredete kulturminnene er bl. a. byg ningsruiner , ve ganlegg , bruer,
fangst lokaliteter , grav minner , steinsettinger, kokegroper, kullforekomster, ildsteder, flatmarks
graver, fotgrøfter til gravh auger, stolpehull, rydningsrøyser, tjæremiler, dyrkningsflater og boplasser.

Fylkeskommunene tok i 1990 over ansvaret for de automatisk fredete kulturminnene, samt
forvaltningen av disse. Alle saker og henvendelser som angår automatisk fredete kulturminner skal
rettes til fylkeskommunen. Unntatt fra dette er saker som angår bygninger, kirker og kirkegårder fra
middelalderen. Riksantikvaren er forvaltningsmyndighet i slike saker.



Av automatisk fredete kulturminner på Ringerike finner vi bl.a. :

Veien kulturm innepark som inneholder ett av Østlandets største gravfelt fra eldre jernalder.
Gravfeltet er datert til yngre bronsealder og eldre jernalder. Rester etter fire langhus er
funnet. Over 100 gravhauger finnes i området.

Gjermundbufunnet i Haugsbygd, et rikt gravfunn fra siste halvdel av 900 - tallet.

Stavhella ligger på Tandbergmoen. Her ligger minst 25 rund hauger trolig fra eldre jernalder.
Rund steinsetning, bestående av 13 kampesteiner eller blokker ved Fjøsviken, Ringmoen
Ådalsveien, datering eldre jernalder.

To bygdeborger, Ormekula og Slotteberget, som lig ger ved Oppen gård i Oppenåsen,
datering Jernalder.

Skålgropstein funnet p å Gullerud gård , Automatisk fredet bergkunst, datering Bronsealder.

Galgefurua på Tandbergmoen ved Norderhov. Tradisjonslokalitet fra førreformatorisk tid.

5.1.2 Fredete bygg og anlegg

Vi finner omkring 32 fredete bygninger på Ringerike ; av disse fremgår det av Askeladden.ra.no a t det
finnes 13 vedtaksfredet, 3 automatisk fredet og 16 forskriftsfredet. Bl.a.:

Norderhov kirke som opprinnelig er en langkirke, oppført i ca. 1170. Den betegnes i dag som
korskirke, a utomatisk fredet .

Haug kirke, oppført omkring år 1200. Også denne en langkirke, a utomatisk fredet .

Hovedbygningen Norderhov gamle prestebolig, datert 1600 tallet , andre kvartal, også denne
automatisk fredet.

Riddergården på Nordsida Hønefoss rommer 8 vedtaksfredete bygninger har
vedtaksfredning.

Tidligere militærleir Hvalsmoen, like nord for Hønefoss rommer 10 forskriftsfredete
bygninger, deriblant lager, Magasin, spisshytte , depot m.fl.

Av tekniske/industrielle kulturminner fins det nå 5 som er forskriftsfredet e, de er av art gang - og
sykkelveg , kulvert og bruer. Mellom annet er gang - og sykkelstien Sokndalsv eien fra Hønefoss og til
Veien fredet , fredningen er fra 2009.

5.2 Listeførte kirker
Lunder kirke

Tyristrand kirke
Nes kirke

Viker kirke

5.3 Kulturmiljø i Hønefoss
De grønne områdene på situasjonskart et under viser k ulturmiljø ene som er ans ett som
kulturhistorisk viktige for Hønefoss by og som har særpreg som helhetlig e og sentrumsnære.
S ammenstillingen av de ulike kulturmiljøene er basert på de kulturminnefaglige vurderinger gjort av
Jo. Sellæg i samband med Kulturminneregistreringen fra 2002. Den prioriterte rekkefølge som
nummereringen viser ble utført av Areal - og b yplanavdelingen i Ringerike kommune i samband med
Rik san tikvarens arbeid med NB! - register, prioriteringsliste for Nasjonalt viktige kulturminner. Videre
følger en beskrivelse av de enkelte områdene.
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5.3.1 E ikliveien (1)
Området som vi har valgt å benevne med Eikliveien, er et område bestående av 6
boligeiendommer. Fire av eiendommene har eneboliger som i henhold til
kulturminneregistreringen, gjennomført for Ringerike kommune i 2002, anses å ha høy verneverdi.
De to andr e anses å ha middels verneverdi. Bygningene innenfor ”Eikliveien” er oppført i perioden
1900 - 1925. Området har bevart en sammensatt bebyggelse med elementer av sveitserstil. Bydelen
vokste frem på starten av 1900 - tallet da treforedling igjen ble byens st ore næring. Hønefoss
Brug, samt bedrifter som kom i kjølvannet av denne industri, var med på å skape nye
arbeidsplasser. Det ble etter hvert behov for utvidelser av byen og dens boligområder. Totalt
sett skal byens innbyggertall, etter sigende, bli mer enn fordoblet i årene 1890 - 1930.

5.3.2 Sundet (2)
Eiendommen ved navn Sundet var helt frem til nyere tid, en stor bondegård med dyrkbar jord som
strakte seg over hele det nå tettbebygde arealet like øst for Kvernbergsund bru. Området ved
Storelva som her omtales som Sundet er sammensatt av eiendommer hvorpå 3 bygninger er plassert.
Samtlige av disse er avsatt med høy verneverdi, foreslått regulert som spesialområde – bevaring, i
henhold til kulturminneregistr eringen til Jo. Sellæg fra 2002. Miljøet på gårdstunet har i følge
registreringen høy historisk verdi. Hovedhuset fremstår i dag i sveitserstil, men skjuler et eldre hus,
trolig bygget før 1700 - tallet. Låven er trolig oppført tredje kvartal av 1800, og sta bbur er fra første
kvartal 1800.

5.3.3 Løkka (3)
Området er bygd ut siste kvartal av 1800 - tallet og første halvdel av 1900 - tallet. Området består av et
spekter av stilarter. Vi finner likevel et område med klart preg av stilarten som regjerte i perioden
1875 - 18 99; Jugend. Øvrige stilarter som er representert i området er 1920 - års klassisisme, sveitserstil
og funksjonalisme. Området bærer likevel preg av helhetlig.
Løkka kan sies å gjenspeile hovedtrekket i det nye byplankartet som lå klart i 1899. Området har et
rektangulært gateplan med innslag av brede gater som tilfredsstilte kravene til god tilgang på sol, lys
og luft.

5.3.4 Kong Rings gate/Sibberns gate (4)
Mellom Søndre park, Hønefoss kirkegård og Kongens gate befinner det seg et område med en
samlet bebyggelse oppført i ulike stilepoker, av ulik art. Vi finner bl.a. sveitserstil, myk - funkis,
funksjonalisme m.fl. Dets plassering i bybildet anses å representere et spekter av bebyggelse, det
viser en by i ekspansjon gjennom ulike decennium seint 1800 - tall og gjenn om 1900 - tallet.

5.3.5 Hofgaards gate (5)
Dette utvalgte miljø i Hofgaards gate består av tre eiendommer, hvorav bebyggelsen
representerer bebyggelse fra tre forskjellige tidsepoker, og stilarter. Den eldste
bebyggelsen som er representert er fra første del av 1 800 - tallet med empirestil. Videre er det
bebyggelse fra første del av 1900 - tallet inspirert av jugendstil. I tillegg kommer en spesiell
villa oppført rundt 1960 i myk - funkis. Navnet på gaten stammer fra et navn som ble båret av
en sentral person i sagbruks virksomheten i Hønefoss omkring 1750.

5.3.6 Storgata/Søndre Torg/Stabells gate/Øya ( 6 )
Som følge av vekst i treforedlingsnæringen, med påfølgende økonomiske oppgangstider i byen i
1860/1870 – årene, ble sørsi den av byen satt i et annet lys, me d dette økte bebyggelsen. Fra omkring
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1850 – 1890 ble det bl.a. planlagt og reist en rekke store bygårder langs Stabells gate og i området
rundt Søndre torv. Deler av det valgte området, Stabells gate/Øya, har flere bygninger i jugendstil av
svært høy kva litet. D isse er bl.a. Hønefoss b rug sine moderniserte fasader med barokkpreget
jugendgavler, gjennomført i 1909 - 1910, Stabells gate 10 som regnes som en lokal forløper for
jugendstil, oppført i 1896 samt Grand Hotell i Stabells gate 8, oppført i 1913. Selv om Nord re Torv var
en sentral handels - og møteplass for byen etter at bystatusen ble statuert, fikk likevel sørsiden av
byen, med Storgata/Søndre Torg/Stabells gate/Øya, en viktig posisjon videre. Søndre Torg ble
opparbeidet og omkranset av forretningsgårder. Vid ere ble det satt fokus på å oppføre bebyggelse
som kunne serve utvikling av Hønefoss som en riktig by. Lokaler for forretninger, verksteder, industri -
og offentlige by gninger ble etter hvert oppført og en stor andel av Hønefoss sin utvikling fra
industrist ed til håndverks - og handelsby ble etablert rundt Storgata/Søndre Torg/Stabells gate/Øya.

Området består av fle re murgårder i jugendstil. D et finnes også bygg i 1920 - års klassisisme,
funksjonalisme og innslag av historisme. Et flertall av bygningene er by gget i perioden fra 1850 til
1949, men også nyere bygg finnes i området. Gateløpet er trolig fra 1800 - tallet. Området er registrert
i NB! - registeret fordi gateløpet er bevart fra før den regulerte byen ble anlagt og fordi det er flere
store bygårder i juge ndstil med høy grad av autentisitet og høy kunstnerisk og arkitektonisk verdi.

5.3.7 Helgesbråten (7)
Helgesbråten ble innlemmet i Hønefoss i 1899, da byens areal ble utvidet ved at en la til et 200 -
metersbelte rundt den gamle bygrensen. s. 42 ”Hus i Hønefoss ”. Det foreligger nå en relativt ny
reguleringsplan for området Helgesbråten, endelig vedtatt 26.09.02. Denne planen har avsatt et
område med rundt 30 eiendommer som spesialområde for bevaring av bygninger, med den hensikt å
bevare områdets kulturhistorisk e, arkitektoniske og miljømessige verdier i sammenheng med
omkringliggende miljø. En stor andel av bebyggelsen på Helgesbråten er oppført i tidsrommet 1900 -
1925, men bebyggelse fra 1925 og fremover mot slutten av 1900 er også godt representert. Dermed
anse s området å være et galleri for bebyggelse fra det 20. århundre. Med dette er mange stilarter
representert i området. Mye av bebyggelsen er svært autentisk og med store tomter.



Byggestilene som er representert er funksjonalisme, myk - funkis, dragestil, 192 0 - års klassisisme,
sveitserstil, romantisk rokokko/barokk/klassisisme og art noveau/jugend. I tillegg til disse er flere av
husene av ubestemmelig stilart.

5.3.8 Nordsi d a/Blyberghaugen (8 )
Nordre Torv med tilliggende bygningsmasse, som strekker seg opp til Blyberghaugen, forteller en
viktig del av Hønefoss sin historie. Nordre Torv var det opprinnelige bytorv et i Hønefoss. Torvet har
godt bevarte historiske bygninger o g er et veldefinert uterom. Nordre Torv, med bebyggelse langs
gater som slutter seg til torvet, representerer ett av to områder i Hønefoss der det er størst tetthet
av bygninger oppført med innslag av sveitserstil. Parkområdet Nordre Park ned mot fossen og
munning av denne, ble anla gt etter at den siste bybrannen hadde herjet den opprinnelige
trehusbebyggelsen på stedet. I parken finner en fortsatt rester av muren til Brennerigården, som ble
revet i 1934.

Deler av den i dag eksisterende Blyberghaugen ble navngitt etter Peter Blyberg , mølle - e ier. Området
ble opprinnelig bebygd og bebodd av sagbruksarbeidere som slo seg ned i byen da arbeidsplasser ble
opprettet i samband med veldrevne sagbruk. I dette området var byens eldste, uregulerte
bebyggelse etablert på slutten av 1700 - tallet. Den vanlige bebyggelsen var lave tømmerhus. I 1865
skal det ha vært rundt 25 hus i området.

Området innlemmer også Riddergården som er en komplett løkkegård med våningshus, fjøs, stall,
låve, stabbur og utedo. De første bygningene antas å væ re bygget omkr ing 1730. Bygninge ne i tunet
ble fred et i 1923.

Hoveddelen av bygningene som i dag befinner seg i området er oppført i perioden 1800 - 1899. Det er
også noen hus som er oppført i siste halvdel av 1900 - tallet. I området er det flere gårder i sv eitserstil,
sam t noe myk - funkis og fu n ksjonalisme stil.

5.3.9 Vesterntangen (9)
Området som er valgt avsatt på Vesterntangen representerer en relativt homogen og autentisk
bygningsmasse, fra forrige århundre. En del av bebyggelsen innenfor det utvalgte området
representerer ju gendinspirert stilart. Den katolske kirken og det som tidligere var det katolske
sykehus, som i dag befinner seg like ved Overmannsundbroa, forteller noe om de levninger av
virksomhet den katolske kirke bedrev fra 1935.

5.3.10 Holtangen (10)
Området Holtangen er et svært viktig og bevaringsverdig område. Områdets gatestruktur, som i stor
grad representerer byplanlegger Bergs skjematiske rutenett, gir Holtangen et spesielt kategorisk
preg. Ved inngangen til 1900 - tallet var sentrumsområdene på hver side av elva beby gd. Holtangen
var ett av de områdene som var i ekspansjon. Bebyggelsen på Holtangen er også av en særegen art.
Vi har valgt å avgrense området ved de eiendommer som ble oppført mellom 1900 - 1925, med noen
avvik. Bebyggelsen som er innenfor det avgrensede om råde er i stor grad bebyggelse som anses å ha
høy eller middels verneverdi i henhold til kulturminneregistreringen gjennomført i 2002. En relativ
stor andel av boligbebyggelsen er oppført i sveitserstil. Dette området er ett av to områder i byen der
tetthe ten av denne byggestilen er best bevart.
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De vanligste stilartene i området er sveitserstil, drakestil og jugend - inspirert. Området framstår som
et helhetlig miljø med bolighus og gater. Husene er bygget i perioden fra 1875 til slutten av 1900 -
tallet.

5.3.11 Foll umåsen (11 )
Området ble etablert i årene mellom 1925 og fram til 1975, bebyggelsen er i hovedsak fra tiden
omkring 1950. Bygningene ble oppført og tiltenkt arbeiderne på fabrikken på Follum. Follumåsen
representerer et viktig ledd av nasjonal og reg ional industrihistorie, som illustrerer boforhold for de
som var knyttet til Follum fabrikkene . Området viser m.a. boforhold og hierarki hos de ansatte ved
fabrikkene. Flere av b ygningene er relativ autentiske og området som helhet er sådant lite endret.
Bebygge lsen er omkranset av mye grønt og store tomter.

6 U tvalgte hensynssoner
I denne temautredningen er det gjort et utvalg blant de 11 viktig st e kulturhistoriske områdene i
Hønefoss ; Det er 5 områder som nå forslås tatt med i kommune planens arealdel (2015 - 2030) med
båndlegging H ensynssone C ) . De fem prioriterte områdene er valgt på bakgrunn av vurderinger gjort i
Ringerike kommunes egen K ulturminneregistrering fra 2002 , Riksantikvarens database for kulturmiljø
med nasjonal ve rdi; NB! - registeret og Buskerud f ylkeskommunes forslag til viktige kulturmiljøer i
Buskerud gjennom Regional plan for kulturminnevern i Buskerud .

Innenfor to av de utvalgte hensynssonene ligger det fredete anlegg som har en eg en båndlegging
med hensynssone D ) . Til disse anleggene gjelder særskilte bestemmelser.

De fem valgte områdene er:

1. Jugendgårdene rett sør for Hønefoss bru, Øya , d eler av Arnemannsveien,
Stabells gate , Flattumsgate, Storgata og deler av Søndre torv ( Område nr. 6 )

Begrunnelse:
Området er en sentral del av Hønefoss sentrum med høy verneverdi. Historien strekker seg
tilbake til byens første år. Gateløpet viser tydelig at det har kommet til før den regulerte
byen ble anlagt, mens bebyggelsen i hovedsak er nyere. Bygningene viser variasjon innenfor
stilperioden som råde t siste kvartal 1800 frem til første kvartal på 1900; jugend, historisme
og noe klassisme , men også bebyggelse av nyere dato.
Her er flere store bygårder i jugendstil med en høy grad av autentisitet og høy arkitektonisk
og kunstnerisk verdi. De nybarokke jugend gavlene på utvidelsen av Hønefoss Brugs sliperi er
blitt et symbol for Hønefoss. Industrietableringen og byen som handelsknutepunkt kommer
tydelig frem i denne delen av Hønefoss og er en del av vår viktige historie som må
synliggjøres.Kilde: NB! Re gisteret

Innenfor denne hensynssonen ligger det fredete anl egget Fengselet på gnr. 318/68. Her
gjelder bestemmelser for Hensynssone D) .

2. Nordsida og Blyberghaugen ( Område nr. 8 )

Begrunnelse:



Nordre torv er byens eldste torv. Nordre Torv er i dag regulert til område av antikvarisk
kulturell verdi. Området har et autentisk uttrykk med bebyggelse fra siste halvdel 1800 - tallet.
Bydelen representerer sveitserstilens uttrykk, med iblandet historisme, jugend og myk -
funkis. Det er i dag ikke mye igjen av småhusbebygg elsen på Blyberghaugen, men det lille
arbeidersamfunnet, som representerer en annen side av Hønefoss enn det bevarte
ve lstående bebygde miljø, er verdt å minnes.

Innenfor denne hensynssonen ligger det fredete anlegget Riddergården på gnr. 31 7/146. Her
gjelder bestemmelser for Hensynssone D) .

3. Follumåsen ( Område nr. 11 )

Begrunnelse:
Området består av boliger som opprinnelig tilhørte Follum fabrikker. Området ble i hovedsak
bygd ut i årene 1947 til ca. 1952 . Follumåsen er eksempel på byggefelt med etterkrigs
byggmesterfunkis. Området har i dag et helhetlig preg og stor grad av autentisitet i
eksteriørene. Som bymiljø er området på Follumåsen en viktig dokumentasjon av
boligbygging som fulgte med industriutvikling i Høne foss rett etter andre verdenskrig.
Området føyes inn i Hønefoss si n historie som viktig industriby i nasjonal sammenheng, og er
av nasjonal verdi.Kilde: NB! Registeret

4. Løkka ( Område nr. 3 )

Begrunnelse:
Området er et helhetlig villaområde, fullstendig uten nyere boliger eller andre bygningstyper.
Mange bygninger har en høy grad av autentisitet. De fleste bygningsmessige endringer
består i utskifting av bygningsdeler, delvis til kopier. Tilbygg og påbygg f ra seinere tid er det
svært få eksempler på. Den store andelen av arkitekttegna boliger er interessant og øker
vurderingen av området som nasjonal interesse. Området er typisk for boligstrøk i byer og
større tettsteder, men skiller seg noe ut ved den store utstrekningen. Arealet som er
beskrevet her er en del av en større helhet.Kilde: NB! Registeret

5. Helgesbråten ( Område nr. 7)

Begrunnelse:
Bebyggelsen på Helgesbråten spenner over et halvt hundre års boligbygging og anses dermed
å være et galleri for beby ggelse fra det 20. århundre . Byggestilene som er representert er
funksjonalisme, myk - funkis, dragestil, 1920 - års klassisisme, sveitserstil, romantisk
rokokko/barokk/klassisisme og art noveau/jugend. I tillegg til disse er flere av husene av
ubestemmelig st ilart. Område har stor autentisitet og de fleste bygningsmessige endringer
består i utskifting av bygningsdeler.

Det foreligger nå en relativt ny reguleringsplan for området Helgesbråten, endelig vedtatt
26.09.02. Denne planen har avsatt et område med rund t 30 eiendommer som spesialområde
for bevaring av bygninger, med den hensikt å bevare områdets kulturhistoriske,
arkitektoniske og miljømessige verdier i sammenheng med omkringliggende miljø.
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6.1 Kommunens myndighet og mulighet for å påvirke bevaring av kulturminner og
kulturmiljø / Plangrunnlag

Følgende lover er gjeldende for forvaltningen av våre kulturminne r :

1. LOV 1978 - 06 - 09 nr 50: Lov om kulturminne r
2. LOV 2007 - 06 - 29 nr 89: Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd

(kulturlova)
3. LOV 2008 - 06 - 27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehand ling (plan - og bygningsloven)

6.1.1 Kulturminneloven
Kulturminneloven (Lov av 9. juni 1978 nr. 50 lov om kulturminner) har til formål å verne kulturminner
og kulturmiljøer både som del av vår kulturarv o g som ledd i en helhetlig miljø - og ressursforvaltning.
Kulturminneloven skal sikre varig vern av et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer.

Loven gir et forbud mot inngrep i fredete kulturminner, men åpner samtidig opp for at det kan gis
disp ensasjon i enkelte tilfeller.

En fredning har ikke til hensikt å hindre bruk av kulturminnene. Det kan gis dispensasjon fra
fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke reduserer verneverdien vesentlig eller går på tvers av
fredningsformålet.

Det er rom for at kommunen foreslår fredning av objekter etter kulturminneloven, men kommunen
har ikke myndighet til å fastsette fredning. Riksantikvaren er oftest fredningsmyndighet etter
kulturminneloven.

6.1.2 Kulturlova
Kulturlova (Lov av 29. juni 2007 ) har som formål å f astsette offentlig styresmakter ansvar for å legge
til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta i
kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal sørge for :
- at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår,
- å fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet og legge til rette for deltakelse i

kulturaktiviteter,
- at personer, organisasjoner og institusjoner har tilgang til informasjon om ordninger med

økono misk støtte og om andre virkemiddel og tiltak.

6.1.3 Plan - og bygningsloven
P lan - og bygningsloven har tre virkemidler som kan nyttes for å ivareta hensynet til kulturminner og
kulturmiljøer , se nærmere beskrivelse under :

- Generelle bestemmelser i kommuneplan
- Hensynssoner i kommuneplan
- Bestemmelser i reguleringsplan

Bestemmelser til arealbruksformål i spesielt angitte områder i kommuneplan/kommunedelplan
Bevaring av verneverdig bebyggelse kan fastsettes gjennom plan - og bygningsloven ved bruk av



generelle beste mmelser. I utgangspunktet gjelder generelle bestemmelser i kommuneplanen hele
kommuneplanens virkeområde. Det kan imidlertid gis generelle bestemmelser for nærmere angitte
områder. Bestemmelsene som gis er juridisk bindende.

Pbl § 11 - 9 pkt. 7 Generelle bes temmelser til kommuneplanens
arealdel. «Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til
kommuneplanens arealdel om: hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet
kulturmiljø.»

Hensynssoner med retningslinjer i kommuneplan /kommunedelplan.
Bevaring av verneverdig bebyggelse kan fastsettes gjennom plan - og bygningsloven ved bruk av
hensynssone i kommuneplan/kommunedelplan. Ved bruk av hensynssoner for vern av kulturminner,
er det ikke mulig å gi juridisk bindende bestemmelse r. Det er mulig å gi retningslinjer som skal
vektlegges av myndighetene ved avgjørelse av saker, men retningslinjene har ikke juridisk bindende
virkning på samme måte som bestemmelser.

Pbl § 11 - 8 Hensynssoner. «(…) Det kan fastsettes følgende hensynssoner: c) Sone
med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap
eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, men angivelse av interesse (…).»

Pbl § 11 - 8 d ) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven e ller andre lover,
eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet.

Bestemmelser i reguleringsplan
Bevaring gjennom plan - og bygningsloven ved bruk av bestemmelser i reguleringsplan. Egne
bestemmelser kan settes for ulike formålsfelt i reguleringsplanen. På denne måten kan eksisterende
bygningsmiljø bevares på den måten kommunen ønsker det.

Pbl § 12 - 7 pkt. 6 Bestemmelser i reguleringsplan. «I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning
gid bestemmelser til arealformål og hensynssoner om følgende forhold: bestemmelser for å sikre
verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunde r vern av fasade, materialbruk
og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur»

6.2 Egnet metode for bevaring av kulturmiljøer i Hønefoss

Etter en helhetsvurdering anser Ringerike kommune at det er hensiktsmessig å ta inn de fem
foreslåtte hensynss onene i ny arealdel av kommuneplan, dette for å sikre en god forvaltning av de
utvalgte kulturmiljøene. Ringerike kommune viderefører gjeldende praksis, da de utvalgte
hensynssonene allerede er registrert og forankret som viktige områder enten på lokalt, r egionalt eller
nasjonalt nivå .

Hensynssone er ikke ment å ha direkte rettsvirkning, men i stedet bidra til en klargjøring av hvilke
hensyn det er vikt ig å ivareta i et område, enten i den videre planleggingen eller ved enkeltsøknader.
H ensynssone C) tillegges retningslinjer , mens hensynssone D) har tilhørende bestemmelser . Det er
en målsetting å bevisst gjøre og øke kunnskapsgrunnlaget til alle aktuelle aktører i utviklingen av
Hønefoss by, som igjen gir ringvirkninger for kulturmiljøene.

Ringerike kom mune ønsker å sette stort fokus på kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen. Det
finnes en rekke nasjonale og internasjonale studier som slår fast de mange positive ringvirkninger
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som kommer ved vern og ny bruk av kulturminner, verdier som kommer flere enn eier til gode. En
rapport fra Nostra fra 2015 sammenstiller flere forskningsarbeider fra ulike europeiske land som ser
på kulturarv som samfunnsressurs, nevner noen resultater her:

Kulturarv representerer en viktig kilde til kreativitet og innovasjon, som genererer nye ideer
og løsninger.

Kulturarv gir ofte god avkastning på investeringer og bidrar til skatteinntekter.

Kulturarv er en katalysator for bærekraftig restaurering av kulturminner.

Kulturarv er en del av Europas svar på klimautfordringene.

Kul turarv bidrar til livskvalitet.
Kult urarv bidrar til å bygge sosial kapital og bidrar til å bygge sosial kontinuitet.

Kulturarv skaper jobber, både til vedlikehold og turisme .

Videre siterer vi fra NIBR - rapport 2016:7:

Generelt er det også en utbredt oppf atning der en har transformert kulturarv over til ny bruk, at den
signatur kulturarven gir, den spenningen og tilhørigheten, representerer en stor ressurs både for
kommunen, men ikke minst også for de private aktørene som har utviklet sin virksomhet i et
k ulturhistorisk miljø.

6.3 Innspill til Kommuneplan ens arealdel

Områder klassifisert som hensynssone C) H570 og D) H730 med henholdsvis tilhørende retningslinjer
og bestemmelser, skal legges inn i kommuneplanens arealdel og må tas hensyn til i byggesaker og
plansaker. Områdene fastsettes som soner med angitte særlige hensyn Bevaring kulturmiljø H570 og
Båndlegging etter lov om kulturminner H730, PBL § 12 - 6 Hensynssone.

For områder med gyldige reguleringsplaner som har som intensjon å ivareta eksisterende
kulturmiljøer, vil en hensynssone med tilhørende retningslinjer og bestemmelser i kommuneplanen
bli en formalitet. For de øvrige områdene vil en hensynssone bidra til at områdene be varer sitt
karakteristiske preg. Hensynsso nene skal ikke hindre utvikling, men bidra til at endringer skjer i tråd
med bevaringsteoriens prinsipper.

For områder som innlemmes i hensynssoner vil det på nåværende tidspunkt ikke gjøres endringer i
gjeldende reguleringsplaner. Det vil heller ikke pro duseres nye reguleringsplaner for de områdene
som ikke omfattes av en reguleringsplan med bestemmelser etter pbl § 12 - 7 pkt 6. For å unngå at
kommuneplanen blir for detaljert vil det ikke knyttes bestemmelser til enkeltområder.

Til Kommuneplanen tillegges følgende soner med angitte særlige hensyn C) :

1. Jugendgårdene sør for Hønefoss bru, Øya, deler av Arnemannsveien, Stabells gate,
Flattumsgate, Storgata og deler av Søndre torv . «Fengselet» ligger innenfor område med
båndlegging hensynssone D)

2. Nordsia og Blyb erghaugen, «Riddergården» ligger innenfor område med båndlegging
henynssone D)

3. Follumåsen
4. Løkka
5. Helgesbråten



R etningslinjer for Hensynssone C) for bevaring av kulturmiljø (H570) :

1. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner skal bevar es. Kulturmiljøenes særpreg og identitet skal sikres.

2. Parker, friareal, hager, alleer og verdifulle trær skal i størst mulig grad bevares.

3. Bygninger oppført med svært høy eller høy verneverdi i kommunens kulturminneregister skal
ikke rives med mindre forfall/skader er dokumentert i et slikt omfang at bygningen må
regnes som tapt. Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk
sakkyndig skal legges ved rivesøknad. Tilstandsan alysen skal tydelig vise omfanget av
skadene ved tekst og bilder. Det skal også redegjøres for hvilke tiltak som må gjøres for å
sette bygget i stand. Forslag til nytt bygg skal også foreligge ved søknad om rivning. Ved
rivning av verneverdig bygning kan k ommunen sette krav til at bygningen dokumenteres ved
oppmåling og grundig beskrivelse av konstruksjon, rom inndeling og overflater. Beskrivelsen
skal utarbeides av antikvarisk sakkyndig.

4. Ved søknadsbehandling av fradeling og/eller nybygg skal kvartalsstruk tur,
bebyggelsesstruktur, gateløp, høyder og volum vektlegges.

5. Ved behandling av endring av eksisterende verneverdige bygg, inklusive tilbygg og påbygg,
skal bygningers opprinnelige utforming og områdets karakter vektlegges slik at nye tiltak
tilpasses og underordner seg eksisterende bebyggelse og strøkets karakter.

6. Ved søknadsbehandling av nybygg, påbygg og tilbygg skal det sammen med søknad leveres
en estetisk redegjørelse for det omsøkte tiltaket . Det skal redegjøres for følgende:

Plassering av tiltake t i forhold til tilstøtende bebyggelse, g ateløp og
terrengforskjeller.

Byggehøyder i forho ld til eksisterende byggehøyder

Form, karakter, volumer og gateløp

Materialbruk, fargebr uk, detaljering
Fasadeuttrykk

Nær - og fjernvirkning

7. Nybygg kan oppføres innenfor hensynssonene under forutsetning av at områdets miljø - og
verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form,
materialer, detaljering, farger og lignende som harmonerer og samspiller med den
eksisterende ver neverdige strukturen og bebyggelsen i området. Arkitektonisk uttrykk må
være tilpasset det verneve rd ige kul t urmi ljøet, men bør samti dig være tydelig på at det er en
ny bygning.

8. Verneverdige bygninger kan settes i stand etter antikvariske prinsipper. Origin ale eller eldre
bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke skal bevares så langt det lar seg
gjøre. Dersom eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages eksakte kopier av
bygningsdelene som skiftes ut. Tilbakeføring av bygninge n eller deler av denne til en tidligere
fase i bygningens historie bør gjøres på dokumentert grunnlag.

9. Rivning, fasadeendring, tilbygg, påbygg, ombygninger eller andre tiltak som vil endre
verneverdige bygningers utseende, er søknadspliktige. Kommunen skal innhente uttalelse fra
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fylkeskommunen før det gis tillatelse til tiltak som berører bygninger og anlegg med svært
høy eller høy verneverdi i kommunens kulturminneregister. Nybygg innenfor hensynssone
skal også oversendes fylkeskommunen til uttalelse.

10. MEL DEPLIKT! Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete
kulturminner, må arbeide straks stanses og utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen varsles,
jf. Kml § 8, 2. ledd.

Retningslinjene vil også kunne benyttes som retningsgivende for bygninger og kulturmiljøer av særs
viktig e genart og kulturhistorisk verdi utenfor hensynssonene .

B estemmelse for hensynssone D) Båndlegging etter lov om kulturminner (H730):

Byg ninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet ved vedtak etter Kulturminnelova skal
forvaltes i henhold til bestemmelsene i fredningsvedtaket og Kulturminnelova, i tillegg til
Plan - og bygningslova.

7 Fremtidig arbeid med kommunens kulturminner – årlige kartlegging er
Ringerike kommune har gjort et godt og omfattende arbeid med å registrere verneverdi bebyggelse i
sentrumsnære områder, men Ringerike er en langstrakt kommune med store variasjo ner i interesser,
påtrykk av vekst og prioriteringer. Ringerike er svært rik på spennende historie, både m aterielle og
immaterielle fra alle tidsaldre; fra Bronsealder og frem til nåtid blir et unikt mangfold representert.
Det anses dermed å være et stort behov for sikring av kulturminner, som for ettertiden er vil være en
investering for fremtiden som skal le gge grunnlag for næringsutvikling, turisme og vekst .

De t fremgår av saksframlegget som ligger til grunn for oppstart med temautredning kulturminner,
sak 83/13 (HMA) og 92/13 (FS) at Buskerud Fylkeskommune anbefaler Ringerike komme å starte opp
arbeider me d kommunedelplan for alle typer kulturminner; innspillet er kommet inn i samband med
høring av planprogram og planstrategi ved oppstart av kommuneplanarbeidet. I saksutredningen
konkluderes det med at det på nåværende tidspunkt vil være for omfattende og r essurskrevende å
starte opp med et slikt arbeid. Dermed utgår arbeid med kommunedelplan ved gjeldende revidering
av kommuneplan.

For å sikre at arbeidet med kulturminnevernet i Ringerike har en fremdri ft, bør arbeider med
kulturminner i kommunen helst sikres gjennom Planstrategi .

Buskerud fylkeskommune anbefaler Ringerike kommune å gå i gang med å utarbeide en langsiktig
plan for å få kartlagt ; nyere tids kulturminner – bygninger og anlegg , kulturlandskap, u t marksminner,
spor etter tidlig industri, ferdsels m inner , samt kontrollregistrering av automatisk fredete minner i
kommunen .

Kartleggingen bør ta for seg et tema årlig og resultatet av kartleggingen skal innarbeides ved neste
revidering av kommuneplan. Temakart vil da bli juridisk b ind ende . Eksempel på innhold i temakart
følger:

1. Kartfeste enkeltminner og kulturmiljøer i r andsonen til Hønefoss , og influensområder til
nye E16 og Ringeriksbanen .

Områdevern av helhetlige miljøer



 Sikre tilpassing av tilbygg, nybygg, påbygg til eksisterende helhet gjennom gode
veiledningstjenester og retningslinjer for hensynssoner

Sikre et utvalg av kulturminner/miljøer oppført både før og etter 1940
Imøtekomme tekniske og funksjonsmessige krav uten at kulturminneverdien
forringes nevneverdig

2. K artfeste enkeltminner og kulturmiljøer i nå p rioriterte tettstede ne i kommunen.

Områdevern av helhetlige miljøer

Sikre tilpassing av tilbygg, nybygg, påbygg til eksisterende helhet gjennom gode
veiledningstjenester og retningslinjer for hensynssoner

Sikre et utvalg av kulturminner/miljøer oppført både før og etter 1940

Imøtekomme tekniske og funksjonsmessige krav uten at kulturminneverdien
forringes nevneverdig

3. Kulturlandskap

Sikre verdifulle kulturlandskap
Aktiv bruk av lan d bruksvirkemidler for å ivareta kulturminner i jordbrukslandskap

Lage skjøtselsplaner for noen viktige kulturlandskap

Ivareta viktige historiske elementer og strukturer i utbyggingsområder

Stimulere til ny bruk for gamle bygninger i landbruket

Ta vare på jordbrukets kulturarv, mat - tra d isjoner og byggeskikk

4. Kartlegge utmarksminner, spor etter tidlig industri, ferdselsminner etc. (kulturminner
som ikke er arkeologiske kulturminner eller stående bygninger)

5. Kontrollregistrering av automatisk fredete kulturminner.

Parallelt med at dette arbeidet pågår er det viktig at kulturminner som befinner seg utenfor
sentrumsnære områder tas hensyns til ; alt fra arkeologiske kulturminner, unike gårdstun til
immaterielle kulturarv. Dette kan man arbeide med gjennom bevisstgjøring og kunnskapsformidlin g.

Hønefoss by har også svært mange registrert bygninger med verneverdi utenfor de nevnte
hensynssonene. Vi ser et fremtidig behov for også å kunne sette di sse bygningene på en verneliste og
på sikt gjennomføre en kontrollregistrering av Hønefoss sentrums kulturminneregister .

Det anses videre å være behov for å se automatisk fredede kulturminner og nyere tids kulturminner i
kommunen i sammenheng. Det er også behov for å ta bedre vare på vår immaterielle kulturarv.

7.1 Formidling
Formidling av kunnskap om kultu r og kulturminner har høy prioritet hos antikvariske myndigheter. I
stortingsmeldingen: ”Leve med kulturminner” står det at kulturminnekunnskapen skal styrkes:
”gjennom forbedret stedfestet informasjon om kulturminner og bidra til at kunnskap og opplevelse
knyttet til kulturminner og kulturmiljøer skal være tilgjengelig for alle. Musea har en viktig rolle her.”
(Stortingsmelding nr. 16 2004 - 2005 s. 15)
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Kommunen bør opprette en god dialog med de i Ringerike kommune som allerede jobber med
formidling . G runnei ere bør også få nødvendig informasjon for å kunne ivareta sine ansvarsområder,
spesielt innenfor de utvalgte hensynssonene . Ringerike kommune må bistå i god folkeopplysning og
øke bevisstheten og stoltheten hos de som eier og forvalter vår felles kulturarv .



Fra: Elisabeth [elisabeth.solenby@hotmail.com] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 
Kopi: Mari Solheim Sandsund [Mari.Solheim.Sandsund@ringerike.kommune.no] 
Sendt: 07.07.2016 19:15:24 
Emne: Temautredning kulturmiljøer i Hønefoss - begrensa høring 
Vedlegg:  
Sak 14/1861-1, løpenr.1822/14  (Nordsiden/Blyberghaugen) 
 
Fortidsminneforeningen Ringerike og omegn, er invitert til å komme med tilbakemeldinger 
og innspill. Vi har ikke hatt mulighet til å sammenfatte noe felles, pga kort høringsfrist og 
ferietid. Vi har derfor fordelt områdene mellom oss, jeg tar for meg 
Nordsiden/Blyberghaugen. 
Nordre park og St. Hanshaugen ligger utenfor hensynssonen, men regner med at dette 
forblir grønne lunger i området og ikke tillates utbygd. 
Når man tillater blokkbebyggelse mellom meieriet/handelskolen og arbeiderboligene på 
Blyberghaugen, mener vi at de rette prioriteringer ikke er gjort, når det gjelder å sikre et 
mangfold av byens kulturmiljøer. Riving av Wiik/Thingelstad-gården bør unngås. Prosjektet 
tar, slik det fremstår i dag, ikke særlig hensyn til det opprinnelige miljøet prosjektet skal 
plasseres i. 
Boligbygging/bosetting i dette området bør ligge på Rabba-siden av Ankersgata, hvor 
Tronrud allerede er i gang med utbygging. Området bør prioriteres for boliger fremfor 
næring. 
 
Opprinnelig var Blyberghaugen bebygd og bebodd av sagbruksarbeidere og møllere som slo 
seg ned i byen, da arbeidsplasser ble opprettet i samband med vel drevne sagbruk og møller 
i fossen. 
I dette området var byens eldste uregulerte bebyggelse etablert på 1700-tallet. Bebyggelsen 
bestod av lave tømmerhus. I 1865 skal det ha vært omkring 25 hus i området. 
De fleste av disse står den dag i dag, i forskjellig forfatning (påbygd, kledd, skiftet vinduer 
osv.) 
Kommunen var selv eier av boliger i området, men solgte de til boligstiftelsen - som lar de 
forfalle ytterligere. Det er synd at man ikke ser den historiske verdien i disse boligene og 
området. 
Alene er flere av bygningene middels verneverdig, men som helhet øker verneverdien 
betraktelig. 
Området illustrerer og representerer viktig samfunnsutvikling. Det var dette som var byen! 
Hvorfor ikke se på området som "Gamle Hønefoss" og utvikle det til en oase med galleri, 
kafé, brukskunst osv ? 
Noe av historien i området : 
- Scharff gården 
- Lagesensgate 10, ant. et av de eldste husene, med uthus/do/grisebinge inntakt(bygd 
senere), men forfallent. 
  Her bodde bla. vågekone og iglekone på 1800 tallet (ukjente titler for de fleste i dag). På 
1900 tallet bodde 3  
  generasjoner i huset, i alt 12 personer på ca. 36 kvadratmeter!! 
- Lagesensgate 12, opprinnelig en etasje med to boenheter. 
- Meieriet som ble plassert akkurat der pga tilgang på vann fra fossen.  



- Byens første rådhus, i Hammerbrogaten. 
- Historien bak nordre torg og parken. 
- Vognmann Fekjær 
- Skomaker Trulsen 
- Rundt 1920-1940, var det ca.50 unger tilsammen i 5 av husene! 
- Det utviklet seg en egen sjargong blant beboerne på "Hauen". 
Her er mye historie. Tenk om man kunne få muligheten til å lage et pedagogisk opplegg for 
den oppvoksende generasjon om stedets og byens utvikling og tilblivelse, med historisk 
klasserom i en av arbeiderboligene!! 
 
Byer som satser på autensitet, tiltrekker seg også turister. Det ser vi mange eksempler på, 
både i eget land (Røros, Gamlebyen i Fredrikstad, Verksgata i Moss, Telthusbakken i Oslo 
m.m) og utlandet (gamle Århus, Ribe, Gamla Stan i Stockholm m.m) 
 
Håper dette er med på å belyse Fortidsminneforeningens syn på en "Gamle Hønefoss by". 
 
For Fortidsminneforeningen Ringerike og omegn  
Elisabeth Solenby  (leder) 
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Høring fra Styret i Fortidsminneforeningen Ringerike Hønefoss, 1 5 .8.2016
v/Bodil Gusgaard

Temautredning kulturmiljøer i Hønefoss, saksnr. 14/1816 - 1

Ad pkt. 4.3.3 Løkka (3)

Det sentrumsnære b oområdet Løkka er et viktig kulturmiljø for Hønefoss bys identitet og m å
bevare s for framtiden . I følge Riksantikvarens NB! register er Løkka i Hønefoss et nasjonalt
viktig bymiljø . Buskerud fylkeskommune har i sitt forslag til regional plan valgt ut Stabells
gate , Hønefoss Brug med de markante svungne jugendgavlene – som er blitt et symbol for
Hønefoss – og boområdet Løkka som regionalt viktige kulturmiljøer : B ygårder og bolighus i
jugend stil , med høy arkitektonisk verdi ble fra århundreskiftet til 19 3 0 oppført i sentrum og på
Løkka . Jugendb ygningene viser variasjon innenfor stilperioden og ble tegnet av flere sentrale
arkitekter . Den store andelen av arkitekttegnete bygning er øker vurderingen av områdene som
nasjonal interesse. S ellæ g har lansert Hønefoss som Østl andets jugendby .

Området Løkka har sammenheng med byens ekspansjon rundt 1900 - tallet. Gateløpet på
Løkka gjenspeiler hove dtrekket i byplankartet fra 1899, som videreførte oppmålings - og
reguleringskart fra 1856 . Området har et rektangulært gateplan – rutenettsplan med kvartal -
struktur . De fleste bygningene er preget av jugendstilen og 1920 - tallets klassisisme, med
mange av stilartenes kjennetegn . Det store mangfold i uttrykket tyder på at de fleste husene er
arkitekttegnet. Her er også et fåtall sveitserstil - og funksjonalisme h us . Det foreligger en
relativ ny reguleringsplan for området – Reguleringsplan nr. 120 - 3 “Løkka og
Schjongstangen”, endelig vedtatt 1.9. 2011. Planen regulerte flere eiendommer i planområdet
Løkka til spesialområde for bevaring av bygninger, med den hensikt å bevare områdets
kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier i sammenheng med omkringliggende
miljø.

Løkka er et helhetlig kulturm iljø med bygninger med stor arkitektonisk og kunstnerisk
kvalitet i jugendstil og 1920 - tallets klassisisme. Eksteriørme ssig er bebyggelsen lite endret .
N ye elemente r på bygninge r kan lett tilbakeføres til opprinnelig stil – noe som er nødvendig å
håndheve, slik at området bevares intakt som et godt eksempel på god byggeskikk fra
perioden 19 1 0 – 1930 .

Schjongstan gen

Schjongstangen var opprinnelig satt opp som ett av kulturmiljøene i Hønefoss. Ingen av de
øvrige kulturmiljøene kan vise til et så helhetlig funksjonalistisk område som det eksisterende
boligmiljø på Schjongstangen – etablert etter andre verdenskrig på 1950 - tallet. Området er
strengt regulert, med husene lagt på linje, og med lekeplass, idretts - og fri lufts område og et
bevisst ønske om at området estetisk skulle utgjøre en enhet. Hus og ha g er skaper på en
forbilledlig måte estetikk og balanse i harmon i med tilstøtende gateløp på Løkka.
Bebyggelsen har annen karakter enn på Løkka, og har ikke blitt regulert til spesialområde
bevaring i reguleringsplan 120 . Bevisstheten om verdien av funkisstilen har vært liten, m en de
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steds - og verdikvalitetene som fore finnes på Schjongstangen dokumenterer et område med
områdebetyd ning for bebyggelse etter 1950.

I henhold til kulturminneregistreringen til Jo. Sellæg fra 2002 fikk flere bygninger verneverdi
i området – bl.a. den arkitekttegnete eneboligen i funksjonalismestil i Thornes gate 7 (arkitekt
Arnfinn Sæther) og tomannsboligen i Schjongs gate 10 (arkitekt Amund Robøle). Arkitekt
Arnfinn Sæther har også tegnet eneboligene i Thornes gate 9 og 11. Vis - a - vis i Thornes gate
ligger jugendinsp irert bolig i Kvernberggaten 41, 1920 - talls klassisisme i Thornes gate 8 og
1930 - talls funksjonalisme i Thornes gate 10 – alle registrert med verneverdi i området Løkka.
I området finnes også eksempler på tomannsbolige r i byggmesterfunksjonalisme. Rett i
nærheten ligger den intakte ferje - og husmannsplassen (Schjongs gate 3). O mråde t mellom
Dronningens gate og Tyristrandgata utgjør et avgrenset kulturmiljø med kulturhistoriske,
arkitektoniske og miljømessige verdier , te tt opptil Løkka, og er et galleri for bebyggelse fra
17 - , 18 - , og 1900 - tallet, foruten 2000 - tallet med den nye bygården som nå bygges tett ved
Storelva og ferje - og husmannsplassen. En billedbok for samfunns - og arkitekturhistorie .

Begge kulturmiljøene – Løkka og Schjongstangen – bidrar til å styrke Hønefoss bys historie
og identitet.

Ad pkt. 4.3.2 Sundet (2)

Teksten til kulturmiljøet Sundet synes å kombinere fakta om bonde gården som lå i området
helt fram til medio 1950 - tallet ( på folkemunne kalt « Sundet » ) , og ferje - og husmannsplass e n
med adresse Schjongs gate 3 , og med eget matrikkelnummer fra 1863. Bonde gården har ikke
vært bopel for de som styrte med trafikken over Storelva. Det var derimot husmanns - og
ferjeplassen fra 16 - 1700 - tallet, som ennå ligger intakt og er sørsiden s eldste bebyggelse.

Buskerud fylkeskommune skriver om ferje - og husmannsplassen : Stedet er utskilt fra
Kvernbergsund ødegård. Trolig ble plassen etablert som husmannsplass på 16 - 1700 -
tallet. Det ble drevet fergetrafikk herfra over Storelva frem til 1862 [Brev til kommunen ,
12.11.2001] . Her bodde ferjemannen.
I Sverre Drange og Erling Drange (tegning) kan vi lese o m bondegården som på
folkemunne ble kalt « Sundet » : Eiendommen "Sundet" var helt til i nyere tid en stor
bondegård. Jorden strakte seg over hele det arealet som nå er tett bebygd under navnet
Schjongstangen . Hans Bergs oppmålings - og reguleringskart fra 1855 - 56 og spesielt N.S.
Krums Hønefosskart fra 1899 viser både bonde gården med mange ulike drifts bygninger
og ferjeplassen . [Kilde: Sellæg 2007: 22, 42 - 43] Kommune grensen mellom Hønefoss og
Norderhov g ikk mellom g årdens to hovedbygninger – mellom dagens enebolig i Schjongs
gate 8 og tomannsboligen i Schjongs gate 10 .
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Temautredning kulturmiljøer i Hønefoss - kommuneplanens 

arealdel - Ringerike kommune - begrenset høring

Det vises til brev datert 13.06.2016 vedrørende begrenset høring av temautredning for kulturmiljøer i 
Hønefoss i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel i Ringerike kommune. 
Temautredningen er sendt på begrenset høring med høringsfrist 08.07.2016. 

KORT OM SAKEN 
Ringerike kommune er i ferd med å rullere kommuneplanens arealdel. I den forbindelse utarbeides det 
en temautredning for kulturmiljøer i Hønefoss (nyere tids kulturminner). Utkast til temautredningen er 
sendt på begrenset høring for å få innspill underveis i planarbeidet. Kommuneplanens arealdel, med 
temautredningen, vil bli sendt ut på høring i løpet av høsten 2016. 

Hovedmålet med temautredningen er å etablere et godt virkemiddel for bevaring av kulturminner. 
Temautredningen vil være en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for arbeidet med revisjon av 
kommuneplanens arealdel. 

Temautredningen foreslår å legge inn 5 kulturmiljøer som hensynssoner i kommuneplanens arealdel. 
Utvalget av kulturmiljøer baserer seg på eksisterende kunnskap og kulturminneregistreringer –
herunder kartlegging av bevaringsverdige områder i Hønefoss gjennomført av Jo Sellæg i 2000-2001 og 
Riksantikvarens NB!-register.

INNSPILL TIL PLANARBEIDET 
Med bakgrunn i at «Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og 
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige 
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene (…) og plankartet skal i nødvendig utstrekning 
vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer (…)», jf. pbl § 11-5, anbefaler vi at kjente 
kulturminneinteresser i kommunen vises som hensynssoner i arealdelen. 

Vi ser det som positivt at Ringerike kommune har foretatt en kartlegging av kulturmiljøer i Hønefoss og 
foreslår å synliggjøre verneverdige kulturmiljøer i kommuneplanens arealdel. Å synliggjøre 
kulturminneinteressene i kommuneplanens arealdel vil bidra til forutsigbarhet i planlegging av 

Ringerike kommune
Att. Mari Solheim Sansund
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS  

Vår dato: 30.06.2016 Vår referanse: 2009/27-38 Vår saksbehandler:
Deres dato: 13.06.2016 Deres referanse: 14/1816-1 Ingvild Tjønneland, tlf. 32808638

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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framtidige tiltak ved at kulturminneinteresser gjøres kjent tidlig og bidra til at kulturminner blir tatt 
hensyn til i planlegging av nye tiltak. Kulturarven kan være en ressurs i samfunnsutviklingen. I kapittel 
5.2. i temautredningen henvises det til Kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen – suksessfaktorer i 
by- og tettstedsutviklingsprosjekter med fokus på vern og ny bruk av eldre bygninger (NIBR-rapport 
2016:7). Å gjøre kulturminneverdier kjent tidlig i planprosesser og bruk av plan- og bygningsloven 
trekkes nettopp fram blant suksessfaktorene i denne rapporten. 

Innspill til utvalg av kulturmiljøer
Vi ser det som positivt at kommunen har gjennomført en kulturminneregistrering for Hønefoss. Denne 
registreringen gir et godt grunnlag for å kunne avsette hensynssoner i kommuneplanens arealdel. 

Kommunen foreslår å avsette 5 kulturmiljøer som hensynssoner. Vi vil be kommunen vurdere om alle 
de 11 kulturmiljøene som er foreslått i forbindelse med kulturminneregistreringen avsettes som 
hensynssoner og vi deltar gjerne i møte med kommunen for å diskutere avgrensning av kulturmiljøer 
nærmere. Formålet er nettopp å vise hvilke områder av Hønefoss hvor det skal tas særskilte 
kulturminnehensyn når det gjelder planlegging av fremtidige tiltak. 

Vi vil påpeke at Steinssletta i Hole og Ringerike kommuner er vurdert å være et verdifullt 
kulturlandskap. Steinsletta er oppført som et av 22 utvalgte områder i Utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket.

Buskerud fylkeskommune er i ferd med å utarbeide en regional plan for kulturminnevern i Buskerud. 
Formålet med planarbeidet er å etablere en plan for hvordan Buskerud-samfunnet skal sikre godt vern 
og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Med en regional plan ønsker Buskerud 
fylkeskommune å etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud. I tillegg 
skal planen gi en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som viser viktige hovedlinjer i fylkets 
historiske utvikling fra eldre tid til i dag. Kulturmiljøene Steinsletta-Norderhov, Ringerike nikkelverk, 
Kjerraten i Åsa og Veien-Oppen er kulturmiljøer som utredes i forbindelse regional plan for 
kulturminnevern i Buskerud i tillegg til Stabells gate-Øya og Løkka på Hønefoss. Planforslaget, med 
nærmere presentasjon og kart av viktige kulturmiljøer i Buskerud, vil trolig bli lagt ut på høring i løpet 
av høsten 2016. 

Vi ser det som positivt at både fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer er listet opp i 
kapittel 4 Kulturminner og kulturmiljøer på Ringerike. Vi ber kommunen vurdere om oversikten over 
kulturminner og kulturmiljøer bør sorteres etter type kulturminner og vernestatus. For eksempel:

4.1. Fredete kulturminner på Ringerike
4.1.1. Arkeologiske kulturminner – automatisk fredete kulturminner
4.1.2. Fredete bygg og anlegg 

4.2. Listeførte kirker
4.3. Verneverdige kulturminner og kulturmiljøer 

Hensynssoner, retningslinjer og bestemmelser i kommuneplanens arealdel
Verneverdige og fredete kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap kan vises i plankartet eller i et 
eget temakart for kulturminner i kommuneplanens arealdel.
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Vi anbefaler at fredete kulturminner og kulturmiljøer vises som hensynssone d) båndlagt etter 
kulturminneloven (H730) i plankartet og at det knyttes bestemmelser til denne hensynssonen slik som 
for eksempel:

Tiltak på fredete kulturminner, utover vanlig vedlikehold, er ikke tillatt uten etter dispensasjon 
fra kulturminneloven. Eventuell søknad om tillatelse til inngrep i et fredet kulturminne 
innenfor hensynssone d) sendes rette kulturminnemyndighet i god tid før arbeidet er planlagt 
utført. Alt vedlikehold må skje med tradisjonelle materialer og metoder, og større 
vedlikeholdsarbeider bør også meldes fra om.

Alle tiltak som kommer i direkte berøring med eller ligger i nærheten av kulturminne og 
kulturmiljø fredet etter kulturminneloven skal sendes kulturminneforvaltningen til uttalelse, jf. 
pbl § 11-9 nr. 7. 

Verneverdige kulturminner og kulturmiljøer kan vises som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø 
(H570) i plankartet og det kan knyttes retningslinjer til denne hensynssonen. Det kan kun knyttes 
retningslinjer til hensynssonen på kommuneplannivå, men bestemmelser på detaljregulering eller 
områderegulering. Vedlagt er noen forslag til formuleringer av retningslinjer.

Vi vil samtidig anbefale at meldeplikten etter kulturminneloven § 25 legges inn blant de generelle 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel slik at en er oppmerksom på tiltak som gjelder riving eller 
vesentlig endring av bygg eldre enn 1850. Forslag til formulering: 

Tiltak som gjelder riving eller vesentlig endring av ikke fredet bygg eldre enn 1850 skal sendes 
fylkeskommunen for uttale senest fire uker før søknaden avgjøres, jf. kml § 25.

Vi anbefaler i tillegg at meldeplikten etter kulturminneloven § 8, annet ledd legges inn blant de 
generelle bestemmelsene. Forslag til formulering: 

Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 
straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kml § 8, 2. ledd.

Vi anbefaler også at kommuneplanen har bestemmelser om estetiske krav til bebyggelsen.

Andre innspill
Det er positivt at det er lagt inn definisjoner av faguttrykk. På Riksantikvarens hjemmesider finnes 
forklaringer av faguttrykk som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Vi anbefaler at kulturlandskap 
listes opp i 3.2. Definisjoner. 

Videre arbeid med kulturminner omtales i kapittel 6. Buskerud fylkeskommune har tidligere anbefalt 
Ringerike kommune å utarbeide en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Ringerike 
kommune har imidlertid ikke ressurser til å starte opp et slikt planarbeid på det nåværende tidspunkt, 
men påpeker at det bør utføres kartlegging av kulturminner i neste kommunevalgperiode. Vi vil se 
positivt på om kommunen utvider kulturminneregistreringen til andre områder enn Hønefoss. Vi kan 
bistå med ressurser til utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om dette. 
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Vi ser frem til en fortsatt god dialog i forbindelse med planarbeidet. Vi deltar gjerne i møte med 
kommunen dersom det er er ønskelig å diskutere planforslaget og avgrensning av kulturmiljøer 
nærmere.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Ingvild Tjønneland
teamleder kulturminnevern kulturvernkonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Vedlegg
1 Forslag til retningslinjer til hensynssone c i kommuneplanens arealdel

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen



Vedlegg til 2009/27–38

Forslag til retningslinjer til hensynssone c) bevaring av kulturmiljøer 
i kommuneplanens arealdel 

 Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende elementer/kulturminner 
skal bevares. Kulturmiljøenes særpreg og identitet skal sikres.

 Parker, friareal, hager, alleer og verdifulle trær skal i størst mulig grad bevares.

 Bygninger oppført med svært høy og høy verneverdi i kommunens kulturminneregister skal ikke 
rives med mindre forfall/skader er dokumentert i et slikt omfang at bygningen må regnes som 
tapt. Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk sakkyndig skal legges 
ved rivesøknad. Tilstandsanalysen skal tydelig vise omfanget av skadene ved tekst og bilder. Det 
skal også redegjøres for hvilke tiltak som må gjøres for å sette bygget i stand. Forslag til nytt bygg 
skal også foreligge ved søknad om rivning. 
Ved riving av verneverdig bygning kan kommunen sette krav til at bygningen dokumenteres ved 
oppmåling og grundig beskrivelse av konstruksjon, rominndeling og overflater. Beskrivelsen skal 
utarbeides av antikvarisk sakkyndig.

 Ved søknadsbehandling av fradeling og/eller nybygg skal kvartalsstruktur, bebyggelsesstruktur, 
gateløp, høyder og volum vektlegges.

 Ved behandling av endring av eksisterende verneverdige bygg, inklusive tilbygg og påbygg, skal 
bygningers opprinnelige utforming og områdets karakter vektlegges slik at nye tiltak tilpasses og 
underordner seg eksisterende bebyggelse og strøkets karakter.

 Ved søknadsbehandling av nybygg, påbygg og tilbygg skal det sammen med søknad leveres en 
estetisk redegjørelse for det omsøkte tiltaket. 
Det skal redegjøres for følgende:

o Plassering av tiltaket i forhold til tilstøtende bebyggelse, gateløp og terrengforskjeller 
o Byggehøyder i forhold til eksisterende byggehøyder
o Form, karakter, volumer og gateløp
o Materialbruk, fargebruk, detaljering
o Fasadeuttrykk
o Nær- og fjernvirkning

 Nybygg kan oppføres innenfor hensynssonen under forutsetning av at områdets miljø- og 
verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, 
materialer, detaljering, farger og lignende som harmonerer og samspiller med den eksisterende 
verneverdige strukturen og bebyggelsen i området. Arkitektonisk uttrykk må være tilpasset det 
verneverdige kulturmiljøet, men bør samtidig være tydelig på at det er en ny bygning. 

 Verneverdige bygninger kan settes i stad etter antikvariske prinsipper. Originale eller eldre 
bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke skal bevares så langt det lar seg 
gjøre. Dersom eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages eksakte kopier av 
bygningsdelene som skiftes ut. Tilbakeføring av bygningen eller deler av denne til en tidligere fase 
i bygningens historie bør gjøres på dokumentert grunnlag.

 Riving, fasadeendring, tilbygg, påbygg, ombygninger eller andre tiltak som vil endre verneverdige 
bygningers utseende, er søknadspliktige. Kommunen skal innhente uttalelse fra fylkeskommunen 
før det gis tillatelse til tiltak som berører bygninger og anlegg med høy eller svært høy verdi i 
kommunens kulturminneregister. Nybygg innenfor hensynssone skal også oversendes 
fylkeskommunen til uttale. 
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Temautredning kulturmiljøer - Hønefoss - Ringerike kommune - begrenset 

høring  

Vi har mottatt til uttale temautredning kulturmiljøer Hønefoss. Vi beklager sent svar. 

 

Vi har ingen spesielle merknader til temautredningen utover at virkemidler for vern av 

kulturmiljøer som kan begrense drift, vedlikehold og framkommelighet på berørt 

transportnett som omfattes av vårt myndighetsområde må belyses og konsekvensene 

framgå i forbindelse med planprosesser etter PBL. 

 

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for Plan og Forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Anders O. T. Hagerup 

seksjonsleder Bjertnes Wenche 

 sjefsingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Ringerike kommune
Postboks 123
3502 Hønefoss  

Ringerike kommune - temautredning kulturmiljøer i Hønefoss -
kommuneplanens arealdel – uttalelse 

Vi viser til kommunens oversendelse av 13. juni 2016.

Kommunen har lagt opp til at det skal lages en temautredning om nyere tids kulturminner i 
Hønefoss. Hovedformålet med utredningen er å etablere gode virkemidler for bevaring av 
kulturmiljøer i Hønefoss gjennom bruk av hensynssoner.  Det er også ønskelig å bygge opp 
under stedsidentitet og attraktivitet i Hønefoss by og samtidig ivareta privat- og samfunns-
økonomiske interesser.

Fylkesmannen er positiv til at Ringerike kommune utarbeider temautredning for kulturmiljøer 
som ledd i arbeidet med kommuneplanens arealdel og ønsker lykke til med det videre 
arbeidet.

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Eli Kristin Nordsiden

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen



Hammerbrogaten 9A og B AS
c/o Siv.ing. MNIF Jan Solberg A/S
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Ringerike komrnune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

(Saksbehandler Mari Solheim Sandsund)
Brevet er kun sendt på epost til postmottak@rineerike.kornmune.no)

Deres ref.: Vår ref

Dokid;
1 60721 43
(14/1816_4)
tnnspill

Dato

5. juli 2016

. TEMAUTREDNING KULTURMILJØER I HØIIEFOSS -BEGRENSA HøRI NG
- I NNSPI LL FRAHAMMERBROGATEN 9A OG B AS

1 . Grunnlag
- Det vises til oversendt materiale av 13.06.16.

Hammerbrogaten 9A og B AS (HBg) eier eiendommene 3171330-331 og 333,
Hammerbrogaten 9A og 98 og Lagesens gate 3.

HB9 har i april2016 fremmet forslag om omregulering av området fra vegformål og
allmennyttig formål til boligbebyggelse. I reguleringsforslaget er det foreslått at
bygningen ut mot Hammerbrogaten (gamle Handelsskolen) bevares, rehabiliteres og
innredes med 6 leiligheter. Øvngbebyggelse på eiendommen foreslås revet.

I2Ol4 utarbeidet LINK Arkitektur en rapport om verneverdiene av Hammerbrogt 9
og Lagesens gt 3 som ble oversendt Ringerike kommune den 17. juni20l4.
Rapporten konkluderer med at eksisterende bebyggelse i Lagesens gt 3 har liten
kulturhistorisk verdi. Eksisterende bebyggelse i Hammerbrogt t har også liten verdi
som enkeltminne, men har verdi som bestanddel i kulturmiljøet ut mot
Hammerbrogaten.

Saken ble førstegangsbehzurdlet i formannskapet 21. juni og ligger nå ute til høring.

2. Kortfattet beskrivelse av bygningsmassen på eiendommen
- Lagesens gate 3 (se vedlagte situasjonsplan med angivelse, vedlegg 1)

o Hus A: Bolighuset er bygget i 1899-1900 som toetasjes tømmerbygring.
Denne ble panelkledd ca 1920. Eiendommen har hatt flere eiere og bygningen
ble ombygget første gangi 1953 til to leiligheter og bebodd til den ble solgt til
Frøhaug og Watnes Handelsskole i 1984. Da ble huset bygget om til
klasserom og lærerværelse. Da skolen ble nedlagt i 1994, ble huset igjen
ombygget til to leiligheter.



Hammerbrogaten 9A og B AS
c/o Siv.ing. MNIF Jan Solberg A"/S

Fossveien 5

3510 HØNEFOSS

Rapporten fra LINK dokumenterer at dagens bygninger på Lagesens gate 3

ikke er en del av den organiserte bystrukturen som vokste frem på
Blyb erghaugen som føl ge av sagbruksarbeidemes b oli gb ehov.

o Hus B: Uthuset på eiendommen består av garasje og boder. Det opprinnelige
uthuset fra ca 1900 med grisehus, utedoer og skjul ble revet i 1955 og ny
garasje med boder ble bygget på samme sted i 1956. Bygningen er feilaktig
tatt med i Jo Sellægs registreringer som verneverdig.

Hammerbrogaten 9A og 98

o Hus C: <<Nytt skolebygg> i to etasjer med loft er fra 197 611977 . De gamle skur
og lagerbygg som stod på tomta ble da revet.

o Hus D: <Nytt inngangsparti> og foajé ble bygget i 1976/1977 samtidig med
bygging av skolebygget.

o Hus E: Her stod opprinnelig de gamle meieribygningene med industripipe,
dampmaskin og ystehus mv. Meieriet ble for trangt i 1913 og pipe og
meieribygg ble revet.

Meieriet ble fl¡tet til <nytt bygg> nord for jembanestasjonen i 1914.

Bygningen ble bygget opp igjen og fungerte som lager mv frem til 1936

o Hus F: Leskur og garasje er fra ca 1980, Eksisterende, opprinnelige bygg ble
revet | 1977 .

o Hus G: Etter den store bybrannen i 1878, ble bygget oppført sammen med
opprinnelig sidebygning til fellesmeieri for Ringerike. Byggene stod ferdig i
mars 1880. Som nevnt ovenfor, ble meieriet for trangt og hele virksomheten
fl¡tet i 1914. I perioden 1914-1936 ble eiendommen brukt til lager, bolig og
av Norsk El.apparatfabrikk.

I 1936 ble bygningene bygget om til handelsskole og fungerte som det frem til
nedleggelsen i 1994. Siden har byggene vært brukt av kulturskolen, men har
de siste 10-15 årene stått tomme. I reguleringsforslaget som er fremmet, er
denne bygningens fasade foreslått beholdt og bygningen bygget om til 6
leiligheter.

Diverse forhold

De nærmeste nabohusene til eiendornmen Lagesans gate3 er fra 1950-60-årene, samt
at det er en del eldre hus som er kledd med Eternitplater. Det er vanskelig å se

sammenhengen mellom dagens bebyggelse og den opprinnelige bebyggelsen med
arbeiderbol igyr pâ Blyberghaugen.



Hammerbrogaten 9A og B AS
c/o Siv.ing. MNIF Jan Solberg A/S
Fossveien 5

35IO HØNEFOSS

3. Konklusjon
Forslaget til hmsynssone for område 8, Hammerbrogaten/Lagesens gatelBlyb erghaugen
slik det er angitt i kartvedlegg, må omarbeides.

Det er områdene fra Nordre Torv og bort til Hammerbrogaten og muligens noen av
husene på vestsiden av toppen av Lagesens gate førjernbaneundergangen som har
kulturhistorisk verdi. Etter mitt skjønn er dagens bebyggelse på østsiden toppen av
Lagesens gate og i Blyberggaten av nyere dato, totalt ombygget eller saneringsmoden.
Tilknytningen til de gamle arbeiderboligene er borte for mange år siden.

Forslag til ny grense for hensynssonen er markert med grønn strek og er vedlagt (vedlegg
2).

Hvis noe skulle være uklart, tar jeg gjeme et møte for å gå giennom saken.

Med vennlig hilsen
Hammerbrogaten 9A og B AS

6

Solberg

Vedlegg
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Ringerike kommune
Postboks 123 sentrum
3510 Hønefoss

Att.: Mari Solheim Sandsund

Vedr. Temautredning kulturmiliøer i Hønefoss

En har mottatt utkast til temautredning for kulturmiljøer i Hønefoss, som er sendt på begrenset
høring bl.a. til meg, som berørt grunneier i en av de foreslåtte hensynssonene. Jeg har noen
foreløpige kommentarer da jeg regner med at saken kommer tilbake etter at den er justert og
behandlet av administrasj onen.

Tidsfristen.
Først og fremst reagerer jeg litt på at et temaområde som er besluttet tatt opp som tema i
kommuneplanen i2013, blir lagt frem i medio juni 2016 med kort frist i den tiden mange har
sommerferie og kanskje ikke fär dette forslaget før svarfristen er over. Dette synes unød-
vendig, og man hadde like gieme kunne sendt den ut på høring i august. Sjansene for at flere
ville kunne gi tilbakemeldinger ville kanskje vært større. Eller at man hadde sendt den ut som
nå, men med frist i august. Dette fordi temaet er viktig og fortjener borgernes medvirkning.

Merknader til forslaget:

Bruk av hensynssoner.
Det fremgår av forslaget at hensynssonene ikke skal ha direkte rettsvirkninger, da det for disse
sonene "kun følger retningslinjer". De 10 retningslinjene som er foreslått vil nok for de fleste
virke som betydelig innskrenkninger av hva hver enkelt grunneier kan foreta seg på egen
tomt. For mange vil disse retningslinjene virke på samme måte som reguleringsbestemmelser,
som en klam hand over deres råderett over egen grunn. Retningslinjene synes for omfattende
og bør nok i stor grad bearbeides. Hensynet må være å få folk med på laget, ikke å "sette dem
under forvaltning". Folk må settes i stand til å se fordelene ved slike tiltak og hva det kan bety
for dem i fremtiden.

Avgrensning av området i temaplan.
Da det både for grunneieme og kommune er viktig hvor man setter grensene, må man gå
giennom hver sone for seg og velge grenselinje ut fra hvilke kriterier man legger til grunn. Jeg

antar at dette vil være forskjellig fra område til område. Slik grensene nå er trukket opp på
vedlagte kart og beskrivelser, virker de noe omtrentlige og bør bearbeides ut fra hva som skal
bevares.

Det finnes flere typer av vern: l) fredning,2) vern etter plan- og bygningsloven og 3)
kommunal kulturminner som ikke er fredet eller vernet, men er bevaringsverdige.

1) Et fredet anlegg har nasjonal verneverdi. Fredning vedtas av Riksantikvaren, og er den
strengeste formen for vern av kulturminner og kulturmiljøer. I Hønefoss sentrum er det to
fredete unl.gg; Riddergården og det gamle fengselet.

2) Vern etter PBL. Regulering til spesialområde bevaring eller hensynssone er kommunens
fremste mulighet til å beskytte vemeverdige kulturminner og kulturmiljøer. I Hønefoss vedtas
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reguleringsplaner av bystyret. I sentrum har man flere slike områder bl.a.; bebyggelsen rundt
Nordre Torvo bebyggelsen rundt Søndre Torv med Stabells gate.

3) kommunal kulturminner som ikke er fredet eller vernet, men er bevaringsverdige.
Dette er den største gruppen av de registrerte kulturminnene som ikke er formelt fredet eller
vemet, men er listeførte som bevaringsverdige etter Kulturminneregistreing for Hønefoss fra
2002. I Hønefoss er listeføringen et resultat av antikvarisk vemevurdering. Det er ikke
utformet juridisk vedtatte bestemmelser. Listeføringen er ikke i seg selv råderettsinnskrenk-
ende, og er derfor ikke å regne som et enkeltvedtak etter forv'altningslover-r. Kanskje bi¡r,ie
man innføre en kommunal "gul liste" à la Oslo. Da kunne man for eksempel vise dette på et
temakart med ulike farger; rødt for fredete anlegg, blått for bygg vemet etter PBL og gult for
kommunalt listeførte kulturminner.

Slik forslaget fremstår, er det kun brukt begrepet hensynssoner med samme retningslinjer.
Kanskje burde man differensiere sonene etter type av vern man ønsker å bruke. Det ville
muligens kunne klargjøre problemstillingene.

Konflikt mellom bruk og vern.
De fleste bygg er i privat eie. Disse byggene vil ha variabel standard alt etter hvordan de er
vedlikeholdt og etter eiernes interesse og økonomi. Bygg som endrer bruk giennom endring
av funksjon, kan gi eierne flere muligheter; riving, nybygg eller tilpasning og ny bruk. Kunn-
skap og erfaring fra andre tilsvarende prosjekter vil sette eierne i stand til å få ideer, erfaringer
og derigjennom finne nye løsninger. Bruksverdien av en bygning er i første omgang knyttet til
økonomiske verdier og derved til verdier ved ombruk/gienbruk. For å kunne rettlede eiere og
utbyggere vil det kreve at kommunen i betydeliggrad far saksbehandlerc med kulturminne-
faglig bakgrunn, erfaring og evne til å vise hvordan samspill mellom nye tiltak og eksister-
ende kulturmiljø kan forsterke kvalitetene mellom disse, samt evne til å megle i konflikter
mellom bercrte parter. For å få folk med på laget trenger man gode eksempler.

Fortetting og byutvikling.
I altfor mange byer er sentrum ikke lenger det det var: Et levendeo vitalt og pulserende

midtpunkt for byens innbyggere; et sted for handel og vandel, felles opplevelser og sosial
samhandling, og ikke minst - tilknytning til byens historiske arv. Den viktigste grunnen til at
sentrum i altfor mange byer har mistet sin kraft er ikke de grep som er tatt for å utvikle
boligsonen rundt sentrum/byen til trivelige og veltilpassede bomiljøer, men de åpenbare og
høyst nødvendige grep som ikke er tøtt for å sikre sentrum som selve hjertet i en velfunk-
sjonerende og fremtidsrettet by.

Utviklingen av en byidentitet, det å gi byen en positiv profil, er viktig for ä øke innbyggernes
tilhørighet til stedet, den kan gi positive ringvirkninger gjennom økt deltagelse og
engasjement i lokalmiljøet, og den vil på sikt skape bypatriotisme. Og har en by opparbeidet
slik positiv profil vil den lettere kunne: øke livskvalitet og levekår for byens innbyggere,
utvikle fellesskapsfølelse, tilhørighet og bypatriotisme, trekke til seg nye innbyggere og
nyetablering i handel og fritidskonsum, trekke til seg ny kapital og nyetableringer i næringsliv
og servicebransjer og utvikle mangfold i arbeids- og friluftsliv, samt å gi rom for kreativitet
og innovasjon.

Byens identitet skal styrke byboemes tilhørighet, og den skal brukes til å trekke til seg nye
borgere. I den forbindelse er kulturminner viktige.



Byutvikling handler også om utvikling av sentrum i byen. Samtidig er sentrumsutvikling noe
langt mer og noe kvalitativt annet. Sentrumsutvikling handler om å vitalisere og fomye
gjennom innovative løsninger og dristig kreativitet * og samtidig hegne om og male historiens
bilder med de farger, den fantasi og den stolthet som kjennetegner de som i sin tid bygget
byen. Ikke minst skal sentrum være økonomisk bærekraftig for de viktigste aktørene.

Ser man på vedlagte kart hvor de 1 l foreslåtte hensynssonene er vist med grønt, synes det å

bli iite arealer igjen til byutvikiing og styrking av sentruni.

Bevaring av kulturarven i en bærekraftig utvikling.
De planstrategier man legger opp til for utvikling av byen vår, må sørge for at planleggingen
blir både visjonære og handlingsorienterte. Den skal være utviklingsorientert og strategisk,
fremfor bare å være et reguleringsverÞJøy. Planleggingen skal bæres av politiske visjoner.
Dette vil være en stor utfordring for kommunen og dens politikere, For det første krever det
nytenkning omkring målsetningene for kommuneplanleggingen, og for det andre krever det
nytenkning omkring virkemidlene i planleggingen, innholdet i planene og planleggingens
samspill med andre virkemidler.

I dag er vi på vei vekk fra industrisamfunnet og inn i kunnskapssamfrmnet. Det gir oss helt
nye utfordringer. Overgangen fra det tidligere industrisamfunnet til det fremtidige kunnskaps-
samfunnet vil komme på byenes dagsorden de kommende år. I dag ligger den store utfordr-
ingen i forbindelse med utarbeidelsen av en plan for byen at denne planen både skal omfatte
industrisamfunnet, som byen (sammen med inntektene fra wnge eksisterende næringer) skal
leve av mange år ennå, og til kunnskapssamfunnet som blir den fremtidige inntektskilde.
Kunnskapssamfi¡nnet vil eksistere side om side med industrisamfunnet i en lengre overgangs-
periode, men det vil i stadig stigende grad bli dominerende og etter hvert bli helt avgjørende
for alle forhold.

I løpet av de siste 2-3 tiër har økonomiske, politiske og teknologisk strukturelle endrings-
prosesser preget samfunnet vårt. Etter at markedsøkonomien gradvis har erstattet
planøkonomien, virker det som om den offentlige planleggingen ennå ikke i tilstrekkelig grad
har klart å omstille seg i sin nye rolle.

Dette noen tanker som en første reaksjon på det fremlagte forslaget, men jeg håper at det vil
være mulig å komme tilbake på et senere tidspunkt for utdyping av disse temaene. Jeg står
gierne til disposisjon.

Fremtiden er ikke noe man bare venter på skal skje - den er noe vi selv skaper gjennom våre
ideer, holdninger og drømmer.

Hønefoss 8. juli 2016.

Med hilsen
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FOLLUMÅSEN eller VILLAHEIMEN 

 

Follumåsen er et boligområde som ligger ca 1 km nordvest for Hønefoss. Området ble bebygget like 

etter annen verdenskrig, da A/S Follum Fabrikker ønsket å tilby boliger for sine funksjonærer og 

formenn for i det hele tatt å få søkere til ledige stillinger. 

Planene for Follumåsen var at boligområdet skulle danne en sammenhengende enhet med 

Follumbyen, som besto av hus for arbeidere og deres familier, både eneboliger og tomannsboliger. 

Mellom Follumåsen og Follumbyen er det et skogholt som strekker seg frem til Follumbyen, og 

som antagelig var avsatt med tanke på senere husbygging. I utgangspunktet var planen å bygge 

adskillig flere hus enn de som i dag utgjør områdene Follumåsen og Follumbyen. 

Det opprinnelige fargevalget på husene var likt i både Follumåsen og Follumbyen; okergult, rødt, 

hvitt/grått og gråblått. 

Grunnen hvor Follumbyen i dag ligger kjøpte Follum Fabrikker fra Follum gård og Kihle gård, og 

fra omkring 1950 og et par år fremover ble det bygget 21 hus. Med hjelp fra Follum Fabrikker satte 

arbeiderne selv opp sine hus, og de eide huset de bodde i. 

 

Området som skulle utgjøre Follumåsen – eller Villaheimen som det står i panteboken - ble bygslet 

fra Veien gård, og med unntak av noen få hus står alle boliger fortsatt på bygslet grunn. Follumåsen 

ligger en snau kilometer fra den gamle hovedporten inn til fabrikkområdet til tidligere Follum 

Fabrikker. 

Bygselskontrakten for området er underskrevet 27. mars 1947 av Ole E. Aasen og leietageren 

Follum Fabrikker ved direktør Jens Lange Lyche. 

Prototypen for de ulike husene både i Follumåsen og Follumbyen ble tegnet av arkitekt Harald 

Klem fra Oslo. Felles for dem alle var byggestilen kalt byggmesterfunkis.  

 

Opprinnelig besto Follumåsen av 20 hus, både ulike typer eneboliger og tomannsboliger. 

4 av eneboligene var store, i første etasje er det to romslige stuer og en mindre stue samt entre og 

kjøkken, i annen etasje 5 romslige soverom og bad. Alle husene hadde kjøkkeninngang og 

hovedinngang. Disse var tiltenkt sjefene på Follum, senere titulert direktører.  

3 av eneboligene var noe mindre, med to stuer og en litt annen planløsning. Her bodde lønningssjef, 

regnskapssjef, teknisk sjef 

5 mindre eneboliger var bebodd av ulike formenn og sjefer for verksteder etc. på Follum fabrikker.  

5 tomannsboliger ble bebodd av funksjonærer noe lenger ned på lønnsstigen. 

1 hus lignet ingen andre, utbygget som det er i flere retninger 

2 laftede «tømmerhytter», hvorav den ene ble bebodd av papirmesteren på Follum. 

 

Follum Fabrikker anla veinettet og veibelysningen i Follumåsen, og sørget også i mange år for 

vedlikeholdet av dette. Veiene er smale og tildels svingete grusveier. Enkelte hus hadde tilhørende 

garasje, privatbil var ikke så vanlig like etter krigen. 

Der husene i Follumåsen ble bygget var det kupert terreng med mye sand og leire i grunnen.  Flest 

mulig av bartrærne ble bevart både for å binde grunnen og også gi et bebodd og trivelig miljø.  

 

Rundt alle hus i Follumåsen ble det anlagt plen og plantet bærbusker der det var ønskelig. Samtlige 

hus ga inntrykk av å være bygget på en romslig tomt. 

Tennisbanen nedenfor Ludvig Grønvoldsvei 11 ble anlagt og vedlikeholdt av Follum Fabrikker for 

felles bruk av beboerne. 

 

Opprinnelig var Follumåsen et helhetlig boligområde som  ga et velstelt og velholdt 

helhetsinntrykk.  
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For flere år siden overtok Ringerike Kommune veinettet i Follumåsen. Nå er området enkelte steder 

ganske så gjengrodd og inntrykket man får i dag er at hele området er noe forsømt. Tennisbanen har 

ikke vært i bruk på mange år, dobbeltgarasjen like ved denne forfaller. Mange trær på området er 

hugget, og løvtrær vokser opp.  

 

Da Veien skole ble tatt i bruk i 1965, ble det også bygget en del nye ferdighus utenfor det området 

som utgjør Follumåsen.  

I tillegg er det et par steder satt opp moderne ferdighus innimellom de opprinnelige husene i 

byggmesterfunkis, en vanlig byggestil like etter krigen 

Resultatet er en lite heldig blanding av nye og noe eldre hus, som stilmessig ikke har noen som helst 

forbindelse. 

 

Eksteriørmessig er de opprinnelige husene i Follumåsen lite endret. Det er å håpe at det ikke tillates 

at moderne hus bygges på det gamle området som utgjør Follumåsen, slik at området bevares intakt 

som et godt eksempel på byggeskikk like etter annen verdenskrig.  

Det er ikke mange steder i Norge – hvis noen – som kan oppvise et så stort område med 

arkitekttegnede hus i variert byggmesterfunkis.  

 

 

 

Grete Borgersrud, Krokenveien 35 C, 3515 Hønefoss 

g-borge2@frisurf.no  tlf: 909 73 730 

 

Kilder: 

Riksantikvarens innspill på Google angående Follumåsen 

Grete Borgersrud, Øyvind Smith, Jon-Otto Aarnæs: Træsliberiene i Hensfoss, Svinefoss, Hofsfoss, 

Hønefoss.  Drammen 2016. * 

Egen oppvekst i Follumåsen i 1950-1960 årene 

 

*Boken blir levert til lager i juli 2016 
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Det er en utrolig viktig oppgave dere har for Ringerike kommune. Og derfor så kommer jeg 
med tilbakemelding og innspill på hva jeg mener er viktig. 
 
Det er flere grunner til at jeg liker gamle boliger men selv om jeg har valgt å bo i en gammel 
bolig så er miljøet mere viktig enn å ta vare på gamle minner. Men jeg synes at man bør ta 
vare på gammel bolig minner samtidig som man gjør boligen til et miljøhus. Miljø må komme 
først før man skal ta vare på gamle boliger. 
 
Mitt hus er kun fra 1958 og har derfor ikke noen krav på bevaring av boligens. Men jeg har 
alikevell tatt i vare på et minne som gjør at en senere eier vil alltid kunne finne ut hvor 
gammelt mitt hus. I tillegg så har jeg laget en mappe som kan fortelle historien bak mitt hus 
som heter Villaheim, en av tre dir. boligen på Follumåsen. Dette burde være et krav på 
minnehistoriske boliger. 
 
Skal man ha befolkning boende i Hønefoss så må også boligene være tilfredstillende for folk. 
Og det blir ikke Hønefoss hvis så mange boliger skal vernes. Dette er utrolig viktig å tenke på. 
 
Miljø og komfort er det folk ønsker seg. Men så er det fint å ha en historie i tillegg. Men da 
bør man grave enda lenger tilbake som hva alt som har skjedd under Vikingtiden her på 
Hønefoss, Steinsletta, Vik..... 
 
Da jeg kjøpe mitt hus i 2009 hadde Villaheim fått et nytt utsende og løft innvendig. Jeg har 
gjort Villaheim til et mere miljøvennlig som nye viduer og dører etter nye krav. Nytt tak for å 
bevare på varmen. Oljefyr er byttet ut med luft til varmt vann. Nytt strømm og nye kurser er 
byttet ut så nå er huset mere brannsikkert. Ny isolasjon og bygd ut alle ytre vegger har gjort 
til at mitt gamle hus nå er energi merket A.  
 
Det jeg har gjort med mitt hus bør være et krav selv om man ønsker å bevare på en historie. 
For hvis det skal bli et krav å tilbake sette mitt hus til hvordan det var så flytter jeg og krever 
erstatning på alle mine utgifter og tapt inntekt. Og det tror jeg er mange andre huseier som 
kommer til å gjøre. Men det gjelder også veier inn til hus. For ingen vil bo i et hus hvis veien 
inn til huset ikke er komfertabel. Her er det også hvisse krav om parkeringsplasser og vei til 
hus som må tas i følge før et vern trer i kraft hvis man ønsker at folk skal bo i Ringerike. 
 
Ønsker dere å verne så stor område som dere har lakt frem og får gjennomslag på det så vil 
det ikke være mange som ønsker å bo i Ringerike. Men for å ta vare på historien kan derer 
møtes på midten. Miljø først. Lag en historie bok. Hvert enkelt hus bør ha sitt eget historie 
bok/mappe med bakgrunn osv. 
 



Lykke til 
 
Mvh 
Unni Moreno 
 
 
 



VURDERING AV INNSPILL BEGRENSET HØRING

TEMAUTREDNING

KULTURMILJØER I HØNEFOSS

K ommuneplan ens arealdel 2015 - 2030

Liste over uttalelser

Nr. Navn Dato
1. Buskerud Fylkeskommune 30.06.16
2. Fortidsminneforeningen Nord s ia/Blyberghaugen 07.07.16
3. Fylkesmannen i Buskerud 29.06.16
4. Hammerbrogate 9A og B AS 05.07.16
5. Jan Solgård 08.07.16
6. Statens Vegvesen 15.07.16
7. Grete Borgersrud 07.07.16
8. Unni Moreno 09.08.16
9. Fortidsminneforeningen Løkka/Sundet 15.08.16

Oppsummering av innspill

1. Buskerud Fylkeskommune (BFK)

1.1
BFK vil be kommunen å vurdere om alle de 11 kulturmiljøene som er foreslått i
forbindelse med kulturminneregistreringen avsettes som hensynssoner.

1.2
Kap . 4 Kulturminner og kulturmiljøer bør sorteres etter type kulturminner og
vernestatus.

1.3
De anbefaler at fredete kulturminner og kulturmiljøer vises som hensynssone d) i
plankart tilknyttet bestemmelser. Verneverdige kulturminner og kulturmiljøer kan
vises som hensynssone c) tilknyttet retningslinjer.

1.4

Meldeplikten etter kulturminneloven § 25 bør legges inn blant de generelle
bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel, forslag til formulering:
Tiltak som gjelder riving eller vesentlig endring av ikke fredet bygg eldre enn 1850
skal sendes fylkeskommunen for uttale senest fire uker før søknaden avgjøres, jf. kml §
25.

1.5

Meldeplikten etter Kulturminneloven § 8 bør også legges inn blant de generelle
bestemmelsene, forslag til formulering;
Dersom det u nder anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kml § 8,



2. ledd.

1.6 Det anbefales at kommuneplanen har bestemmelser om estetiske krav til bebyggelse.

1.7 Sj ekk Riksantikvarens liste over definisjoner

1.8 BFK har laget et forslag til retningslinjer til hensynssone C )

1.9 BFK anbefaler at kjente kulturminneinteresser i kommunen vises som hensynssoner i
arealdelen.

Rådmannens v urdering av innspill Buskerud Fylkeskommune

1. Rådmannen vurderer at det ikke hensiktsmessig å avsette alle de 11
kulturmiljøene som hensynssoner. Hønefoss er en by i vekst og problematikk
omkring fortetting stiller seg n oe opp mot vern av kulturmiljø.

2. Det vil gjøres en bedre sortering av kulturminnene etter type og vernestatus; for
ordens skyld.

3. Fredete kulturmin ner og kulturmiljøer bør fre mgå i plankart som hensynssone
D ) Rådmannen anbefaler at dette gjennomføres .

4. Meldeplikt legges inn blant generelle bestemmelser, se endringsforslag
t emautredning .

5. Se forrige punkt
6. Estetisk vurdering blir vurdert i hvert enkelt tilfelle .
7. Definisjoner er endret i revidert temautredning.
8. Endrete retningslinjer tas til etterretning.
9. Dette vil tas hensyn til ved inndeling av C ) og D ) soner. Dette vil fremgå av

sonekart.

2. Fortidsminneforeningen (FMF) – Nordsiden / Blyberghaugen

2.1 Nordsiden og St. Hanshaugen ligger utenfor hensynssonen, FMF regner med at dette
forblir grønne lunger i området og ikke tillates utbygd.

2.2 Ikke fornøyd med tillatelse til blokkbebyggelse Handelsskolen.

2.3
Unngå riving av Wiik/Thingelstad - gården; pros jektet tar ikke særlig hensyn til det
opprinnelige miljøet prosjektet skal plasseres i.

2.4

FMF ønsker at vi ser på Nordsida som «Gamle Hønefoss» og utvikler den til en oase
med galleri, kafe, brukskunst samt et pedagogisk opplegg for den oppvoksende
generasjon om stedet og byens utvikling og tilblivelse med historiske klasserom i en av
arbeiderboligene osv.

2.5 Satse på autentisitet tiltrekker seg turister.

Rådmannens v urdering av innspill Fortidsminneforeningen

1. St. Hanshaugen ligger utenfor område for hensynssonen Nordsiden og vil
dermed ikke tas hensyn til i denne utredningen, viser til grønn plakat og
utredningen omkring friluftsliv i samband med kommuneplanarbeid .

2. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er kartlagt i
temautredningen vil fortsette. Rådmannen vil dermed ikke kunne ta stilling til



denne planen i samband med arbeid med hensynssoner.
3. Se forrige punkt.
4. Viktig innspill, målsetning en ved å bev are kulturmiljø er at disse områdene

skal få et økt fokus og økt bruk og at dette i tillegg kan benyttes til
undervisning og skape rom for kunnskapsformidling omkring Hønefoss sine
kulturmiljø.

3. Fylkesmannen i Buskerud

3.1 Positive til utarbeidelsen av temautredningen, utover dette ingen innspill.

4. Hammerbrogaten 9A og B AS

4.1

Hammerbrogate 9A og B AS (HM9) mener forslag til hensynssone for område 8
Hammerbrogate/Lagensens gate/Blyberghaugen må omarbeides i henhold til innsendt
kart. Her inkluderes ikke Lagesens gate eller Ankersgate. HM9 mener at det er
områdene fra Nordre Torv og bort til Hammerbrogate og muligens noen av husene på
vestsiden av toppen av Lagesens gate før jernbaneundergangen som har kulturhistorisk
verdi. HM9 mener at bebyggelsen på østsiden toppen av Lagesens gate og i
Blyberggaten er av nyere dato, totalt ombygget eller saneringmodent. Tilknytningen til
de gamle arbeiderboligene er borte for mange år siden i følge HM9.

Rådmannens v urdering av innspill Hammerbrogate 9A og B AS

1. Innspill vurderes i samband med pågående regulering Nordre Park …

5. Jan Solgård (JS)

5.1 Ønsker at r etningslinjene for hensynssone C ) justeres og formildnes.

5.2 JS ønsker å justere grensene ved de enkelte hensynssonene og at det mer nøyaktig
legges til grunn valgte kriterier for de enkelte områdene.

5.3 Ønsker at vi innfører en kommunal «gul liste» à la Oslo

5.4 Differensiere sonene etter type av vern og justere retningslinjene til de ulike sonene.

5.5 Ønsker fortetting i byen

Rådmannens v urderi ng av innspill Jan Solgård

1. Rådmannen anbefaler ikke at r etningslinjene f ormildnes da disse er
retningsgivende og skal gi veile dende føringer for Hensynssone C ). Hvert
enkelt tilfelle vil bli vurdert av bygningsmyndigheten i Ringerike
kommune.

2. Justering av grenser og konkretisering av valgte kriterier for de enkelte
hensynssonene vil ses nærmere på og noen av justeringene anses å være en
hensiktsmessig justering for kulturmiljøene. Se reviderte kart.

3. Inndeling av type kulturminne og vernestatus vil konkretiseres i
utredningen..

4. Viser til kommentar til BFK pkt. 3. Vi vil vurdere å differensiere mellom
fredete og vernede soner.

5. Fortetting av byen blir en vurdering som tas hånd om ved ny områdeplan
for Hønefoss.



6. Statens vegvesen

6.1

Virkemiddel for vern av kulturminner som kan begrense drift, vedlikehold og
framkommelighet på berørt transportnett som omfattes av Statens vegvesens
myndighetsområde må belyses og konsekvensene må framgå i forbindelse med
planprosessen etter PBL. Utover dette, ingen innspill.

Rådmannens v urdering av innspill Statens vegvesen

1. Dette vil tas hensyn til.

7. Grete Borgersrud

7.1
Ønsker at det ikke tillates at moderne hus bygges på det gamle område som utgjør
Follumåsen.

Rådmannens v urdering av innspill Borgersrud

1. Dette inngår som del av de foreslåtte retningslinjer som skal gjelde for
kulturmiljø innenfor hensynssonene.

8. Unni Moreno

8.1 Skeptisk til antall hensynssoner, vil ha utvikling i Hønefoss.

Rådmannens v urdering av innspill Moreno

1. Rådmannen anbefaler at a ntall hensynssoner opprettholdes som foreslått.

9. Fortidsminneforeningen Løkka / Sundet

9.1 Løkka er et regionalt og nasjonalt viktig kulturmiljø.

9.2

Løkka er et helhetlig kulturmiljø med bygninger med stor arkitektonisk og kunstnerisk
kvalitet i jugendstil og 1920 - tallets klassisisme. Eksteriørmessig er bebyggelsen lite
endret. Nye elementer på bygninger kan lett tilbakeføres til opprinnelig stil – noe som
er nødvendig å håndheve, slik at området bevares intakt som et godt eksempel på god
byggeskikk fra perioden 1910 – 1930.

9.3

Schjongstangen var opprinnelig satt opp som ett av kulturmiljøene i Hønefoss. Ingen
av de øvrige kulturmiljøene kan vise til et så helhetlig funksjonalistisk område som det
eksisterende boligmiljø på Schjongsta ngen – etablert etter andre verdenskrig på 1950 -
tallet. Hus og hager skaper på en forbilledlig måte estetikk og balanse i harmoni med
tilstøtende gateløp på Løkka. FMF mener bevisstheten om verdien av funkisstilen har
vært liten, men de steds - og verdikval itetene som finnes på Schjongstangen
dokumenterer et område med betydning for bebyggelse etter 1950. Både Løkka og
Schjongstangen bidrar til å styrke Hønefoss bys historie og identitet.

9.4

Sundet – her ligger sørsidens eldste bebyggelse inntakt. FMF skri ver at bondegården
Sundet som lå i området helt frem til medio 1950 - tallet og ferje - og husmannsplassen
med adresse Schjongs gate 3 fra 16 - 1700 - tallet var to separate enheter med hver sine
funksjoner, bondegården var ikke relatert til drift av elvetranspor ten.

Rådmannen s v urdering av innspill Fortidsminneforeningen

1. Løkka er et viktig område som skal bevares.



2. Dette skal sikres gjennom retning slinjer tilhørende Hensynssone c) . Det skal
også vurderes å ta med punkt om tilbakeføring..

3. Temautredningen og hensynssone c) retningslinjer forslår at
bygningsmyndigheten kan se til gjeldende retningslinjer også for bebyggelse
utenfor de valgte hensynssoner for å kunne sikre øvrig bebyggelse som har
vernestatus i henhold til den kommunale registreringen . Fire av b oligene på
Schjongstangen innehar en middels verneverdi.

4. Feil i tekst er korrigert.















 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8030-37   Arkiv: PLN 87-04  

 

Klagebehandling - 412 detaljregulering for Hallingby øst  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

1. Hovedutvalget for miljø- og areal finner ikke grunn til å ta klagen fra beboerne i 

Høgåsveien på Hallingby, til følge. 

 

2. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 kan Kommunestyrets endelige vedtak 

om reguleringsplan påklages jf. § 1-9. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov.  

 

      Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegg. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak inntil klagesaken 

er endelig avklart. 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

Sammendrag 
Det er innkommet en klage på reguleringsplan nr. 0605_412 Detaljregulering for Hallingby 

øst, vedtatt 30.06.16. Klagen ble mottatt 27.07.16, innenfor klagefrist. 

Klager er representert ved beboere i tilgrensende planområde i sør, 125 Hallingby syd.  

 

Planendringen som påklages innebærer omregulering fra friområde til boligformål.  

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 

i et etablert boligområde. 



Klagen fra beboerne i tilgrensende planområde, heretter nevnt som beboerne i Høgåsveien, 

omhandler i hovedsak bekymringen omkring etablering av boliger som tilbys til vanskeligstilte 

i samfunnet. I klagen fremgår det også at friområde ikke bør benyttes til boligformål. I tillegg 

fremgår det at beboere i tilgrensende planområde mener de ikke er tilstrekkelig varslet i 

saken. 

 

Rådmann mener klagepunktene er tilstrekkelig belyst i saksprosessen frem mot vedtak 

30.06.16 og at naboer som er direkte berørt i tilstrekkelig grad er varslet. 

 

 

Bakgrunn 
Kommunestyre vedtok i møte 30.06.16, sak 113/06 0605_412 Detaljregulering for 

Hallingby øst. Forslagsstiller er Boligstiftelsen.  

Følgende endringer foreslås innenfor 0605_412 Hallingby øst:  

Økning av utnyttelsesgrad for fire boligtomter nord i planområdet samt en omregulering 

fra friområde til boligområde sør i planområde. I tillegg endres formål for kommunens 

eiendom nord i planområde, fra industri til boligformål. 

Etter kunngjøring av planvedtaket kom det inn klage, datert 27.07.16, fremsatt av beboerne i 

Høgåsveien. Disse representeres av beboere i Høgåsveien, Øvre Høgåsveien og 

Damtjernveien, eiendommer som ligger i tilgrensende planområde i sør, 125 Hallingby syd. 

 

Brevet fra beboerne i Høgåsveien redegjør for hvorfor de mener at oppføring av boliger for 

vanskeligstilte boligområde i Høgåsveien ikke bør gjennomføres. 

I tillegg ønsket de dokumentasjon fra kommunen vedrørende hvilke beboere som vil få 

benytte seg av botilbud samt bemanningssituasjon i boligene. De ønsket informasjon om 

byggestart, ferdigstillelse og dato for oppstart samt informasjon om atkomst for beboerne i 

Høgåsveien under byggeprosessen, støv og støy problematikk samt vedlikehold av vei.  

 

Rådmann svarer ut spørsmål i brev datert 08.08.16 og mener at de problemstillinger som 

påklager tar opp i sitt brev tidligere er belyst i saken og tar derfor ikke klagen til følge. 

Rådmann ber beboerne i Høgåsveien om en skriftlig tilbakemelding dersom klagen 

opprettholdes da Rådmann har besvart spørsmål og etter en helhetsvurdering ikke finner å 

kunne ta klagen til følge. 

 

Beboerne i Høgåsveien opprettholder klagen i brev mottatt 03.09.16. 

 

Beskrivelse av saken 
Planendringen som påklages innebærer omregulering fra friområde til boligformål. En 

omregulering fra friområde til boligområde er noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte 

boligområder. Etter en helhetsvurdering av tilgjengelige friområder i nærheten og størrelse på 

gjenværende friområde mente Rådmannen at det var riktig i denne saken.  

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 

i et etablert boligområde. 

 

Planbeskrivelsen har belyst problemstillingen om at det kan oppleves vanskelig for 

eksisterende beboere at det blir etablert et tilbud for økonomisk vanskeligstilte i deres 

nærområde. Der fremgår det at 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 etablerte boliger. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et 

kommunalt betjent tilbud i nærheten, vil man kunne gi tett oppfølging av beboerne, noe som 

også vil være positivt for nærområdet. 

 

Rådmann besvarer beboerne i Høgåsveien med følgende, i brev datert 08.08.16:  

1. Vedrørende beboere / tilbud bemanning ved boliger:  

Det kan på nåværende tidspunkt ikke kunne sies noe om hvilke beboere som vil få 

mulighet til å flytte inn i Høgåsveien. Dette tilbudet gis til de som trenger det på 

daværende tidspunkt. Det er en bred gruppe vanskeligstilte mennesker som trenger 

bolig i Ringerike kommune.  

Det er etablert et betjent botilbud i området som vil kunne være med å betjene og gi 

tett oppfølgning i de nye boligene. Kommunen ønsker å gi denne gruppen innbyggere 

et godt botilbud, og beliggenhet i eksisterende boligområde er et viktig ledd i å få 

disse beboerne videre ut i det ordinære boligmarkedet.  

 

2. Byggestart/ferdigstillelse/oppstart for bruker:  

Når vedtak om reguleringsendring foreligger kan forslagsstiller arbeide videre med å 

få godkjent oppføring av boliger hos kommunens byggesaksavdeling. 

Klagebehandling på endring av plan kan ta noe tid, dersom denne ikke trekkes.  

Byggestart avhenger av hvor lang administrativ tid som går med til evt. 

klagebehandling og byggesaksbehandling. Forslagsstiller har sett for seg en oppstart 

av byggeprosess våren 2017 med ferdigstillelse tidligst høst 2017, dersom 

saksbehanding av plan og bygg går igjennom innenfor normal tid. 

 

3. Hinder i atkomst Høgåsveien, støy og støv:  

Det vil i byggeperioden legges til rette for ordinær bruk av vei, beboere skal ikke være 

forhindret fra å benytte seg av veien under etableringen av boligene.  

Støv og støy skal begrenses så godt det går i følge forslagsstiller. Det blir en ordinær 

byggeprosess med oppføring av to mindre en-etasjes bygg. Tiltakshaver har som mål å 

forskjønne området til det beste for både eksisterende og nye beboere. Friområde som 

blir tilliggende de to mindre boligene skal tynnes og ryddes. Det skal etableres en 

bedre gangbru over bekken som går i område og forslagsstiller presiserer at dersom 

Høgåsveien får skader som følge av tiltak vil veien selvfølgelig repareres og at det 

generelt vil gjøres en oppgradering av område. 

 

Oppsummering av klagepunkter fra beboerne i Høgåsveien: 

1. Manglende varsling om endring av reguleringsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Naboene ønsker ikke denne type boenheter tett inntil eksisterende boliger. 

3. Ønsker ikke at friområde reguleres til boligformål 

4. Det bemerkes at boligområde i nærheten allerede har et botilbud til vanskeligstilte. 

5. Beboerne i Høgåsveien ønsker ikke å øke risikoen for konflikt mellom de 

vanskeligstilte og beboere i det etablerte boligområde, de mener det erfaringsmessig 

er knyttet mye usikkerhet til de nye enhetene. 

 

Rådmannens kommentar til klagepunkter:  

 



1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 skal registrerte grunneiere og festere i 

planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområde samt naboer til 

planområde, på hensiktsmessig måte underrettes, når de blir direkte berørt. Beboere i 

Høgåsveien 3, 5, 10 og 12 er varslet pr brev, da disse er ansett å være direkte berørt.  

Endring i plan er også varslet i Ringerikes Blad følgende datoer: 

12.03.16 Varsel om offentlig ettersyn.  

02.07.16 Varsel om vedtatt endring. 

2. Ringerike kommune ønsker å gi vanskeligstilt med behov for bolig et godt botilbud i 

eksisterende boligområde; dette er et viktig ledd i å få denne gruppen innbyggere 

videre ut i det ordinære boligmarkedet. 

3. 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 det fortsatt vil være store tilgjengelige friareal 

igjen etter omregulering i Høgåsveien. Det er også avklart med dagens 

hovedbrukergruppe av friområde; Hallingby barnehage.  

Eksisterende sti gjennom området legges om, og eksisterende bro over bekken nord 

for området istandsettes som en del av byggeprosessen. Tiltakshaver har som mål å 

forskjønne område. 

4. Det er etablert et betjent botilbud i området som vil kunne være med å betjene og gi 

tett oppfølgning i de nye boligene, det anses å kunne ha gjensidig positiv virkning til 

område med et allerede eksisterende botilbud – ikke belaste område ytterligere. 

5. Det kan oppleves vanskelig for eksisterende beboere 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 kunne skape økt trygghet og trivsel for alle. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, kan Kommunestyre endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages jf.§ 1-9. Klageren har holdt seg innenfor klagefristen. Beboerne som 

klager bor i tilgrensende planområde og vurderes å ha rettslig klageinteresse etter 

Forvaltningsloven § 28. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. 

Klage på reguleringsvedtak forelegges Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA), 

Formannskapet og Kommunestyret iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Dersom 

HMA finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for Formannskapet og 

Kommunestyre med forslag til endring av vedtak. Hvis man ikke finner grunn til å ta klagen 

til følge, fatter Kommunestyre vedtak og sender saken til Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre finner grunn til å ta klagen fra beboerne i Høgåsveien til følge.  

Klagen gir utsettende virkning på Kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette vil gi utsettelse 

av Boligstiftelsens etablering av boliger for vanskeligstilte i Høgåsveien, Hallingby. 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmann mener at klagen ikke bringer vesentlige nye momenter i saken.  

Rådmannen har forståelse for at beboerne som bor i det tilgrensende planområde i sør, 125 

Hallingby syd, ønsker at friområde skal bestå og at bruken av dette område vil forringes noe i 

samband med reguleringsendring til boligformål. 

Rådmannen mener likevel at forhold knyttet til det helhetlige samfunnstjenlige formålet dette 

tiltaket bringer med seg, taler for at planen ikke bør utsettes. Ringerike kommune  

har behov for bosetting av en stor gruppe mennesker som har behov for et godt sted å bo, og 

å få ta del i samholdet som er i et eksisterende boligområde. Boligene er en del av et 

rehabiliteringstilbud. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt 

betjent tilbud i nærområdet vil det kunne skape økt trygghet og trivsel for alle.  

 

Når det gjelder varsling til naboer i tilgrensende planområde 125 Hallingby syd, er naboer i 

Høgåsveien 3, 5, 10 og 12 ansett å være direkte berørt, da disse har felles grense med 

angjeldende eiendom. Øvrige beboere i tilgrensende planområde anses å være gjenboere og er 

dermed ikke direkte varslet. Varsel er for øvrig kunngjort i Ringerikes Blad som er alminnelig 

lest og reguleringsendringen er gjort tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og 

bygningsloven § 12-12. 

 

I denne saken anses dermed argumenter for en planendring å veie tyngre enn de ulempene 

som påføres naboer til planområde. 

 

Klagen er gjennomgått og vurdert. Den samlede vurderingen i denne saken opprettholdes og 

rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 

 

Saksdokumenter 
1. Klage fra beboere i Høgåsveien, datert 27.07.16 

2. Svarbrev fra Ringerike kommune, datert 08.08.16 

3. Svarbrev fra beboere i Høgåsveien, datert 03.09.16 

4. Oversiktskart over område med tilgrensende planområde med beboerne i 

Høgåsveien. Eiendommer som er markert har signert klagebrevet 

5. Plankart 0605_412 Hallingby øst 

6. Reguleringsbestemmelser, datert 01.06.16 

7. Planbeskrivelse, datert 01.06.16 

8. Saksframlegg fra 2. gangs behandling av planforslaget, Kommunestyre 30.06.16, 

sak 113/06. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

Konst. enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  



Ringerike Kommune
v/Areal- og byplankontoret

Tonje Storstrand I Daniel Svendsrud
HØgåsveien 17, 3525 Hallingby

Deres ref;
PlanI D 87

vår ref; Hallingby 27.07.2016

Klage på endring av reguleringsplan 4l2tplanrD 87 Hallingby
datert 30/6-2016

Viser til endring av reguleringsplan 4I2, datert30.06.2016 og Forvaltningsloven $2S -
rett til å klage. Klagefrist er satt til 3Ol7 -2016.

Reguleringsplan 4r2 Hallingby Øst innebærer endring av de gjeldende
reguleringsplanene. Reguleringsplanen legger til rette for boliger for vanskeligstilte i
etablert boligområde, samt en omregulering fra friområde til boligområde lengst s6r i
planområdet.

FØrst og fremst vil vi klage på manglende varsling om endring av reguleringsplanen.
Beboere i Hallingby Syd 125 har ikke mottatt noen form for varsling via e-post eller
brevpost, og vi mener dette er svært uheldig da vi som nærmeste nabolag tii planområdet og
det tiltenkte etableringsområdet har rett til å uttale oss og komme med innspiil fpr hpringerl
kommunen. Jf. PBL $12-8 og veileder for reguleringsplan s.10 "varsling". Vi kan heller ikke
se at det foreligger noen distribueringsoversikt på hvem som har mottatt varsel om endring
av reguleringsplan eller varsel om oppstart på ringerikekommune.no .

Vi vil herunder redegiøre for hvorfor vi mener oppfpring av boliger for vanskeligstilte i dette
boligområdet ikke b6r gjennomføres;

Boligene vil bli oppfprt tett inntil eksisterende boliger hvor det i stØrre grad bor
småbarnsfamilier og eldre mennesker. Vi som bor i Hggåsveien har ingèn annen vei å
benytte oss av for å komme til og fra jobb, skole, barnehage, butikk og fritidsaktiviteter.
Våre barn blir nødt til å gå forbi disse boligene helt alene for å kommð seg til skolen og
hjem.
Omregulering av friområde som brukes daglig. Vi har sett at kommunen har vært i
samtale med Hallingby barnehage rundt deffe. Et friområde som ligger i et boligområde
som dette blir også brukt daglig av våre barn som bor på feltet rundt. Vi benytter oss av
de installasjonene som er satt opp når sesongen tillater det, og vi bruker området som
akebakke om vinteren. I tillegg er det flere barn som går igjennom dette friområdet for å
besøke venner på andre siden av feltet. Vi mener det er svært uheldig at dette friområdet
omgjøres til et slikt boligformål som i stor grad EJør at våre barn ikke kan benytte seg av
områdene rundt.

Dokid:
1 6075883
(1 5t8030_27)
Klage på endring

1

2



3. Det bemerkes at feltet allerede er et belastet område med trygdeboliger og
omsorgsboliger for vanskeligstilte.

4. Vi ønsker på ingen måte å øke risikoen for konflikter mellom vanskeligstilte og beboere

i boligfeltene. Dette føler vi er vanskelig å unngå da det erfaringsmessig er knyttet mye
usikkerhet til slike brukere, spesielt når de skal bosettes bare noen få meter fra våre

eksisterende hus og hager.

Vi vil at kommunen redegjØr for fglgende påstand " Skjermvegetasjon for å redusere faren

for konflikter."
Plantegningene viser at det kun er tiltenkt skjermvegetasjon mot bebyggelsen'p4
Dplerudjordet, og da kun mot nærmeste hus. Hva med skjermvegetasjon mot oss som bor i
Hpgåsveien og bruker denne veien til og fra skole, butikk, tur og fritidsaktiviteter? Vi har

ingen annen vei å benytte oss av, og er helt nødt til å gå forbi disse boligene. I tillegg Ønsker
vi å understreke at boligene også grenser i hagen til Hpgåsveien l0 som det heller ikke er
lagt opp til å ha skjermvegetasjon rundt. Et annet faktum er at denne skjermvegetasjonen
ikke vil fungere på hgst/vinter/vår med mindre den er av en slik art som ikke feller blader ut
fra sesong. Dette mener vi bør være et minstekrav.

Vi ønsker at kommunen fremlegger dokumentasjon på f6lgende;
l. Hvilke type beboere og bemanningssituasjon.
2. Informasjon om byggestart, ferdigstilling og dato for oppstart av bruk
3. Informasjon om atkomst for beboere i Hggåsveien under byggeprosessen, redusering av

st@v og st@y, samt vedlikeholdelse av vei (som allerede er i svært dårlig stand)

Mvh vi som bor i Hggåsveien.
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KLAGE PÅ VEDTAK AV 0605_412 DETALJREGULERING FOR HALLINGBY ØST 

Svar - KLAGEN TAS IKKE TIL FØLGE 

 

Vi har mottatt deres klage på vedtak av 0605_412 Detaljregulering for Hallingby øst, datert 

27.07.16. Klagen er mottatt innenfor klagefristen. 

Vi har gått igjennom deres brev og ønsker her å gi svar på deres spørsmål og håper at 

informasjonen er oppklarende.  

Vi vil kunne arrangere et møte mellom partene i saken dersom informasjonen som fremgår av 

dette brev ikke er tilstrekkelig.  

 

Dere er beboere i tilgrensende planområde. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 skal 

registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i 

planområde samt naboer til planområde, på hensiktsmessig måte underrettes, når de blir 

direkte berørt. Beboere i Høgåsveien 3, 5, 10 og 12 er varslet pr brev, da disse er ansett å være 

direkte berørt.  

I brev med varsel om oppstart, datert 19.09.15 foreligger naboliste. Det gjør det beklageligvis 

ikke i brev om offentlig ettersyn, datert 09.03.16, men i vårt sakssystem kan det dokumenteres 

at de nevnte parter i Høgåsveien er varslet.  

Endring i plan er også varslet i Ringerikes Blad følgende datoer;  

12.03.16 Varsel om offentlig ettersyn. 

02.07.16 Varsel om vedtatt endring. 

 

Som svar på deres tre spørsmål skal vi etter beste evne forsøke å besvare, på bakgrunn av 

informasjon fra forslagstiller. 

1. Vedrørende beboere / tilbud bemanning ved boliger: 

Det kan på nåværende tidspunkt ikke kunne sies noe om hvilke beboere som vil få 

mulighet til å flytte inn i Høgåsveien. Dette tilbudet gis til de som trenger det på 

daværende tidspunkt. Det er en bred gruppe vanskeligstilte mennesker som trenger 

bolig i Ringerike kommune.  

Det er etablert et betjent botilbud i området som vil kunne være med å betjene og gi tett 

oppfølgning i de nye boligene. Kommunen ønsker å gi denne gruppen innbyggere et 
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godt botilbud, og beliggenhet i eksisterende boligområde er et viktig ledd i å få disse 

beboerne videre ut i det ordinære boligmarkedet. 

2. Byggestart/ferdigstillelse/oppstart for bruker. 

Når vedtak om reguleringsendring foreligger kan forslagsstiller arbeide videre med å få 

godkjent oppføring av boliger hos kommunens byggesaksavdeling. Klagebehandling 

på endring av plan kan ta noe tid, dersom denne ikke trekkes. 

Byggestart avhenger av hvor lang administrativ tid som går med til evt. 

klagebehandling og byggesaksbehandling. Forslagsstiller har sett for seg en oppstart av 

byggeprosess våren 2017 med ferdigstillelse tidligst høst 2017, dersom saksbehanding 

av plan og bygg går igjennom innenfor normal tid. 

3. Hinder i atkomst Høgåsveien, støy og støv. 

Det vil i byggeperioden legges til rette for ordinær bruk av vei, beboere skal ikke være 

forhindret fra å benytte seg av veien under etableringen av boligene. 

Støv og støy skal begrenses så godt det går i følge forslagsstiller. Det blir en ordinær 

byggeprosess med oppføring av to mindre en-etasjes bygg. Tiltakshaver har som mål å 

forskjønne området til det beste for både eksisterende og nye beboere. Friområde som 

blir tilliggende de to mindre boligene skal tynnes og ryddes. Det skal etableres en 

bedre gangbru over bekken som går i område og forslagsstiller presiserer at dersom 

Høgåsveien får skader som følge av tiltak vil veien selvfølgelig repareres og at det 

generelt vil gjøres en oppgradering av område. 

 

På bakgrunn av besvarte spørsmål, og at deres eiendom ligger utenfor planområde og at de 

eiendommer som blir direkte berørt er varslet, mener vi klagen ikke kan tas til følge.  

Vi vil som nevnt gjerne arrangere et møte der forslagstiller, tiltakshaver og undertegnede 

stiller for å kunne besvare spørsmål som kan avklare usikkerhet omkring tiltaket. 

 

Til orientering ved opprettholdelse av klagen, vil denne følge ordinær saksgang: 

Klager i plansaker vil behandles i tråd med forvaltningsloven (pbl. § 1-9).  

Klagen vil bli forelagt Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Hvis utvalget finner 

grunn til å ta klagen til følge, legges saken fram for kommunestyret med forslag til endring av 

vedtaket. Hvis ikke utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, vil klagen sammen med en 

uttalelse fra kommunen, bli oversendt til fylkesmannen i Buskerud for videre behandling, jf. 

kommunens delegeringsreglement vedtatt 20.06.13 

Når saken evt. er behandlet, vil vi sende dere kopi av saksframlegg og vedtak i saken. 

 

Dersom dere nå velger å opprettholde klagen må skriftlig tilbakemelding sendes 

Ringerike kommune. Frist for tilbakemelding settes til 05.09.16 

 

 

Med hilsen 

 

Grethe Tollefsen  

Avdelingsleder areal- og byplankontoret 
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Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

telefon: 408 04 248 

E-post: mari.sandsund@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Kopi: 

Eiendomsservice v/ Erik Karlsen 

Boligsosial handlingsplan v/Kristen Orebråten  

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Adressater: 

Tonje Storstrand og Daniel Svendsrud Høgåsveien 11, 3525 Hallingby 

Aud og Karsten Skaret Øvre Høgåsveien 2, 3525 Hallingby 

Roar og Beate Jegtvolden Øvre Høgåsveien 4, 3525 Hallingby 

Ragnar Helgestuen Øvre Høgåsveien 12, 3525 Hallingby 

Rune Briskodden og Siv-Elin Ulfsnes Damtjernveien 16, 3525 Hallingby 

Annelena Løvrak (varslet) Høgåsveien 5, 3525 Hallingby 

Kjell Magne Steinbakken (varslet) Høgåsveien 12, 3525 Hallingby 

Stian K Olsen Damtjernveien 12, 3525 Hallingby 

 

PS. Beklageligvis fant vi ikke adresse til to med sin signatur i brevet, ber dere orientere disse 

parter om tilsendt brev. 
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Ringerike Kommune
v/Areal- og byplankontoret

Tonje Storstrand i Daniel Svendsrud
Hggåsveien ll, 3525 Hallingby

Deres ref;
PLN 87-04
L@penr 29582116

Dokid:
16085722
(1518030-32)
ìlage På endnng i reguleringsPlan

vår ref; Hallingby 03.09.2016

Klage på endring av reguleringsplan 4t2tPlanl D 87 Hallingby

Viser til deres svar på klage i brev av 08.08.16 - "Klagen tas ikke til fglge"

Kommunen henviser til varslinger i Ringerikes Blad, men det er dessverre flere av oss
som ikke har Ringerikes Blad og som dermed ikke har funnet frem til disse
kommunale varslingene. Samtidig leser vi at dere fant det hensiktsmessig å varsle
HØgåsveien 3,5, 10 og 12 da de var ansett å være direkte begrt.

I denne vurderingen fant ikke kommunen det hensiktsmessig å varsle de resterende
beboerne i H6gåsveien som for gvrig har de samme forhold som overnevnte
eiendommer.
Det kan for /vrig nevnes at eiendommene i Hggåsveien 10,12 samt 9, 11 og 13 har
mindre enn 3 meters avstand fra hverandre, og vi finner det med andre ord vanskelig å

se hvordan kommunen har vurdert hensiktsmessigheten for varsling i dette tilfellet.

Vi understreker på nytt at samtlige beboere i HØgåsveien ikke har noen andre veier å

benytte seg av når man skal til og fra sine egne eiendommer, og at samtlige dermed
bør anses å være direkte berørt.

Det er derfor en felles enighet blant beboerne i Hpgåsveien om å opprettholde
denne klagen for videre saksgang.

Mvh Beboerne i Høgåsveien, Hallingby

Kopi; samtlige beboere i Høgåsveien, Hallingby Vel



Oversikt over de 8 eiendommer i tilgrensende planområde som har sendt inn felles klage :

Eiendommer med rød markering har signert klagebrev, disse skal ha mottatt varsel om
endring i reguleringsplan.

Eiendommer med blå markering har ikke vært varslet i planprosessen.
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_412 detaljregulering for

Hallingby øst

Utarbeidet av Halvorsen og Reine 26.01.16
Sist revidert 01 .0 6 .16 RK

1. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og a realforvaltning 07.03.16, sak 30 /16
Høring og offentlig ettersyn 09.03.16 – 02.05.16 .
2. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
2. gangs behandling i formannskapet DATO, sak SAKNR
Vedtak i kommunestyret D ATO, sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 § 1.0 pkt. 7 Støy 01.06.16 M.S.S
02 § 1.1 pkt. 3 Byggehøyder 01 .06.16 M.S.S
03 § 4.0 pkt. 5 Støy 01.06.16 M.S.S

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 BKS1 - 5
Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 22
Lekeplass f_BLK1 - 2

Samferdelsanleg og teknisk infrastruktur
Kjørevei o_SKV1 - 4, f_SKV5 - 6
Gangvei/gangareal/gågate o_SGG1 - 9

Grønnstruktur
Turdrag GTD
Friområde f_GF1, o_GF2 - 5
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§ 0. Fellesbestemmelser

1 . Byggegrense (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2 )
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensen. Avfallshåndtering og biloppstillingsplasser
på terreng tillates etablert utenfor byggegrenser. Byggegrenser er vist på plankartet.

2 . 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.

3. Parkering (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Parkering skal følge gjeldende bestemmelser i parkeringsforskrift eller kommuneplanens
bestemmelser.

4. Sikring mot avrenning
Sikring mot avrenning fra anleggsområder til jordbruksarealer skal sikres i
byggeperiode/anleggsperiode.

§ 1. Bebyggelse og anlegg

§ 1.0 Fellesbestemmelser
1. Utnyttingsgrad
Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på plankartet. Garasjer
medregnes i % BYA.

Det tillates maksimum to etasjer i hele planområdet.

2 . 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. Takform skal være saltak. Det
skal påses at bygninger gruppevis har lik takvinkel.

3. Murer og gjerder
Det tillates ikke støttemurer over 1,5 meter innenfor planområdet. Grunnmurer/sokler over 80
cm skal utformes og behandles så de ikke virker skjemmede. Gjerder kan settes opp dersom
kommunen finner særlig grunner til dette. Materialer og utforming skal godkjennes av
kommunen.

4. Vegetasjon
Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart.
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5. Garasjer
Eneboliger skal så langt det er mulig ha garasje bygget sammen med boligen.

6. Tekniske installasjoner
Tekniske installasjoner skal så langt det er mulig inkluderes/innlemmes i bygningskroppen.

7. Støy
For ny bebyggelse skal støyverdier ikke overstiger Lden= 55 dB utenfor vindu i støyutsatt
fasade mot E16. Tiltak for å oppnå tilfredstillende støyverdier må være gjennomført og
dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.

§ 1.1 Frittliggende småhusbebyggelse
1. Formål (jf. pbl. § 1 2 - 7, pkt. 1)
BFS1 - 22 skal nyttes til boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse.

2. Vegetasjon
I felt BFS21 skal det etableres skjermende vegetasjon om friområdet.

3. Byggehøyde og takvinkel
For eiendommer innenfor område t BFS22 tillates bebyggelse med mønehøyde inntil 6 m over
gjennomsnittlig terrengnivå og takvinkel mellom 22 - 30 .

§ 1.2 Konsentrert småhusbebyggelse
1. Formål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Områdene BKS1 - 5 på reg uleringsplanen skal nyttes til konsentrert småhusbebyggelse.

2. Boligtyper (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 - 2)
Området skal hovedsakelig bebygges med rekkehus og eneboliger.

3. Parkering (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Parkering skal samles i fellesanlegg.

§ 1. 4 . Lekeplass (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
1. Formål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Områdene f_BLK1 - 2 skal nyttes til felles lekeplass.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. F ormål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1, 14)
Områdene o_SKV1 - 4 og f_SKV5 - 6 skal nyttes til offentlig og felles vei.
Områdene o_SGG1 - 9 skal nyttes til gang vei/gangareal/gågate.
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2. 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.

3. Vegers stigningsforhold (jf. pbl. § 12 - 7, pkt . 4)
Veg skal ha stigning på maksimalt 10 %.

4. Utførelse av terrengbehandling (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling.

§ 3. Grønnstruktur
1. Formål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
f_ GTD skal nyttes til turdrag.
f_GF1 og o_GF2 - 5 skal nyttes til offentlige friområder.

§ 4. Rekkefølgebestemmelser

1 . 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. Utomhusplanen skal vise eksisterende og
nytt terreng, overvannshåndtering og hvordan uteoppholdsareal skal utformes.
Uteoppholdsareal skal opparbeides seinest påfølgende vår/sommer. Utomhusplanen skal
godkjennes før igangsettingstil latelse kan gis.

2 . Bro (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
Området rundt eksisterende bro over bekk skal ryddes og istandsettes før det gis
igangsettingstillatelse til område BFS21.

3. Omlegging av sti (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
Før det gis brukstillatelse for b ygg på BFS21 skal eksisterende stier/gangforbindelser
igjennom friområdet i sin helhet opparbeides mellom BFS21 og bekken.

4 . Grunnforhold(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak på BFS21 - 22, skal det dokumenteres at
grunn forhold , inkludert grunnvannstand, er tilstrekkelig utredet, og at nødvendige tiltak er
innarbeidet.

5. Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
For tiltak innenfor feltnavn BKS5 vil det før igangsettingstillatelse stilles krav om
støykartlegging av området.
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Planbeskrivelse
412 Hallingby øst, 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 - 412

detaljregulering for
Hallingby øst (endring av vedtatt plan)

Utarbeidet av Halvorsen & Rein e, 02.02.16
Revidert RK 01 .0 6 .16

1. Sammendrag

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en p lanbeskrivelse,
jf. pbl § 4 - 2, første ledd.

2. Bakgrunn

2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet, innenfor plan med planID 412 Hallingby øst , på eiendom 273/7 og
eiendommene 274/328, 274/330, 274/334 og 274/335.

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
omr egulert (nevnt over), vil ikke få endrede betingelser eller muligheter på sine eiendommer.

2.2 Hovedintensjonen i planen

Hovedintensjonen i planen er å tilrettelegge for etablering av boliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet. Boligene skal være et til bud for de som ikke har mulighet til å skaffe egen bolig,
og skal etableres i rolige, etablerte boområder.

2.3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Forslagstiller er Ringerike Boligstiftelse AS. Halvorsen & Reine er konsulent for planarbeidet.
Ringerike Boligstiftelse eier eiendommene.

2.4 Tidligere vedtak i saken

Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning og vedtatt
sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.03.16 sak 30/16.

2.6 Krav om konsekvensutredning

Planforslaget legger opp til en endring av gjelden de plan. Endringen er av en slik karakter og
størrelse at det ikke utløser krav til konsekvensutredning.
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2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner

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.

Reguleringsplan 412 Hallingby øst ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn av Hovedutvalget for
miljø - og arealforvaltningen i møtet 07.03.16 sak 30/16.

Figur 1 Flyfoto tomt som ønskes omregulert i Høgåsveien

Figur 2 Flyfoto tomter som ønskes omregulert i Åsliveien
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Det kom inn seks uttalelser, ingen innsigelser.

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

Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for
boligområdene.
Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for d e regulerte boligområdene.

Det anses ikke å være behov for medvirkning utover lovpålagte høringer.

4. Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer

• Fylkeskommunale planer
• Kommuneplanens arealdel
Området er i gjeldende kommuneplan for Ri ngerike kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07
regulert til boligområde (Åsliveien) og friområde (Høgåsveien).

Figur 3 Gjeldende kommuneplan for Ringerike. Områdene som ønskes omregulert er markert.
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplan for Høgåsveien og Åsliveien er 87 Hallingby (vedtatt 10.07.74),
hvor områdene er regulert til henholdsvis eneboliger (Åsliveien) og friområde (Høgåsveien).

Figur 4 Markering av områder som ønskes
omregulert. Bildet viser gjeldende regulering
samt tilgrensende planer.
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4.3 Tilgrensende planer
Tilgrensende planer er planID 87 - 03 Dølerudfeltet, 87 - 04 Hallingby Vatningen, og planID 125
Hallingby Syd, alle med hov edformål bolig. 87 - 03 og 87 - 04 har likelydende bestemmelser
som planID 87 Hallingby, mens område 125 har egne bestemmelser.

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 boligområde ses på som energivennlig da det ikke er behov utbygging
infrastruktur som følge av tiltaket. Boligområdet ligger også i nærheten av større transportårer,
og man kan enkelt komme seg til Hønefoss og toget, man har tilgang på mer miljøvennlige
transportmetoder. Det vil legges til rette for god sykkelparkeringsdekning slik at man legger til
rette for sykkelbruk ved kortere turer. Tiltak vil følge retningslinjer s om følger av TEK10 i
forhold til klimavennlig prosjektering.

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.

Rik spolitiske 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
bedr e 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 behand ling 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 etate r 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 utfo rming 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. Hove dgrepet er å
prioritere tiltak for bedre kapasitet og et mer robust veinett i distriktene.
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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 mu ligheter 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
planleggin g og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til
grunn mangfoldet i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Områdene som ønskes omregulert ligger i Åsliveien og Høgåsveien, begge lokasjoner sentralt i
Hallingby.

Åsliveien
Det aktuelle feltet ligger ved kryss mellom Kirkemoveien og Åsliveien. Området er godt
tilknyttet veinettet, det er enkel tilkomst til områd et.

Figur 5 Illustrasjon beliggenhet Åsliveien
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Høgåsveien
Ligger i et område som i dag er et regulert friområde. Området er like sør for boligområde
Dølerudfeltet, og vei Høgåsveien går sørvest for området.

Planens avgrensning følger avgrensning for gjeldende planID 87 Hallingby, men endringen vil
kun dreie seg om mindre areal av område avsatt som friområde (Høgåsveien) og 3 tomter
regulert til enebolig (Åsliveien).

Det er gjort endringer på opprinnelig pla nID 87, og deler av planen er tatt ut og det er laget nye
planer. Dette gjelder for planID 87 - 03 Dølerudfeltet (vedtatt 11.05.99), 87 - 04 Hallingby
vatningen (vedtatt 04.01.00) og planID 321 Kirkemotunet (vedtatt 24.09.09). Planavgrensningen
følger gjeldend e grense for planID 87, og inkluderer dermed 87 - 03 og 87 - 04. Det er et ønske om
å igjen samle disse tre til en ny plan - 412 Hallingby øst. 321 Kirkemotunet vil fortsatt være en
egen plan.
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Figur 6 Gjeldende detaljregulering, 87 Hallingby (mindre
planer87 - 03 Dølerudfeltet og 87 - 04 Hallingby vatningen
(skal inkluderes i ny plan), tilgrensende plan 125
Hallingby Syd.



10

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Begge områdene er deler av et etablert boligområde, og ligger relativt sentrumsnært. Det
planlegges i hvert av områdene å legge til rette for boenheter for økonomisk vanskeligstilte. I
forbindelse med dette må områdene omreguleres.

Åsliveien
Omgivelsene består av eneboliger, og ligge r nærmest i umiddelbar nærhet av store
skogsområder. Dagens reguleringsformål er eneboliger og tomtene må omreguleres til
frittl iggende småhusbebyggelse med nye utnyttingsgrader og bestemmelser som sikrer
tilpasning av ny bebyggelse til eksisterende område . Det ligger et industriområde like nordvest
for området som ønskes omregulert, samt at det i nærheten er flere små friområder og arealer
avsatt til lek.

Høgåsveien
Omgivelsene består av eneboliger. Det er ingen faste installasjoner i området som nå søkes
endret, men det er noen stier over/gjennom området. Det ligger noen installasjoner for barn i
form av lavvoer/uteplass i utkanten/nært området. Dagens reguleringsfor mål er friområde, og et
mindre område på 500 - 700 m2 må omreguleres til boligbebyggelse. Stien som går over
området i dag må legges om.

Som en del av begge disse revideringene, blir hel e den nye planen 412 Hallingby øst revidert
slik at formål i planen b lir oppdatert i henhold til gjeldende plan - og bygningslov.

5.3 Stedets karakter
Begge områdene som ønskes omregulert ligger innenfor et eneboligområde, med trygge
nabolagsgater og store uterom. Det er store grøntområder utenfor boligområdet, og fint
turt erreng. Området er relativt flatt og åpent.

Eksisterende bebyggelse er hovedsakelig eneboliger av varierende alder. Det er også innslag av
flermannsboliger/rekkehus.

5.4 Landskap

Området er flatt og åpent. Området er omgitt av åser i øst, og i vest ren ner Ådalselva. Det ligger
en bekk like sør for feltet i Ådalsveien, som renner videre ned igjennom eneboligområdet til
friområde ved Høgåsveien. Da området er åpent og det ikke er noen høydedrag som gjør seg
særlig gjeldene i omgivelsene, har tomtene gode solforhold. Området er ganske åpent mot
sørvest, noe som vil gi gode solforhold ettermiddag/kveldstid.

Hallingby ligger solfylt til, med et typisk innenlandsklima. Relativt lite nedbør, kalde vintre.
Det kan være en del vind i området da det er et åpent landskap.

Området har et landlig preg, og er omgitt av store grøntområder. Det er et kompakt
lokalsamfunn, dominert av småhusbebyggelse av varierende alder. Det er lite trafikk i området,
og det fremtoningen er et rolig og landlig miljø.

5.5 Kulturminne r og kulturmiljø
Det er ikke kjent at det befinner seg kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet.

5.6 Naturverdier
Det er ikke kjent spesielle naturverdier i området. Det er store landbruksarealer og god dyrkbar
jord rett i nærheten av planområdet, samt store skogarealer. Utenfor planområdet, på andre
siden av E16, er det registrert en sårbar art på rødlista: åkerrikse.
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5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Området er omgitt av store skogsområder. Dette er verdifullt rekreasjons - og tur terreng, og en
stor kvalitet for innbyggere. Elven Begna/Ådalselva renner like utenfor planområdet, samt at
det er små bekker som renner innenfor planområdet, blant annet gjennom friområdet ved
Høgåsveien.

5.8 Landbruk
Det er i området ved Høgåsveien reg istrert svært god jordkvalitet.(miljøstatus.no)

Figur 7 Illustrasjonen viser markering av jordkvalitet i Høgåsveien. Der er store deler av området
markert rødt= svært god jordkvalitet. Gul prikk markerer området ved Høgåsveien.(miljøsstatus.no)

5.9 Trafikkforhold
Begge feltene har god atkomst, og er i nærhet til E16 mot Oslo - Hønefoss eller mot Valdres.
Det er kort og enkel forbindelse til Hallingby sentrumsområde. Vegsystemet er oversiktlig, og
er et typisk veinett tilpasset boligstrøk. Det er antatt relativt liten trafikkmengde i området, da
det ikke er stør re virksomheter som genererer mye trafikk her, og områdene ligger i etablerte
eneboligområder med relativt lav tetthet.

Det er ikke registrert ulykkessituasjoner utover normalen i området.

Myke trafikanter
Det er etablert kulvert under E16, og innenfor a vgrensingen til planen er det etablert fortau
langs ”hovedveiene” i nabolaget. Internveier til eneboligfelter har ikke alltid fortau, men her
regnes det med at det holdes relativt lav fart.
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Det går bussforbindelser langs E16, bussforbindelse 232 til Høn efoss sentrum går like utenfor
området ved Høgåsveien, ved busstoppet ”Hallingby Syd”.

5.10 Barns interesser
Hallingby et rolig landlig område, med store områder for frilek. Det er stedvis også små
stikkveier og snarveier internt i planområdet, som binde r sammen gatenettet. Langs
Kirkemoveien ligger en gruset ballplass, samt at det ved Høgåsveien er et større friområde som
blant annet brukes av barn i dag. Dette området ved Høgåsveien er tiltenkt å være et
lekeområde for tilliggende boliger. Det ligger en sti over området, som fra bruker sin side er
ønskelig at følger stien på den andre siden av bekken mot boligområdet. Friområdet i
Høgåsveien brukes av Hallingby barnehage.

5.11 Sosial infrastruktur
Skole og barnehage ligger plasser sentralt i sentrum av Hallingby, 300 meter fra området i
Høgåsveien, og ca 600 meter fra området i Åsliveien.

5.12 Universell tilgjengelighet

Åsliveien
Området er flatt, og er således mulig å tilrettelegge for universell utforming. Det er gode
tilkomstmuligheter på alle sider av tomten.

Høgåsveien
Området er noe kupert i omgivelsene, men akkurat der tiltaket skal etableres er det relativt flatt.
Området har også en del vegetasjon. Det er per i dag utfordrende å bevege seg i området for
bevegelseshemmede.

5.13 Teknisk infrastruktur

Både vann og kl oakk ligger i området, ledninger ligger gatenettet. I Høgåsveien antas det at
kloakk må pumpes til anlegget som er tilknyttet boligene på den andre siden av bekken.

Figur 8 Bro over bekk i friområdet ved Høgåsveien
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Ingen av områdene ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og utløser ikke
tilkn ytningsplikt. Valg av energiforsyning skal følge byggesaken.

5.14 Grunnforhold

Åsliveien
Det er i dette området ingen kjente risiko for jordras eller skred. Det er ikke registrert ustabile
masser. Derimot har området relativt høy grunnvannstand.

Høgåsv eien
I dette området er det registrert grunn med stor til svært stor erosjonsrisiko. Dette har nok både
sammenheng med nærhet til bekk, samt helningsgraden på terrenget. Området er ikke registrert
med skredfare, med unntak av arealer innenfor friområdet he lt mot øst.

Figur 9 Desto mørkere farge jo høyere erosjonsrisiko, aktuelle områder for omregulering, Åsliveien og
Høgåsveien, er markert med gul prikk.

Del av området i Høgåsveien er merket med potensiell flomskredfare - det gjelder ikke for den
del av området som tenkes nyttet til bolig.

5.15 Støyforhold
Området i Åsliveien er ikke støyutsatt. Området i Høgåsveien ligger også utenfor støysone fra
E16, selv om plan for Søndre Kirkemoen viser rød støysone langs E16. Planlagte tiltak ligger
utenfor denne sonen.

Kommunens eiendom, deler av gnr.274/167, nordvest for veikryss Kirkemoveien/Åsliveien
som i denne regulering vil endre formål fra industri til bolig vil det påkreves en støykartlegging



14

med påfølgende gjennomføring av t iltak hvis det er behov for dette. Kartleggingen skal
foreligge innen igangsettingstillatelse.

5.16 Luftforurensing
Det er ikke registrert luftforurensing i områdene. (Miljøstatus.no)

5.17 Risiko - og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Det er registrert fare for skred eller ras i planområdets sørøstlige hjørne. Det er ikke registrert
fare for ras eller skred innenfor områdene som ønskes omregulert. Det er innenfor området ved
Høgåsveien registrert middels til stor erosjonsrisiko.

Områd et ligger ikke spesielt værhardt til, men det er et åpent landskap, og området kan derfor
være utsatt for vind.

I følge registreringer (dirnat.no, miljøstatus.no) er det ikke notert funn om verneverdig natur,
kulturlandskap eller friluftsområder innenfor planområdet. Det er rett utenfor planområdet store
jordbruksarealer

I henhold til registreringer foretatt av direktoratet for naturforvaltning, ( www.dirnat.no ), er det
ikke notert funn av verneverdig natur, kulturland skap eller friluftsområder innenfor
planområdet. Det er rett utenfor planområdet jordbruksarealer som kan være sårbare for
avrenning fra anleggsområder. Det er derfor viktig med avbøtende tiltak

5.18 Næring
Det er ikke næringsarealer/virksomhet på noen av områdene som vurderes for utbygging.
Begge tomtene er derimot sentrumsnære, og ligger i henholdsvis 300 meters (Høgåsveien) og
600 meters (Åsliveien) avstand fra Hallingby sentrum med flere butikker og virksomheter.

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 område Åsliveien regulert til eneboliger. Dette formålet ønskes til en viss
grad videreført. Boligformålet beholdes, men det ville reguleres småhusbebyggelse.
I gjeldende plan er Høgåsveien regulert til friområde. De ler av dette området skal omreguleres
for å gjøre plass til 2 boliger. Området som omreguleres vil da få formål småhus, med mer
eller mindre tilsvarende bestemmelser som i Åsliveien.
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Figur 10 Nytt forslag til plankart ma rkert med områder som ønskes omregulert.
Kommunens eiendom i nord er lagt inn med boligformål i dette kartet.
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Bebyggelse og anlegg Feltnavn:
Bolig/tjenesteyting BKS1 - 4
Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 22

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologidefinisjon som følger:
”Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt - eller horisontal - delt
tomannsboliger.” (husbanken.no)

Lekeplass f_BLK1 - 2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjørevei o_SKV1 - 5, f_SKV6 - 7
Gangvei/gangareal/gågate o_SGG1 - 9

Grønnstruktur
Turdrag GTD
Friområde o_GF1 - 5

6.3 Bebyggelsens plassering og utformin g

Åsliveien
I Åsliveien planlegges plassert to boenheter parallelt og på hver sin side av eksisterende
bebyggelse. 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. Boenhetene skal være på ca . 100 m2 BRA.
Atkomsten skal være fra nord, fra Åsliveien. Boenhetene vil ha gode utearealer, samtidig som
de vil være plassert r ett ved store skogområder, og dermed gode rekreasjonsmuligheter.

Eksisterende bebyggelse i Åsliveien består av en tomannsbolig.
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Figur 11 Skisse til situasjonsplan Åsliveien

Høgåsveien
I Høgåsveien plasseres bebyggelsen i umiddelbar nærhet til et friområde. Det etableres maks 2
boenheter her på ca . 50 m2 BRA, med tilhørende parkerings - og utelagringsplass på 5 m2
Materialbruk vil i hovedsak være tre. Boenhetene vil få fine sør - og vestvendte utearealer, og i
likhet med boli ger i Åsliveien, være i nærheten av gode rekreasjonsmuligheter. Boligene vil
være små enheter, som skal tilpasses omgivende bebyggelse i formspråket.
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Figur 12 Skisse til situasjonsplan Høgåsveien

Begge lokasjoner (Åsliveien og H øgåsveien) der boliger skal etableres, er etablerte bomiljø.
For den planlagte typen 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 ø konomisk vanskeligstilte skal få et godt sted å bo, også med mulighet til
oppfølging av kommunen.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Den planlagte bebyggelsen skal kun være over en etasje, med saltak.

Figur 13 Illustrasjons av tenkt bebyggelse i Åsliveien. Bebyggelsen planlegges oppført med saltak.
Eksisterende bebyggelse hvit.
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6.3.2 Grad av utnytting
Grad av utnytting vil beregnes med % BYA og er angitt på plankartet.

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 2 boenheter i Åsliveien, og 2 boenheter i Høgåsveien.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Det legges opp til et kompakt bomiljø, og størrelser på boenheter er maks 50 m2 i Høgåsveien,
og 100 m2 i Åsliveien. Boligene i Åsliveien er beregnet for familier, med to soverom. Boliger
i Høgåsveien skal være for én person.

6.5 Parkering
Det skal etableres 1 parkeringsplass per boenhet, 1 HC - plass o g sykkelparkering ved
atkomsten. Parkeringsplasser skal etableres på terreng, med tilgjengelig atkomst til den enkelte
bolig.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Begge områdene vil ha atkomst fra eksisterende etablert veinett. Det skal etableres atkomster
fra henholdsvis Høgåsveien og Åsliveien. Atkomster skal opparbeides i tilstrekkelig avstand fra
kryss og med siktlinjer i tråd med gatenormalen.

Figur 14 Bildet viser lignende boliger som de som kan tenkes etablert i Høgåsveien.
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6.7 Trafikkløsning
Alle boenhetene innenfor begge områder vil ha felles atkomst. De får avkjørsel direkte fra
eksisterende veinett, med nær tilknytning til E16/hovedveinett. Avkjørsler utformes med bredde
og stigningsforhold i henhold til gjeldende håndbøker. Det vil ikke være avvik fra veinormal.
Det skal etableres sykkelparkering , to per boenhet , og det vil være god tilgjengelighet for
gående og syklende innenfor områdene som ønskes omregulert.

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 utformi ng
Det er krav til tilgjengelige boenheter innenfor områdene som omreguleres. Dette ses på som
nødvendig da ulike brukergrupper kan disponere boenhetene. Boenhetene skal være
kommunale, og det skal være tilpasset bevegelseshemmede.

Universell tilgjengel ighet 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 m ed 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. Høgåsveien ligger i nærheten av
eksisterende friområde, og det vil foregå både organisert og fri lek av barn i området. Gjennom
friområdet går det en sti, som legges om i nytt forslag, slik at den går mellom ny bebyggelse og
bekken. Stien som går på nordsiden av bekken bevares og opprustes der den kr ysser bekken.
Området er i bruk både sommer - og vinterstid.

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 f orholdene 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 rekkefølgebestemme lse
Det stilles krav om utarbeidelse av utomhusplan ved søknad om tiltak, og at utearealer skal
ferdigstilles før senest påfølgende vår/sommer.

6.12 Kollektivtilbud
Det er like utenfor planområdet bussforbindelse til Hønefoss, som er nærmeste bysentrum.

6.13 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
” Det er registrert erosjonsrisiko i området ved Høgåsveien”
Avbøtende tiltak: Det settes krav til dokumentasjon på at grunnforhold er tilstrekkelig utredet til
tillatelse til tiltak.

” Det er rett utenfor planområdet s tore jordbruksarealer som kan være følsomme for avrenning
fra anleggsområder”
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Avbøtende tiltak: Området sikres mot avrenning til jordbruksarealer i anleggsperiode sikres i
bestemmelser.

6.14 Rekkefølgebestemmelser

1. 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.
Utomhusplanen skal vise eksisterende og nytt terreng, overvannshåndtering og
hvordan uteoppholdsar eal skal utformes. Uteoppholdsareal skal opparbeides seinest
påfølgende vår/sommer. Utomhusplanen skal godkjennes før igangsettingstillatelse
kan gis.

2. Bro (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
Området rundt eksisterende bro over bekk skal ryddes og istandsettes f ør det gis
igangsettingstillatelse til område BFS21.

3. Omlegging av sti (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
Før det gis brukstillatelse for bygg på BFS21 skal eksisterende
stier/gangforbindelser igjennom friområdet i sin helhet opparbeides mellom BFS21
og bekken.

4. Grunnforhold(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak på BFS21 - 22, skal det dokumenteres at
grunnforhold, inkludert grunnvannstand, er tilstrekkelig utredet, og at nødvendige
tiltak er innarbeidet.

5. Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
For tiltak innenfor feltnavn BKS5 vil det før igangsettingstillatelse stilles krav om
støykartlegging av området.

7. Konsekvensutredning
7.1 Vurdering av behov for konsekvensutredning
Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Omreguleringen av områdene
innenfor detaljregulering for 412 Hallingby øst 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 boligområde(Åsliveien) og friområde(Høgåsveien). I området Åsliveien er området
som ønskes omregulert til eneboliger. Her ønskes en omregulering til frittligge nde
boligbebyggelse med noe høyere utnyttelse enn det som ligger i gjeldende plan.

Området som ønskes omregulert ved Høgåsveien er i dag regulert til friområde i plan 87
Hallingby. Rundt 500 - 700 m2 av dette friområdet, nærmest Høgåsveien ønskes omregule rt til
boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, med tilnærmet samme betingelser som i
området ved Åsliveien.
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Områdereguleringen vil medføre mulighet for økt utnyttelse i form av boligbebyggelse i begge
områder. I Høgåsveien vil friområdet dermed b li noe innskrenket.

8.2 Landskap
Tiltak som gjøres i de to områdene som ønskes omregulert vil føre til noe
landskapsbearbeiding. Områdenes topografiske karakter vil i hovedsak beholdes.

8.3 Stedets karakter
Stedets karakter som et landlig tettsted vil i kke 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 Hallingbys karakter.

Byform og estetikk
Nabolaget er et rolig eneboligstrøk, hovedsakelig bestående av eneboliger eller
flermannsboliger/tomannsboliger med saltak. Bebyggelsen er av varierende alder. Tiltakene
som planlegges i forbindelse med omreguleringen vil ikke ha konsekvenser for den
overo rdnede 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 me d 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, b asert 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
k onflikt med sårbare arter. Det er like utenfor planområdet, på andre siden av E16 registrert
rødlistet art Åkerrikse. Tiltaket er vurdert til å ikke ha negativ påvirkning på kulturlandskapet.

§9 Føre - var - prinsippet
Foreliggende kunnskap, basert på befari nger, 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 tilt aket 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
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som er tilpasset de lokale utfordringer. Vurderingene ovenfor har tatt utgangspunkt i
bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 9 til 12.

Pla nforslaget 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/ rekreas jonsbruk
Friområdet rundt Høgåsveien vil bli noe innskrenket. Dette området er en del av lekeområdet til
nærliggende boliger. Den delen av området som berøres av tiltaket er derimot lite brukt. Stien
som går over eiendommen vil reetableres langs bekken, og området ved bro over bekken vil bli
oppgradert. Det kan etableres vegetasjonsskjerm mellom tiltakene og friområdet.

Åsliveien er regulert til boligområde, og er privat grunn. Tiltak vil ikke ha noen innvirkning på
rekreasjonsområder eller rekreasjonsbru k.

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.

8.9 Trafikkforhold
Tiltakene som planlegges er av et mindre omfang, og vil ikke ha konsekvenser for trafik k,
avkjøringsforhold eller kollektivtilbudet.

8.10 Barns interesser
Omreguleringen i Høgåsveien omfatter et friområde/lekeområde for barn. Det aktuelle området
som er en del av friområdet er derimot lite brukt av barn eller til rekreasjon. Ved å reetable re
sti, samt oppgradere bro over bekk, vil funksjon og kvalitet på friområde opprettholdes. 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
Tiltakene som omreguleringen omfatter vil ha minimale påvirkninger for
energibehov/energibruk grunnet de små utbyggingsarealene som omreguleringen gi r 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 konsekven ser for det videre arbeidet.

8.15 Jordressurser/landbruk
Tiltakene som planlegges vil ikke berører jordbruksområder.
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8.16 Teknisk infrastruktur
Tiltakene er av så små omfang at det ikke vil få nevneverdige konsekvenser for teknisk
infrastruktur.

8.17 Øk onomiske 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 Interessemotsetninge r
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 f oregå 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 Høgåsveien 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 søk es ivaretatt ved følgende føringer: (avbøtende tiltak)
- legge til rette for små boliger med lite men godt uteoppholdsareal
- flytte sti og oppgradere bro i området ved Høgåsveien

9. Innkomne innspill

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

Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for
boligområdene.
Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for d e regulerte boligområdene.

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 lo kaliseringen 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
komme t i en vanskelig situasjon, tilbake til en mer normalisert hverdag.

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.

Forslagsstiller: Ringerike Boligstiftelse AS
01.06.16 Sist revidert RK
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0605_412 detaljregulering for Hallingby øst  

-2. gangs behandling 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_412 Detaljregulering for Hallingby øst vedtas. 
 

2. Reguleringsplan 87 Hallingby (vedtatt 10.07.74), 87-03 Dølerudfeltet (vedtatt 11.05.99) 

og Hallingby Vatningen (vedtatt 10.07.74) oppheves ved vedtak av reguleringsplan 412 

Hallingby øst. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Reguleringsplan 412 Hallingby øst innebærer endring av de gjeldende reguleringsplanene 87 

Hallingby, 87-03 Dølerud og 87-04 Hallingby Vatningen.  

 

Planforslaget innebærer omregulering fra friområde til boligformål samt en økning av 

utnyttelsesgraden for fire boligtomter nord i planområdet. En omregulering fra friområde til 

boligområde er noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte boligområder. Etter en 

helhetsvurdering av tilgjengelige friområder i nærheten og størrelse på gjenværende friområde 

mener Rådmannen at det er riktig i denne saken.  

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i 

etablert boligområde.  

 

Rådmannen foreslår også å endre formål for kommunens eiendom nord i planområdet, fra 

industri til boligformål. 

 



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

gangs behandling er:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for 

boligområdene. 

 Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for de regulerte boligområdene. 

 

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

i Høgåsveien, samt økt utnyttelsesgrad for eksisterende boligtomter i Åsliveien. Hensikten er å 

bygge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i et etablert boligområde. Rådmannen 

foreslår også å endre formål for kommunens eiendom nord i planområdet, fra industri til 

boligformål. Kommunen har ikke planer om å bygge boliger på området i dag.  

 

Oppsummert foreslås det altså endringer for følgende tre områder:  

 Ved Høgåsveien endres et mindre areal av eiendom gnr. 273/7 vestre del, fra friområde 

til boligformål.  

 I Åsliveien vil det åpnes for økt utnyttelsesgrad fra 15 til 30 % BYA, dette gjelder 

eiendommene gnr. 274/328, 330,334 og 335.  

 Endret formål for deler av kommunens eiendom gnr. 274/167 fra industri til bolig.  

 

Planforslaget er en endring av eksisterende plan 87 Hallingby, og inkluderer de to 

reguleringsplanene 87-03 Dølerudfeltet og 87-04 Hallingby Vatningen. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

 Plankart, datert 01.06.16 

 Reguleringsbestemmelser revidert 01.06.16 

 Planbeskrivelse, revidert 01.06.16 

 

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

saksframlegg til 1. gangs behandling, se vedlegg. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 87 Hallingby, vedtatt 10.07.74 (se 

planbeskrivelse kapittel 4.2). Arealene som foreslås omregulert er regulert til friområde, 

frittliggende boligområde og industri. 

 

Endringer etter 1.gangs behandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Det skal innarbeides krav i bestemmelsene at ingen boliger skal ha støyverdier som 

overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot E16. Tiltak for å oppnå 

tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 

brukstillatelse til de planlagte boligene. 

 Område med feltnavn BKS5 i ny plan, skal det før igangsettingstillatelse stilles krav 

om støykartlegging med påfølgende gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres 

et behov for dette. 



 For eiendommer innenfor området BFS22 tillates bebyggelse med mønehøyde inntil 

6 m over gjennomsnittlig terrengnivå og takvinkel mellom 22˚-30˚. 

 

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

å imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til friområde, boligformål og 

erverv. Planforslaget er i strid med overordnet plan for alle områder unntatt i Åsliveien.  

 

I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at boligtilbudet i kommunen skal være variert. 

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

muligheter til å etablere eget hjem.  

 

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 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene 

er referert og kommentert under. 

 

Buskerud Fylkeskommune, 02.05.16 

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.  

 

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. Det påpekes videre at boliger som er plassert ved Høgåsveien vil ligge med relativt 

kort avstand fra bekkeløp, Dølerudbekken. Fylkesmannen forutsetter at området ikke 

er flomutsatt, samt at bru blir etablert, ikke kulvert. 

4. Kommunens eiendom gnr.274/167 med formålsendring fra industri til bolig, vil være 

støyutsatt. Det påpekes at tilrettelegging for støyfølsom bruksformål må forholde seg 

til retningslinjene for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Fylkesmannen mener det 

er uheldig at området ikke er utredet for støy, slik at eventuelle tiltak kan innarbeides 

i reguleringsplanen. 

5. Fylkesmannen mener at det skal innarbeides krav i bestemmelsene om at alle boliger 

skal ha støyverdier som ikke overstiger 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 

E16. Tiltak for å oppnå dette må gjennomføres og dokumenteres før det blir gitt 

brukstillatelse.  

 

 

 

Forslagstillers kommentar: 

 Det er ikke planer om bekkelukking/kulvert. Arbeid rundt bekken skal bestå i 

rydding av skog/kratt. Kryssing vil bli etablert som bru. 



 Krav om tilfredsstillende støytiltak skal innarbeides i tråd med overordnede 

retningslinjer i bestemmelsene 

 

Rådmannens kommentar:  

1. Rådmannen beklager uteblitt varsel. 

2. Fint 

3. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

4. For område BKS5, som ved endring i plan tildeles nytt formål fra industri til bolig, 

vil det stilles krav i bestemmelsene om støyutredning før igangsettingstillatelse kan 

gis for området. 

5. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Hallingby vel, 01.05.16 

1. Det bemerkes at en del innbyggere på Hallingby er skeptiske til etablering av boliger 

for vanskeligstilte. 

2. Høgåsveien:  

Det forutsettes at området legges til rette slik at trygg sti for barn opprettholdes, bro 

over bekk må sannsynligvis flyttes og utbedres, det må ryddes i kratt og skog. Det 

bemerkes også at det hadde vært hensiktsmessig med fast dekke i større deler av 

Høgåsveien, for å unngå for mye støv. Oppgradering av lysarmaturer i Høgåsveien 

ville skapt tryggere ferdsel langs veien. 

3. Åsliveien:  
Naboene er skeptiske til fortetting, og det forutsettes at bebyggelsen blir over kun én etasje. 

Det er skepsis til å etablere flere boliger for vanskeligstilte i samme området, siden det er 

flere boliger for vanskeligstilte fra før. Det forutsettes også at boligene blir tilpasset 

hverandre, og at det etableres pen beplantning, og at det ser ryddig og pent ut. Det ønskes 

også lysarmaturer fra krysset Åsliveien/Kirkemoveien og forbi grusplassen/lekeplassen i sør, 

frem til møtende belysning. 

4. Det er ingen kommentarer til varsel om omdisponering fra industri til boligformål på 

kommunens areal i nord. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Tiltakshavers er innforstått med at innbyggere er skeptiske til dette. Det er imidlertid 

store behov for etablering av slike boliger i området/kommunen. 

2. Høgåsveien:  

Sti skal opprettholdes, og vegetasjon skal ryddes, samt at bro skal utbedres. 

Angående fast dekke langs Høgåsveien, samt lysarmaturer, kan ikke tiltakshaver ta 

stilling til. 

3. Åsliveien:  

Angående kommentar om skepsis til fortetting vil maksimal mønehøyde være i tråd 

med gjeldende plan. Maksimal høyde angitt i bestemmelser er en videreføring av 

begrensninger i gjeldende plan. Boligene vil tilpasses hverandre i formspråk, og 

tiltaket vil ha en ryddig utforming.  

4. Info ok 

 

 

Rådmannens kommentar:  

Vedrørende fortetting og utforming av bebyggelse i Åsliveien vil det stilles krav om at nye 

bygg skal tilpasses omkringliggende boliger mht. form og uttrykk. Mønehøyde og takvinkel 

vil fastsettes i bestemmelsene.  



Vedrørende ønskede utbedringer på kommunalt vei og lysanlegg i Høgåsveien samt 

Kirkemoveien/Åsliveien er Ringerike kommunes tekniske forvaltning orientert om behov 

for oppgradering; Høringsuttalelsen vedrørende manglene er oversendt for videre 

oppfølging.  

Innspillene anses for øvrig å være tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

Helge og Erik Kihle, 14.03.16 

Kihle er sterkt i mot omregulering av «Kro 68». Kihle mener dette er et sterkt hinder for 

utvidelse av virksomhet på eiendommen. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Forslagstiller henviser til Rådmannens kommentar. 

 

Rådmannens kommentar:  
Rådmannen mener det er hensiktsmessig å omregulere fra industri til bolig da det nå er etablert 

et nytt felt for forretning vest for E16 (396 Søndre Kirkemoen, vedtatt 10.12.15), slik at det 

totale arealet for slike formål er omtrent det samme som tidligere. Rådmannen har også sett på 

adkomstforholdene til feltet, og ser at det ikke er aktuelt med opparbeidelse av ny adkomst 

direkte fra E16. Dermed vil adkomst forbli gjennom boligområdet øst for E16, og det er lite 

ønskelig at trafikk til industri/forretning skal gå gjennom dette området. Det er også utfordringer 

knytta til høyden på undergangen under E16 sør for planområdet. 

 

Miljørettet helsevern Ringerike kommune, 27.04.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Statens vegvesen, 03.05.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

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 noen 

sosiale tjenester spesielt knytta til omsorgsboligene. 

 



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 i møte 07.03.16 sak 30/16.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene  

Det planlegges små eneboliger som er spesielt tilpassa vanskeligstilte på boligmarkedet, sentralt 

i et etablert boligområde på Hallingby. Rådmannen mener det er positivt at boligene planlegges i 

allerede etablerte boligområde med gangavstand til alle funksjoner på Hallingby, samt 

bussforbindelse til Hønefoss.  

 

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 det fortsatt vil være store tilgjengelige friareal igjen etter omregulering i Høgåsveien. 

Det er også avklart med dagens hovedbrukergruppe i Hallingby barnehage, samt at det ikke er 

kommet inn innspill på at omregulering og bygging i det foreslåtte området har negativ virkning 

på dagens bruk.  

Eksisterende sti gjennom området legges om, og eksisterende bro over bekken nord for området 

istandsettes som en del av byggeprosessen.  

 

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

 

Omregulering fra industri til boligformål  

Rådmannen foreslår at arealet kommunen eier nord i planområdet skal omreguleres fra industri 

til konsentrert boligbebyggelse. Rådmannen mener dette er hensiktsmessig da det er etablert nytt 

felt for forretning vest for E16 (396 Søndre Kirkemoen, vedtatt 10.12.15), slik at det totale 

arealet for slike formål er omtrent det samme som tidligere dersom dette feltet omreguleres til 

boligformål. Rådmannen har også sett på adkomstforholdene til feltet, og ser at det er lite trolig 

at det er aktuelt med opparbeidelse av ny adkomst direkte fra E16. Dermed vil adkomst bli 

gjennom boligområdet øst for E16, og det er lite ønskelig at trafikk til industri/forretning skal gå 

gjennom dette området. Det er også utfordringer knytta til høyden på undergangen under E16 

sør for planområdet.  

 

Infrastruktur  

Det er kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. Kapasiteten i renseanlegget på Hallingby 

har vært sprengt, men etter oppgradering av eksisterende anlegg er det noe bedre kapasitet. På 

sikt skal anlegget tilknyttes Monserud.  

 

De foreslåtte utbyggingsområdene 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. Det er krav om utredning av grunnforhold og grunnvannsforhold i 

forbindelse med byggesaken.  

 

Samlet vurdering  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 



 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart. 

2. Plankart, merket 2. gangs behandling, datert 01.06.16 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2. gangs behandling, revidert 01.06.16 

4. Planbeskrivelse, revidert 01.06.16 

5. Høringsuttalelser 

- Buskerud Fylkeskommune 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Hallingby vel 

- Helge og Erik Kihle 

- Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 

- Statens vegvesen 

6. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 

7. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget 

8. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/5757-18   Arkiv: GNR 287/24  

 

Gnr/bnr 287/24 - Ådalsveien 764 - Bygging av terrasse Gnr/bnr 

287/24 - Ådalsveien 764 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for bygging av terrasse, til nabomerknad fra Edel 

Buttingsrud 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 

finner etter en samlet vurdering at fordelene er klart større enn ulempene. 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i nabomerknaden fra Edel Buttingsrud tilsier 

at søknaden bør avslås. 

3. Søknaden godkjennes i prinsippet. 

4. Bruksendring fra bod til soverom i gammelt tilbygg fra 1973, godkjennes i prinsippet. 

5. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

6. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes 

- Kåre Avkjærn, Grøvoldsgrenda 46. 3516 HØNEFOSS 

- Edel Buttingsrud, Ådalsveien 777, 3525 HALLINGBY 

 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for den allerede bygde terrassen på eiendom 

med gnr/bnr 287/24. 

 

Innledning / bakgrunn 

Etter tips om mulig ulovlig bygging på eiendom med gnr/bnr 287/24, tok kommunen kontakt 

med hjemmelshaver for eiendommen, Kåre Avkjærn, med forespørsel om å redegjøre for 



tiltakene. Hjemmelshaver har etter korrespondanse med kommunen fjernet to markplattinger 

på eiendommen og søkt om dispensasjon og byggetillatelse for utbygd terrasse.  

Nabo, Edel Buttingsrud, har kommet med nabomerknad til tiltaket og mener at tiltaket ikke 

bør godkjennes da tiltaket medfører økt privatisering i strandsonen. 

 

Beskrivelse av saken 

Forespørsel om tiltak (15/5757-3) 

Kommunen mottok 20.06.15 tips om mulig ulovlige tilbygg på eiendommen med gnr/bnr 

287/24. I kommunens brev, datert 06.07.16, ble hjemmelshaver forespurt om å redegjøre for 

bygninger og andre bygningsmessige tiltak som har blitt gjennomført på eiendommen. 

 

Kommunen opplyste i brevet om at godkjente tiltak på eiendommen var en hytte på ca. 40 

m2, uten noen form for terrasser/verandaer eller lignende. Kommunen redegjorde videre for at 

eiendommen ligger i uregulert område som i kommuneplanen er avsatt til LNF-formål. Det 

ble informert om kommuneplanbestemmelse § 2.1 som nedlegger forbud mot ny bebyggelse. 

Videre at eiendommen ligger innenfor 100m-beltet fra vann og dermed omfattes av 

byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 5. 

 

Uttalelse vedrørende tiltak (15/5757-4) 

Kommunen mottok 25.08.15 svar fra Avkjærn gjennom brev fra Advokat Ole Klanderud. I 

brevet ble det opplyst at Avkjærn kjøpte hytten i 2008. Det ble redegjort for at hytten var i 

dårlig stand ved kjøpet og at Avkjærn i den forbindelse fjernet en råteskadet trapp og bygget 

terrasse. Det ble redegjort for at Avkjærn bygget terrasse i god tro om at han kunne gjør 

dette uten søknad eller lignende. Videre opplyses det at hytten ved kjøpet i 2008 ble avertert 

med bruttoareal på 59 m2 og bruksareal på 54 m2 og at Avkjærn ikke har bygget på hytta 

etter kjøpet. 

 

Tilbakemelding på uttalelse (15-5757-5) 

Kommunen svarte på Klanderuds uttalelse i vårt brev 03.09.15. I brevet ble det informert om 

at terrassen er søknadspliktig på grunn av høyde over terrengnivå når hytten er beliggende 

innenfor LNF-område og 100-metersbeltet. Det ble redegjort for at det måtte innsendes en 

begrunnet og nabovarslet dispensasjonssøknad. Kommunen informerte også om de 

veiledende retningslinjene til kommuneplanbestemmelsen § 5, som sier at maksimal 

hyttestørrelse etter utvidelsen ikke skal bli større enn 50 m2 BYA og et uthus på maksimalt 

10 m2 BYA. Videre opplyste kommunen at hytten ifølge e-skatt er beregnet til å ha et areal 

på 47 m2. 

 

Søknad om bygging av terrasse (15/5757-7) 

Kommunen mottok 10.06.16 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i §§ 

2.1 og 5, samt søknad om bygging av terrasse på eiendom med gnr./bnr. 287/24. Hyttens 

areal ble i søknaden oppgitt å være 47 m2 og bebygd areal til terrassen er på ca. 80 m2. 

Dispensasjonssøknaden ble begrunnet med at terrassen ikke er til sjenanse for E16, naboer og 

ferdsel på fjorden, og at det er fri ferdsel langs fjorden. Det ble redegjort for at tidligere 

plattinger (markert som 1 og 2 på situasjonsplan vedlagt søknad), er fjernet og at terrassen 

erstatter tidligere terrasse/svalgang og stor trapp.  

 

Nabomerknad fra Edel Buttingsrud (15/5757-12) 

22.06.16 oversender Avkjærn kopi av nabomerknader fra Edel Buttingsrud. 

 



Buttingsrud skriver i merknaden at terrassen det søkes om innebærer en vesentlig utvidelse av 

tidligere svalgang og trapp. Hun opplyser at terrassene allerede er bygget og at hun ikke 

mottok nabovarsel forut for byggingen. Buttingsrud opplyser at det i tillegg til terrassene det 

søkes om, er støpt det som trolig er et fundament til platting nr.2 (jf. Situasjonsplan vedlagt 

søknad) og at fundamentet ikke er fjernet. Hun viser også til at det er støpt en slags plattform 

helt ned mot fjorden i forbindelse med en molo som er bygget ut i vannet. Buttingsrud anfører 

at begge disse fundamentene/plattformene er ulovlige og er oppført helt eller delvis på hennes 

grunn, hun ber om at disse fjernes. 

 

Buttingsrud skriver videre at hun mener utvidelse av terrassen, sammen med øvrig 

opparbeidelse av tomten, begrenser fri ferdsel langs fjorden. Begrensningen beskrives som 

både fysisk og «psykisk», da man ved ferdsel langs fjorden vil oppleve det som at man går 

gjennom noens hage. Buttingsrud ønsker ikke at det gis dispensasjon til bygging av terrassene 

og ber om at disse, samt ulovlig støpte fundamenter/plattformer, fjernes. 

 

Kommentar til nabomerknad (15/5757-9) 

Kommunen mottar 23.06.16 brev med svar til nabomerknader fra Avkjærn. Avkjærn skriver i 

kommentar at det ikke er noen støpt plate ved platting 2 men at det lenger nord er et gammelt 

støpearbeid i tilknytning til en røykeovn som sto der ved kjøp av eiendommen. Avkjærn 

opplyser at denne fortsatt står der og at han har utbedret støpearbeidet. 

 

Avkjærn skriver videre at moloen som Buttingsrud viser til var der da han kjøpte 

eiendommen, og at han har støpt en liten plate på ca. 1,5x1 m for å lette adgangen ned til 

fjorden. Avkjærn opplyser at det står en liten hundegård på eiendommen, men han mener at 

den ikke hindrer allmenn ferdsel. Avslutningsvis skriver han at tomten ikke er opparbeidet, 

men er naturtomt. 

 

Foreløpig svar på søknad (15/5757-10) 

Kommunen ga foreløpig svar og ba om tilleggsopplysninger fra tiltakshaver i vårt brev 

20.06.16. Kommunen spør i vårt brev om Buttingsrud har fått kopi av Avkjærns redegjørelse 

vedrørende merknaden, eventuelt bes det om at hun får slik kopi. Det ble også informert om 

at saker med merknader vanligvis oversendes de folkevalgte for politisk behandling. 

 

Henvendelse om nabomerknad opprettholdes eller trekkes (15/5757-13) 

Kommunen henvendte seg i vårt brev, datert 29.06.16, til Edel Buttingsrud med forespørsel 

om hun, etter å ha vurdert tiltakshavers kommentarer, opprettholder eller trekker 

nabomerknad i saken. Svarfrist ble satt til 01.08.16. 

Kommunen fikk i svar på e-post, 31.07.16, hvor Buttingsrud bekrefter at nabomerknaden 

opprettholdes. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område som i kommuneplanen er avsatt til LNF-område. 

I kommuneplanbestemmelsene § 2.1, andre ledd, bestemmes det at «Oppføring av ny bolig- 

eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av slik bebyggelse, samt 

fradeling til slikt formål.». 

I veiledning til bestemmelsen fremgår det at det kan gis dispensasjon for å utvide hytter. 

Dispensasjonen skal ikke medføre at samlet størrelse blir mer enn 100m² T-BYA. Videre at 

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

 



Hytten befinner seg videre i underkant av 15 meter fra strandlinjen ved innsjøen Sperillen, 

kommuneplanbestemmelsen § 5 om byggeforbud i 100-meterssonen fra vassdrag kommer 

derfor også til anvendelse. 

I veiledningen til bestemmelsen fremgår det at det kan gis dispensasjon for utvidelse av 

eksisterende hytter, men at total hyttestørrelse etter utvidelse ikke skal være større enn 50m² 

T-BYA og uthus inntil 10m² T-BYA. Veiledende tekst til kommuneplanbestemmelsene er 

ikke juridisk bindende, men gir anvisning til hvordan bestemmelsene skal forstås. 

 

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 kommuneplanbestemmelsene §§ 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 

Hytten på eiendommen ble godkjent 30.06.66. Vedlagte plantegning viser hytten slik den ble 

godkjent i 1966.  

 

Rådmannen kunne ikke se at det hadde vært byggesaker på eiendommen etter dette og 

informerte Avkjærn i brev 08.08.16 hvor det ble bedt om søknad om tilbygg av hytte. I svar 

fra Avkjærn, mottatt 25.08.16, redegjøres det for at Avkjærn har gjennomgått opplysningene 

fra megler i forbindelse med kjøpet av hytten i 2008. Det vises til at det ifølge 

megleropplysningene fremgår at tilbygg hytte ble byggeanmeldt 12.10.72. Kommunen kunne 

på dette tidspunktet ikke finne papirer på tilbygget. I forbindelse med utarbeidelsen av 

saksfremlegg, har kommunen funnet gammel mappe som viser at tilbygg på inntil 4 m, med 

overbygg, er godkjent i Bygningsrådet 15.02.73. Tegningene for tilbyggssaken viser at 

tilbygget består av to rom, bod og wc. Boden er tegnet nærmest hyttekroppen og wc er 

inntegnet ytterst i tilbygget. I tegning mottatt i forbindelse med søknad om bygging av 

terrasse, fremgår det at rommene i tilbygget er blitt bygget motsatt vei av opprinnelig 

innsendte tegninger, dvs. at wc er bygget nærmest hyttekroppen og at bod er bygget ytterst i 

tilbygget. Tegningene mottatt i forbindelse med søknad viser også at godkjent bod er blitt 

soverom. Kommunen kan ikke se at det foreligger godkjenning av bruksendring fra bod til 

soverom for rom i tilbygg. Rådmannen vurderer likevel at bruksendring er et mindre tiltak og 

vurderer det slik at bruksendring kan unntas nabovarsling etter Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling § 21-3, annet ledd, da tiltaket ikke kan ses å berøre nabo i direkte grad. 

 

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. Søker er i brev informert om at det også tas gebyr i saker hvor det gis 

avslag. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Statens Vegvesen har i e-post 04.05.16 svart på nabovarsling. I e-posten blir det vist til at 

eiendommen ligger innenfor byggegrense langs E16 hvor de fleste byggetiltak krever 



dispensasjon fra veglovens bestemmelser. Det fremgår at Vegvesenet har vurdert tiltaket og 

har valgt å anse tiltaket som vedlikehold. Det presiseres at vedlikehold ikke fordrer 

dispensasjon fra vegloven. 

 

Saken anses for øvrig å være av lokal karakter og utløser dermed ikke behov for informasjon 

eller høringer. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for bygging av terrasse, til nabomerknad fra Edel 

Buttingsrud 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 da tiltaket bidrar til økt 

privatisering av strandsonen. Hovedkomiteen finner etter en samlet vurdering at 

fordelene ikke er klart større enn ulempene. 

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

overstiger 50 cm fra bakkenivå og ikke er overbygget, og dermed ikke er i henhold til 

godkjente byggetegninger fra 1973, fjernes. 

3. Bruksendring fra bod til soverom i gammelt tilbygg fra 1973, godkjennes ikke. 

4. Videre oppfølging av saken, inkludert pålegg om tilbakeføring og riving av allerede 

utførte tiltak, delegeres til rådmannen. 

5. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Alternativ argumentasjon 

Hovedkomiteen kan velge å vektlegge innholdet i merknaden fra Edel Buttingsrud og vurdere 

det slik at en godkjenning av tiltakene vil føre til en ytterligere privatisering av strandsonen. 

Hovedkomiteen kan videre legge vekt på at utvidelsen vil føre til at hytten blir større enn 

maksimalt tillatt BYA etter kommuneplanbestemmelsen § 5 og videre se det slik at det vil 

være uheldig å fravike denne veiledningen. 

 

Alternativ 3: 

Saken utsettes for befaring 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at det ved sammenligning av 

plantegninger i forbindelse med forberedelsen av dette saksframlegget, august 2016, ble 

oppdaget at dagens bygning er større enn den som ble godkjent i 1966. Rådmannen kunne da 

ikke se at tilbygget har vært søkt om og godkjent, dette er bakgrunnen for vår henvendelse til 

Avkjærn 08.08.16. Rådmannen har i forbindelse med saksfremlegg for Hovedutvalget for 

Miljø- og Arealforvaltning gjenfunnet dokumentasjon som viser at tilbygget er godkjent.  

 

Det er i denne saken søkt om godkjenning av terrasse på cirka 80 m2. Godkjenning krever 

dispensasjon fra byggeforbudene i kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5. Det er § 5, som 



nedlegger byggeforbud i 100m-beltet, som setter de strengeste restriksjonene for byggetiltak. 

I veiledningen til § 5 fremgår det at total hyttestørrelse etter utvidelse ikke skal være større 

enn 50 m2 T-BYA og uthus på inntil 10 m2 T-BYA.  

 

I byggesøknaden har Avkjærn oppgitt hytten til å være 47 m2. Når terrasse på ca 80 m2 tas 

med i beregningen vil total hyttestørrelse etter utvidelsen være 127 m2 BYA. Veiledningen til 

§ 5 er ikke juridisk bindende og det er dermed anledning til å fravike veiledningen der dette 

anses hensiktsmessig. Rådmannen vurderer det slik at veiledningen bør kunne fravikes i dette 

tilfellet. Dette begrunnes i at overskridelsen skjer ved en åpen terrasse og ikke en lukket 

bygning. Avkjærn har også fjernet flere plattinger som tidligere var på eiendommen. 

Rådmannen vurderer etter dette at den private sonen på eiendommen vil bli mindre ettersom 

oppholdsareal tilrettelagt for hytta konsentreres rundt selve hytten. Rådmannen ser det 

dermed slik at terrassen ikke vil føre til en ytterligere privatisering av strandsonen eller 

ytterligere begrensning av allmennhetens tilgang til vannet. Rådmannen vurderer videre at 

terrassen og fjerningen av plattinger som tidligere var på eiendommen, bidrar til opprydding 

på eiendommen slik at eiendommen nå fremstår som mindre privatiserende. 

 

Rådmannen vurderer videre at terrassen, for tiltakshaver, vil sikre en hensiktsmessig bruk av 

eiendommen med gode uteoppholdsarealer som kan skje i nær tilknytning til hytten. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at terrassen ikke vil føre til at hensynene bak 

byggeforbudet i strandsonen «blir vesentlig tilsidesatt». Det blir ryddet opp på eiendommen 

ved at diverse øvrige tiltak som eksempelvis markplattinger er fjernet. Rådmannen kan heller 

ikke se at tiltaket bidrar til økt privatisering av strandsonen, men ser heller at tiltaket bidrar til 

avprivatisering av området. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes etter dette å være klart 

større enn ulempene. Rådmannen finner derfor at dispensasjon kan innvilges med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Vedlegg 

 

Dokumenter merket * er vedlegg til saksfremlegget. 

 

* Forespørsel om tiltak (15/5757-3) 

 

* Tilbakemelding på forespørsel (15/5757-4) 

 

* Søknad om bygging av terrasse (15/5757-7) 

   * Dispensasjonssøknad 

   * Situasjonsplan som viser fjernede markplattinger 

   * Plantegning 

   * Bilde av hytten 

    - Nabovarsel 

 

- Kommentar til nabovarsel (15/5757-12) 

* Nabomerknad fra Edel Buttingsrud  

 

* Kommentar til nabomerknad (15/5757-11) 

 

* Foreløpig svar på søknad (15/5757-10) 



 

* Plantegning, godkjent hytte i 1966 

 

* Bilder fra e-skatt 

 

 

 Ringerike kommune, 16.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Ane Marie Weber 

 





Merknader til nabovarsel fra Kåre Avkjærn, Gnr..287,bnr.24.

Jeg viser til nabovarsel mottatt av bobestyrer Askilsrud 23.5.1:6, og av meg noen dager senere. For
ordens skyld presiserer jeg at varselet ble mottatt uten noen form for svarskjema eller svarfrist.

lerrassene det søkes om, på nord-, sør, og vestsiden av hytta, innebærer en vesentlig uw¡delse av
tidligere svalgang og trapp. Terrassene er for øvrigallerede bygget, uten at undertegnede mottok
noe nabovarsel forut for denne byggingen. I tillegg til terrassene det søkes om, er det støpt det som
trolig er et fundament til plattin g nr.2 fra situasjonskartet i søknaden. Dette er fortsatt ikke fiernet.
Det er også stØpt en slags plattform helt ned mot fjorden i forbindelse med en molo som er bygget
ut i vannet. Begge disse stØpte fundamentene/plattformene er ulovlig oppført helt eller delvis på
min grunn, og bes fjernes.

I sum er det min mening at utvidelsene av terrassen, spesielt på vestsiden (mot florden) sammen
med øvrig opparbeidelse av tomten, bl.a. med hundegård; begrenser friferdsel langs fjorden. Delvis
fysisk, men også <psykiskr i og med at man ved å ferdes langs fjorden vil oppleve det som om man
praktisk talt går gjennom noens hage.

Jeg ønsker derfor ikke at det gis dispensasjon til bygging av terrassene, og ber derfor om at d¡sse,
_ _ _ _ s a m t_u I o v I i g stø pte f u n_dag¡ent q r/¡,lgttformer¡fief n e s _

Vennlig hilsen

irl* õt*t*'rñ4st1 -t¿ L-
Edel Buttingsrud J

Gnr.287, bnr.1.

Kopi: Byggesakskontoret Ringerike Kommune

+

Dokid:
1 6066058
(1 5t5757-1 2)
Merknader til*
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Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss    postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no  

 

Kåre Avkjern  

Grønvoldgrenda 46 

 

3516 Hønefoss 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/5757-10 24497/16 GNR 287/24  20.06.2016 

 

GNR/BNR 287/24 - ÅDALSVEIEN 764 - BYGGING AV TERRASSE 

BER OM TILLEGGSOPPLYSNINGER VEDRØRENDE MERKNAD 

 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 

Vi bekrefter at vi 10.06.2016 har registrert søknaden din. 

Søknaden var nesten ferdig behandlet (den 16.06.2016) da vi mottok deres brev der dere opplyser at 

det er mottatt en nabomerknad. Hadde vi blitt ferdig med vedtaket ville vi måtte sett på merknaden 

som en klage og kanskje saken måtte blitt behandlet på nytt. 

 

Viser til brev datert 15.06. 2016 der det opplyses at det er mottatt merknad til saken fra nabo Edel 

Buttingsrud. Det er i deres brev redegjort for merknadene. Brevet er stilet til Ringerike kommune, 

og vi spør derfor om denne redegjørelsen også er sendt til deres nabo Edel Buttingsrud? Dersom 

brevet ikke er sendt til Buttingsrud ber vi om at det gjøres, og samtidig må dere i et eventuelt 

oversendelsesbrev spørre om deres redegjørelsen gjør at Buttingsrud trekker merknaden eller om 

den opprettholdes.  

 

Videre ber vi om kopi av brevet fra Edel Buttingsrud. Og hvis dere av en eller annen grunn ikke 

vil/kan/får sendt brevet med deres redegjørelse til Buttingsrud, så må dere opplyse om dette, slik at 

vi i neste omgang, etter at vi har mottatt kopi av merknaden, kan sende deres redegjørelse til 

Buttingsrud. For så å be om de opprettholder merknaden eller ikke.  

 

Saker med merknader blir vanligvis oversendt de folkevalgte slik at de kan avgjøre om merknaden 

skal tas til følge eller ikke. 

 

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  

Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter først fra det tidspunkt 

saken er komplett. 

 

Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 

nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan forlenge 

saksbehandlingstiden. 

 

Saken legges i bero til tilleggsdokumentasjon vi har bedt om er mottatt. 

 



 

 

 

2 

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. 

Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt på Servicetorget i Storgaten 13. 

 

 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 32117478 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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DIREXTORAIfl
FOR SYGCKVALtrTT

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan?

Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet?

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene fof 3 ukers saksbehandlilng, jf. pbl g 21 -7 tredje ledd

Nabovarsling, jf. pbl 21 -3, skal vaere gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankelt 51 54, 51 55, 51 56).

tl
Ja Nei

Ro p.l v-no-.|
l-l ¡" Nei óeForeligger det merknader fra naboer eller gjenboere?

Ja Nei

Hvis nei pá alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen

Søknad om tillatelse t¡ l tiltak uten ansvarsrett
Pbl S 20-4 og SAK kap.3

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes pà www.dibk.¡! eller

fu kto/c
ru J \er- a-ñr) P-

4T. n ¿

c--o. . 8 Oorua r, T

J.

Dokid:
1 6061 077
(1 5t5757-7)
Søknad omKan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? l-l ¡ " NeÍ

Hvis ja, må avklaring med berØrt rett¡ghetshaver være dokumentert

g nr.

Søknaden gfelder
I Bnr. Gnr. I Festenr I Seks¡onsnr.t87 a+

I

cle,rJR-c-
Bygningsnr. I Bolignr

Eiendom/
byggested Adresse

Cl"c"c. lcul1 í'àTáS *ì. -l l , . 'à]r, , ,
I Poststed Postnr

Tilbygg < 50 m2 l--l fritttiggenOe bygning (ikke boligformàl) <70 m2 l-l Srulvret<lame (SAK1o S s-1 d)

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn lOOO m'?, jf. pbl S 20-2 bokstav b) og SAK10 g 3-2

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

Bruksendring (fra tilleggsdel t¡l hoveddel innenfor en bruksenhet)

Riving av tiltak som nevnt i SAK10 S 3-1

Tlltakets art

Beskdv aÌt 4/w

I ff: l. lii'. fl Rrearoverførins

pbl 20-4 og SAK kap.3

Planlagt bruk/formål

Anleggs-
e

Opprett¡ng/end ring
av matrikkelenhet

Annet:

Grunn-
eiendom

_l
Arealdel av kommunepla" E Reguleringsplan X

Sett kryss for gjeldende plan

BebyggelsesplanPlanstatus
mv. Navn på plan

Areal
BYA eksisterende I BYA nytt SUM BYA BFìA eksislerende I BBA nytt SUm BRA

lh oe, n

Grad av
utnytting

I

Plasser¡ng
av tillaket

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? l-l ¡ " Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt reltighetshaver veere dokumentert

Gdt"ss'n.
lo-

Avstand

Minste avstand lil nabogrense

Minste avstand t¡l annen bygning

m

m

m

Øà*-rtt"n ¡ o, lco
Dette skal v¡ses på situasjonsplanen È lbMinste avstand til midten av vei

Blankett 5153 Bokmål O Utgitt av Direktoratet for byg.-,kvalilet 01 07.2015 Side 1 av 2



Krav tll byggegrunn (pbl $ 28-1 )

Flom

(rE K10 S 7-2)

byggverket plasseres i flomutsatt område?
nr,

Nei Ja

Skred

crE Klo s 7-3)

Skal byggverket plasseres i skredulsatt område?

Nei l_--.l¡a

Andre natur-
og miljøforhold
(pbl $ 28-1)

Foreligger det vêsentlig ulempe som følge av nalur- og m¡ljøforhold?

Nei I ru Dersom ia, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Adkomst

vegloven

ss 4043
pbl $ 27-4

G¡r tiltaket nylendret
adkomst

]r" Nei

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel

Ne

Ne

NeEr vegrett sikret ved tinglyst erklæringf l-l ¡ a fl
Ja

I Privatveg

_--l
Kommunal veg Er avkjørin gstillatelse gitt?

Overvann l-l Avtøpssystem Terreng Takvandovervann føres til:

skal ut i landbruket eller

Vann-
forsyning
pbl S$ 27-1,
27-3

_l
nnn"n privat vannforsyning, innlagt vann._l
Rnn"n privat vannforsyning, ikke Ínnlagt vann'

Beskriv

H@l'þ\ Spr, lle^-

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklaering?

T¡lknytning i forhold til tomta

Ja Nei

_l
Otfentlig vannverk Privat vannverk*

Tilknytning i forhold til tomta

I Ottenttig avløpsanlegg

-

Avløp

pbl SS 27-2,
27-3

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

Foreligger utslippstillatelse?

Dersom avløpsanlegg forutsetler tilknytning til annen privat ledning
f5 eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Ja

Ja

Ja

Ne

Ne

Ne

Vedlegg

Beskr¡velse av vedlegg Gruppe Nr. Íra - til
kke

relevant

Dispensasjonssøknader/innvil get dispensasjon X B

Kvittering for nabovarsef/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer
nabomerknader c

Situasjonsplan/avkjøringsplan X D

Tegninger plan, sn¡tt, fasade (eksisterende) X E E
Tegninger plan, snitt, fasade (ny) X E

Uttalelse/vedtak f ra annen myndighet SAKI 0 S 6-2 og pbl S 21-5

Rekvisisjon av oppmålingsforretning J

Andre vedlegg o

E¡klæring og underskrift
Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

N6

O J(
Telefon (dagtìd) t\¡o

86 p R5

'lø-, ø (; , . e RJ¿",1 o cn

I Underskr¡ft \ ,Datô E-post LJ

5. p e-n 'l l ¿ -n ; 5 e S nnc" L' c o r

Eventuelt organisasjonsnr.
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Ringerike Kommune
Byggesa kskontoret
Postboks 123

3502 Hønefoss

07.06.2016

Saksnr. t5/57575
Vedr. G.nr. 287 /B.nr. 24

Søknad om godkjenning/ byggesØknad for terrasse på fritidseiendom

Jeg kjøpte sommeren 2008, Ådalsveien 764 i Ringerike Kommune.
Eiendommen hadde vært bortleid iflere år, og bar preg av svært lite vedlikehold

Det første jeg gjorde var å få rydda kratt og busker på eiendommen, samt felle trær som lå

over luftstrekket, da strekket går over E16.

Bista nd fra kraftverket.

Jeg så muligheten for ä gøre en stor egeninnsats på h¡ta.
Jeg startet på taket, fjernet tjukt lag med mose, takpapp, råteskader itak vinduer og
vindskier. Nytt tak, vindskier og takrenner ble utført.
Råtten svalgang, og stor terrassetrapp ble fjernet, for deretter å bygge nåværende terrasse
uten tak. Hytta hadde gammeldags utedo, denne ble erstattet med forbrenningstoalett.

Oppe i alt dette arbeidet tenkte jeg dessverre ikke på å sende en byggesøknad, det beklager
jeg.

Jeg gikk på med entus¡asme for å få hytta presentabel for oss selv og omgivelsene. Jeg

ønsket at barn, barnebarn ogfosterbarn skulle kunne bevege segtrygt på hytta.
Hytta framstår nå presentabel fra fjord, vei og mot nabogrenser, i motsetning til da jeg
kjøpte den. Det er fri ferdsel langs fjorden, og viser til situasjonsplan at plattinger er fjernet.

Jeg søker herved om å få beholde den nåværende bygde terrassen.

Jeg håper på en positiv tilbakemelding.

Med hilsen

Vedlagt oversendes:
Byggesøknad/godkjenning, disposisjonssøknad, situasjonsplan, tegning, bilde, kvittering
sendt nabovarsel, mailfra nabo.

I ooÌ-J
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Mobiltelefon(dagt¡d)

(+
Adresse Postnr. Poststed

ï'iltakshaver

Sø KN AD OM DI SPEN SASJON

Det s@kes med dette om dispensasjon fra:

Kommuneplanens bestemmelser
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Plan- og bygningsloven
Teknisk forskrift
Vegloven
Annet:

Det s@kes om dispensasjonen fra fplgende bestemmelse/forskrift, for å bygge:

Begrunnelse for å s@ke dispensasjon er (angi evt. fordeler/ulemper dispensasjonen medfgrer)

bro1 4.)P

þJ.s a
Sted og dato

L- 2c¡

a'/+-r6

Andre vedlegg/spknad

Dokid:
1 6061 078
(15t5757-7)
Søknad om

Õ5J 5 dto-llr^7a+
Gnr. ailresse

76+
Del søkes om lbr eiendr¡m

CrLì-
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Tiltakshavers u nderskrifl

Gjenpart av nabovarsel

HlEtateAPlanBygg\Byggesak\Skjema\DISPENSASJON.doc



N AR M A M AN SøKE DI SPEN SASJON OG H VORDAN?

Når et bygge- eller anleggstiltak ikke er i samsvar med reguleringsbestemmelser,
bebyggelsesplan, kommuneplanens bestemmelser eller lover, vedtekter eller forskrifter, er det
behov for å søke om dispensasjon (tillatelse til å bygge noe som i utgangspunktet ikke er tillatt).

De forskjellige områdene i kommunen har ofte forskjellige bestemmelser, så man må finne ut hva
bestemmelsene er for den eiendommen man skal bygge på, og om det er nødvendig å søke om
dispensasjon. Kommunen gir informasjon om hvilke bestemmelser som kommunen har i de

enkelte områder. Dette kan for eksempel være kommuneplanens bestemmelser,

reguleringsbestemmeler, bebyggelsesplan eller parkeringsforskrift .

Lover og forskrifter som Plan- og bygningslov, tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven,
veiledning til Plan- og bygningslov, veglov og annet lowek, finnes på:

www. lovdata.no (gj eldende lover)
www.be.no (byggeregler)

Dispensasjonssøknaden kan legges ved byggesaken til kommunen, eller dispensasjonssøknaden
kan leveres alene, og bli behandlet før byggesaken blir innsendt (Husk at nabovarsling må utføres,
og at det må fremgå av varselet at det søkes om dispensasjon).

Kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon (behandle en dispensasjon/gi tillatelse)
dersom det ikke foreligger reell (skriftlig) søknad om dette. Dispensasjon etter Plan- og
bygningsloven $ $ 1 9- 1 - l9-4, kan gis dersom fordelene er klart større enn ulempene og i
kommunens saksbehandling legges det særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse,

miljø, sikkerhet o g tilgj engel ighet.

Hvordan s kal díspensasjonssøknaden utformes?
- Et brev der man selv (eller ansvarlig søker i søknadssaker) skriver hvilken

om on e

baksiden, som kan nyttes i stedet for brev).
Beskriver hva som skal gjøres som bryter med
bestemmelsene/lovene/vedtektene/forskrift ene.

I søknaden må fordelene ved dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
Opplyser hvilken eiendom det gjelder.
Tiltakshaver eller ansvarlig søker underskriver.
Legger ved bekreftelse på at naboer er varslet (for eksempel "Gjenpart av nabovarsel"-
blankett).

Nøbovarsling og søknad om dispensasjon
Når man må søke om dispensasjon, så M,4 det fremgå av nabovarselet også. Det kan skrives på

skjemaet "Nabovarsel" i rubrikken "Beskriv nærrnere hva nabovarselet gieldef" atman søker om
dispensasjon og hvilke bestemmelser/lover/vedtekter/forskrifter det gjelder. Eller man kan merke
av for at det ligger ved en kopi av brevet/dispensasjonssøknaden (sammen med kopi av tegninger
og kart som også skal følge nabovarselet).

Tidsfrìst for kommunen tíl å behandle søken
For dispensasjonssaker som gjelder bestemmelser i arealplaner gjelder ikke fristene. For andre

dispensasjoner i byggesaker gjelder 12 ukers frist for kommunen.

Gebyrfor behandlíng
I følge kommunens betalingsregulativ tas det gebyr for hver dispensasjon som skal behandles.

9
Søknad sendes:
Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltningen,
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

H :\Etater\PlanBygg\Byggesak\Skjema\DISPENSASJON.doc
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Bygninger Nøyaktig eiendomsgrense

Andre bygg ------ Usikker eiendomsgrense
ì '' '', ,. "' Trafikkareal Vannledning

Overuannsledning

Spillvannsledning

Felles avløpsledning

Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år.

\
\
\ u

s
ô

Tiltakshaver r

SI TU ASJON SPLAN
FOR RINGERIKE KOTUTI'UNE

Dato 7/9-20t5 Målestokk 1:500

Ei Cr AVK]ÆRN rÅNr, GRØITIVOLDSGRENDA 46,35L(
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Telefals :32 12 56 30

Stabellsgt. ll 2. etg,
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K¿ AN D E R U D & tsE R GtsY

Ringerike kommune
Byggesakskontoret
Postboks 123 Senfum
3502 HØNEFOSS

Deres ref.: Saksnr. 15/5757-3
I-øpenr. 18696115
Arkivkode: GNR287/24

AD GNR. 287 BNR. 24I RI NGERI KE - ÅI AT, SVUEN 764

Viser til Deres brev av 06.07.I5.

Kare Avkjærn og hans ektefelle har henvendt seg til meg med anmodning om bistand,

Mine klienter kjøpte fritidseiendommen i 2008. Eiendommen var da gjengrodd, og
bygningen hadde mose på taket og råteskader i nappen. Takrennene u* aa.tig" og
vindskiene råtne.

Ekteparet Avkjærn har i tiden fra 2008 til dags dato ikke bygd på hytta, men fiernet den
råteskadde trappa, og lagd en terrasse i tryggimpregnerte materiald.

Terrasser/verandaen har ikke tak, og ekteparet har bygd den i god tro, uten å gjcne seg
noen tanker om at det måtte formaliteter i form av søknad etc. til.

Damine klienter kjøpte hytteeiendoflrmen i 2008 ble den avertert med et bruttoareal på
59 kvm. og et bruksareal på 54 kvm. Areal p-rom ble oppgitt til å være 54 kvm.

Det kan således legges til grunn athyttaikke er blitt større. Ingen nye rom er bygd på.

Som nevnt ovenfor va¡ mine klienter i god tro med hensyn til riving av den gamle råtne
frappen, samt bygging av ny terrasse/veranda.
Dersom det er nødvendig at dispensasjon gis fra kommuneplanbestemmelsen 2. I og g 5,
søkes herved om sådan.

Jeg g¡øt oppmerksom på at i forbindelse med en domstolsbehandling av eiendomsforhold
i tiden etter 2008, kan annen grunneier i område ha interesse av ä g1øreting vanskelig for
mine klienter, som eksempelvis varsle kommunen om herværen¿e sak,

Advokat Ole Klanderud
Driftskonto : 2230 07 09676
Klientkonto :2230 07 09684
Mobiltelefon : 958 60 000
Org.nr. : 981 529 170 m.v.a.

Advokat Bjørn Beryby
Driflskonto : 5470 1084937
Klientkonto :7177 05 85982
Mobiltelefon : 975 14 061

Org.nr. : 987 820 012 m.v.a.
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Avslutningsvis ber jeg om at kopi av samtlige foreliggende saksdokumenter vedrørende
eiendommen som er i kommunens besittelse sendes meg innen forvaltningslovens frist.

Med hilsen

advokat

Kopi : Kåre Avkjærn m/frue, Grønnvoldsgrenda 46, 3 516 lfunefoss

Ole



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Kåre Avjkærn Ofl § 24 

Grøvoldsgrenda 46 

 

3516 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/5757-3 18696/15 GNR 287/24  06.07.2015 

GNR/BNR 287/24 - ÅDALSVEIEN 764- FORESPØRSEL OM TILTAK 

 

Vi har fått en henvendelse vedrørende tiltak som er utført på deres eiendom og ut i fra bilder 

vi har fra registreringen ved innføring av e-skatt, som ble tatt i 2008 og nye bilder kan vi se at 

det er gjort en del endringer på blant annet terrasse (se vedlagte bilder). Vi kan ikke se at det 

er registrert noen byggesaker på eiendommen siden hytten ble tillatt oppført i 1966. Det ble 

den gang godkjent en hytte på ca. 40m². Det er ikke vist noen form for terrasser /verandaer 

eller lignede på tegning fra 1966. 

I e- skatt registreringene fra 2008 er hyttens areal beregnet til ca.47m². 

 
Eiendommen ligger i et uregulert område som i kommuneplanen for Ringerike kommune, vedtatt 

30.08.2007, er definert som landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF-område). Oppføring av ny 

bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av slik bebyggelse, 

samt fradeling til slikt formål. jfr. 2.1. (se vedlagte kommuneplanbestemmelser). Hele 

eiendommen ligger innenfor 100 meters beltet fra vann hvor det ekstra forbud mot bygge- og 

anleggstiltak jfr.§ 5.  

 

Det vil si at i området er det ikke tillatt med noen form for utbygging uten at det  er gitt 

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen 2.1 og §5. 

 

Vi ber om en redegjørelse vedrørende bygninger og andre bygningsmessige tiltak som er på 

gjennomført deres eiendom. 

 

Redegjørelsen bes innsendt innen 07.09. 2015. 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 32117478 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/671-10   Arkiv: L81 &01  

 

Klekkenhagen/Kjelstad - tekniske planer - utbyggingsavtale  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Klekkenhagen mellom Block Watne og Ringerike 

kommune vedtas 

2. Kommunens kostnader dekkes av prosjekt 15029 Spredte avløp Klekken 

3. Kommunen overtar kommunaltekniske anlegg som er angitt i avtalen til fremtidig drift 

og vedlikehold. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er ført forhandlinger mellom Block Watne As og Ringerike kommune om 

utbyggingsavtale vedrørende etablering av infrastruktur for Klekkenhagen boligområde. 

Området består av Gnr. 102 Bnr.46, og del av 100/1, kryss mot Fv. 163 ligger på 2163/1 

samt en mindre del av100/60. 

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av vann, spillvann og 

overvannsledninger inkludert kummer i utbyggingsfeltet.  

Det legges ny avløpsledning fra utbyggingsfeltet og ned til tilknytningspunkt nedenfor 

Fløytingen.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Reguleringsplan 0605-390 «Klekkenhagen boligområde» ble vedtatt av kommunestyret 

26.05.16 20016 sak 85/16  

 

Økonomiske forhold 

  



Kostnadsfordelingen mellom partene står beskrevet i utbyggingsavtalen. Kommunens andel 

av tiltakene dekkes av prosjekt 15029 spredte avløp Klekken hvor det er satt av  

kr 3.000.000,- i 2016.  Det er satt bestemmelser i utbyggingsavtalen om at det skal foretas en 

kostnadsberegning av tiltakene, og at kommunen skal godkjenne kostnader før oppstart av 

tiltak som kommunen skal bekoste. 

 

Ved kommunal overtagelse av vann- og avløpsledninger som utbygger har bekostet, kan det 

på utbyggers oppfordring inngås en avtale om overdragelse av justeringsrett mellom utbygger 

og kommunen. Dette for å sikre refusjon av merverdiavgift for utbygger etter gjeldende 

regler for justeringsrett på overtagelsestidspunktet. Kommunen er sikret retten til å kreve 

gebyr for administrasjon av dette. 

 

Behov for informasjon og høringer 

  

Utbyggingsavtalen har ligget ute til offentlig ettersyn og det har ikke kommet inn merknader 

til avtaleforslaget. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at Klekkenhagen boligområde 

utvikles i henhold til den vedtatte reguleringsplanen.  Rådmannen ser positivt på at tiltakene i 

utbyggingsavtalen gjennomføres slik at området kan utvikles.  

 

Utbyggingsavtalen er i tråd med lignende avtaler, og sikrer at tiltakene blir gjennomført i 

henhold til kommunens krav. 

 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at utbyggingsavtalen vedtas slik den foreligger nå. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale mellom Block Watne As og Ringerike kommune datert 

20.09.16 

2. Tegning vva 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 



saksbehandler: Jostein Nybråten 

 





























 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Fomannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/5389-22   Arkiv: PLN 409  

 

Detaljregulering 409 Røiseng Massedeponi Høring av planprogram  

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til planprogram for Røiseng Massedeponi legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Anbefalinger til endring av planprogram under «Rådmannens vurdering» gis som innspill og 

skal vurderes tatt inn i planprogrammet før fastsettelse. 

 

Sammendrag 

TAB Anlegg AS har i samarbeid med grunneier startet arbeidet med å utarbeide 

reguleringsplan for mottak av rene masser på Røiseng. 

For å sikre medvirkning og tilstrekkelig utredning av konsekvenser er det anbefalt å utarbeide 

planprogram. Planprogrammet skal gi forutsigbarhet om krav til medvirkning og utredning av 

ulike temaer i den videre prosessen med utarbeidelse av planbeskrivelse 

Utredningstemaene som forslagstiller mener er særlig relevante i saken er: naturmiljø, 

vannmiljø, trafikk og trafikksikkerhet samt forurensning. 

Det vises til saksframlegg til oppstart av plan for utfyllende beskrivelse av planen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Massedeponiet omfatter ca. 107 daa på Ask ca 2,5km innover Sandakerveien. Området 

består i dag av en ravine nær elva Sogna. Det planlegges mottatt ca 850 000 m3 masser. Det 

er et sterkt ønske fra grunneier i området om å få til et mer lettdrevet landbruksareal på 

eiendommen. Det forventes at tiltaket vil resultere i at dyrkbart areal økes med ca. 70 daa. 

Forslagstiller tar sikte på at anlegget skal være åpent og ser potensiale for deponering også 

fra områdene rundt Oslo/Bærum ved at kostnadene til transport dekkes inn gjennom at 

masser fra grustak på Ringerike fraktes tilbake til Osloområdet 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er i gjeldende kommuneplan regulert til LNF-område 

 

 



Tidligere behandlinger og vedtak 

Anbefaling om oppstart av detaljreguleringen ble behandlet politisk i HMA 22.06.2015 sak 

54/15. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_409 detaljregulering for Røiseng massedeponi.  

2. Det lokale behovet for deponiplass ved bygging av en Ringeriksbane og ny E16 bør 

vurderes.  

3. Resultatet av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Tiltaket vil berøre beboere langs Sandakerveien i 20 år. 

Planprogrammet legger opp til at det skal avholdes åpent møte under høring og offentlig 

ettersyn av planforslaget. 

Innspill til oppstarten er vurdert av forslagstiller i forbindelse med utarbeidelsen av forslag til 

planprogram. Rådmannen vil vurdere disse til første gangs behandling i tråd med vanlig rutine 

for plansaker.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Planprogrammet skal gi forutsigbarhet om omfanget av utredningsarbeidet som skal danne 

grunnlag for vurdering av planen og avbøtende tiltak. Planprogrammet er en beskrivelse av 

utredningsarbeidet og det er derfor viktig at innspill til temaer som anses å kunne ha 

betydning for vurderingen av planen kommer inn i denne fasen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Utredningstemaene 

Naturmiljø 

Anses å fange opp aktuelle forhold, herunder elvemuslingen i Sogna. Rådmannen anbefaler at 

det i planbeskrivelsen legges til «avbøtende tiltak beskrives» 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Planbeskrivelsen anses tilstrekkelig for å ivareta hensynet. 

 

Landskap 

Planbeskrivelsen anses tilstrekkelig for å ivareta hensynet. 

 

Forurensning (støv og støy) 

Anses å fange opp aktuelle forhold. Rådmannen anbefaler at det i planbeskrivelsen legges til 

følgende. «Avbøtende tiltak vurderes og beskrives» Det bør vurderes å knytte 

utredningsarbeidet og avbøtende tiltak til forurensningsforskriften §30. 

 

Friluftsliv, nærmiljø, barn og unge folkehelse 

Rådmannen ser det fornuftig å se disse temaene i sammenheng da tiltaket må forventes å få 

konsekvensene for bruken av området og de nevnte temaene. 

 

Avrenning/vannmiljø 



Rådmannen anser utredningsbehovet som tilfredsstillende men stiller spørsmål ved metode. 

Rådmannen anbefaler av hensyn til elvemuslingen å be fylkesmannen vurdere om 

forurensningsforskriften§30 er egnet i denne konkrete saken. Forskriften vil være aktuell i 

vurderingen også av temaene støv og støy. 

 

Trafikk 

Rådmannen anbefaler at det legges til «Trafikksikkerheten vurderes og konsekvenser 

beskrives. Avbøtende tiltak vurderes og beskrives.» 

 

Ros-analyse  

Fanger i utgangspunktet opp svært mange temaer men blir i mange sammenhenger gjort 

forholdsvis skjematisk. Rådmannen anser derfor at det kan være fornuftig å fremheve forhold 

som kan ha særlig relevans i saken. Anbefaler derfor at utredning av fare for skred/ras 

vurderes tatt inn som eget utredningstema. Det vil i forbindelse med stabilitet være naturlig å 

se på håndtering av overvann. 

 

Rådmannen anbefaler også at driftstider og forhold knyttet til driften beskrives. 

Planbeskrivelsen bør også redegjøre for hvordan tilbakeføring av arealene sikres. 

 

Samlet vurdering. 

Rådmannen anser at planprogrammet er oversiktlig og tar utgangspunkt i å utrede relevante 

temaer. Rådmannen viser til saksframlegg til oppstarten og anbefaler at det i planprogrammet 

gjøres presiseringer i tråd med anbefalingene over. 

 

 

Vedlegg 

 

Forslag til planprogram 

Sammendrag av innspill med forslagstillers vurdering 

Oppstart av plan 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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TAB ANLEGG AS Asplan Viak AS 
 

DOKUMENTINFORMASJON 

Oppdragsgiver: TAB ANLEGG AS 
Rapporttittel: Utkast til planprogram 
Utgave/dato: 1/ 02.12.2015  
Oppdrag: 534674-01–Oppfylling - Røiseng Gård 
Oppdragsleder: Jostein Thorvaldsen 
Skrevet av: Harald Kvifte 
Kvalitetskontroll: Hjalmar Tenold 
Asplan Viak AS www.asplanviak.no 
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TAB ANLEGG AS Asplan Viak AS 
 

FORORD 

TAB Anlegg AS har i samarbeid med grunneier startet arbeidet med å utarbeide 
reguleringsplan for mottak av rene grave-masser på Røiseng.  Planforslaget vil legge til rette 
for mottak av rene masser innenfor planområdet, og at planområdet tilbakeføres til dyrka 
mark etter av oppfyllingen er ferdig. 

Ringerike kommune har bedt om at det utarbeides planprogram selv om reguleringsplanen 
ikke er formelt konsekvensutredningspliktig. Planprogrammet legger grunnlaget for den 
videre planprosessen fram til vedtatt reguleringsplan, og sikrer medvirkning fra berørte parter 
og at konsekvenser av reguleringsforslaget belyses tilstrekkelig. 

Planprogrammet er utarbeidet av Asplan Viak AS på vegne av TAB Anlegg AS. 

Utredningsbehovene knyttet til reguleringsplanen gjelder særlig naturmiljø, vannmiljø, trafikk 
og trafikksikkerhet, samt forurensning (støy, støv, avrenning m.m.) 

Sandvika, 02.12.2015 

 

 

Jostein Thorvaldsen Hjalmar Tenold 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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TAB ANLEGG AS Asplan Viak AS

1 PLANARBEIDET

1.1 Dagens situasjon

Planområdet er i dag i all hovedsak utmark bestående av ravinedaler som er delvis tilgrodd
(ikke skog). Arealet benyttes ikke til beiteareal. Området fremstår i dag som bratt og kupert,
og har liten bruksverdi for grunneier.

Området har tidligere hatt godkjenning til å motta gravemasser og er benyttet til det formålet.
Det anslås at det er tatt imot ca. 30 000 m3 over en periode fra august 2010 til og med
desember 2013. Det mottas ikke masser i dag.

Grunneier ønsker å utvide arealet av dyrka mark ved å utvide massemottaket. Området
egner seg godt til mottak av rene masser på grunn av blant annet den godt skjermede
lokaliseringen, den relative nærheten til hovedveier og få berørte naboer. I tillegg er det et
økende behov for slike arealer i kommunene, med stor etterspørsel fra bygg- og
anleggssektoren.

1.2 Hensikten med planen

Hovedintensjonen med reguleringsplanarbeidet er at grunneier skal få øke arealet på dyrka
mark slik at mer effektiv drift kan oppnås og at matproduksjonen økes. Dette gjøres gjennom
at planen legger til rette for mottak av rene masser.

Planområdet

Hønefoss
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TAB ANLEGG AS Asplan Viak AS 
 

 Det vurderes et volum på mottaket på ca. 850 000 m3 på de tre eiendommene planene 
gjelder for. 

 Det samlede arealet anslås til 107 dekar. 
 Anslag på 10 tippbiler per dag (200 m3 per dag i gjennomsnitt). Det understrekes at dette 

er et gjennomsnitt, og at det til tider vil være stor variasjon i trafikken til og fra området. 
 Åpningstiden ønskes normalt å være fra 07-19, men det kan være behov for mottatte 

masser utenfor disse tidene i enkelte tilfeller. 

Det er grunneiers intensjon at tiltaket skal utføres på en måte som harmonerer godt med det 
omkringliggende jordbrukslandskapet. Det er en målsetting av reguleringsplanen skal være 
detaljert nok til at det ikke er påkrevet med ytterligere søknader til kommunen 
(byggesaksbehandling). 

1.3 Krav om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 
med tilhørende forskrift. 

Reguleringsplanen er av Ringerike kommune ikke vurdert å ha vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn og faller derfor ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes, jf. Ringerike 
kommunes varsel om oppstart av planarbeid datert 1.7.2015. 

Det vil imidlertid likevel bli utarbeidet et planprogram for tidlig å avklare omfanget av 
nødvendige utredninger. 
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TAB ANLEGG AS Asplan Viak AS

2 PLANOMRÅDET OG TILTAKET

2.1 Innhold og avgrensning

Figur 1 Figuren viser planområdet med grønn stiplet linje

75/1

76/41

75/2
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TAB ANLEGG AS Asplan Viak AS 
 

2.2 Eiendomsforhold 
Arealet er del av Røiseng gård, gårdsnr 75, bruksnr 1.  Grunneier er Jens Aabel, 
Sandakerveien 286, 3519 HØNEFOSS.  Det er inngått intensjonsavtale med grunneier. 

Et vesentlig mindre areal tilhørende gårdsnr 75, bnruksnr 2, inkluderes i massemottaket. 
Grunneier er Astri Ham, Sandakerveien 282, 3519 Hønefoss. Det er inngått dialog med 
grunneier, men det er ikke inngått avtale (intensjonsavtale).  

Areal for tiltenkt adkomst på gårdsnr 76, bnruksnr 41, tilhørende Jonathan Francis Ham 
Sandakerveien 282, 3519 Hønefoss. Det er inngått dialog med grunneier men det er ikke 
inngått avtale (intensjonsavtale). 

2.3 Tiltaket 
Planen skal legge til rette for mottaket av 850 000 m3 rene masser. Området skal benyttes 
som jordbruksareal når oppfyllingen er gjennomført. Det forslås at området reguleres til 
bebyggelse og anlegg – andre typer anlegg – mottak av masser. Etter endt drift tilbakeføres 
arealet til LNF-området slik det er i dag. Det dyrkbare arealet vil øke med ca. 70 dekar. 

 
Figur 2 Foreløpig tiltaksgrense med rød strek, plangrense er ikke lagt inn. 
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Figur 3 Perspektiv fra modell som viser tiltaket 

 

 
Figur 4 Perspektiv fra modell som viser tiltaket. 
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3 PLANSTATUS 

3.1 Kommuneplanens arealdel 
Planområdet er avsatt som nåværende LNF-område i gjeldende kommuneplan. 

 
 

Figur 5 Utsnitt fra Ringerike kommunes karttjeneste 

3.2 Reguleringsplaner 
Planområdet er per i dag uregulert. Planområdet er stiplet med blått i kartutsnittet nedenfor. 
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Figur 6 Utsnitt fra Ringerike kommunes karttjeneste 
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4 HØRING 
Dette kapittelet oppdateres etter høring og revisjon av planprogrammet. Ringerike kommune 
har imidlertid allerede varslet oppstart av planarbeider, slik at det allerede foreligger 
uttalelser til planarbeidet. 

4.1 Varsel om oppstart av planarbeider 
Ringerike kommune varslet om oppstart av planarbeider per brev 1.7.2015, med frist 
14.9.2015 for å komme med innspill. Det kom 8 uttalelser. 

4.2 Sammendrag av uttalelser med kommentarer 

Uttalelser Forslagsstillers vurdering 

Nr. 1 – Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen er skeptisk til bruk av ravinedaler til 
deponier pga. biologisk mangfold. Det må gjøres en 
kartlegging, og det vises til naturmangfoldlovens § 
7. 

Landskapsmessige konsekvenser må begrenses. 
Det pekes videre på vassdragsinteressene i 
området, herunder Sogna som er et vernet 
vassdrag. Elva inneholder elvemuslinger (rødlistet 
art). Det må avsettes tilstrekkelig grøntbelte med 
naturlig vegetasjon mot elva og bekkene som har 
utløp til Sogna. Det frarådes at bekker legges i rør. 

Det forutsettes at det blir gjort nærmere vurderinger 
av utslippsforholdene knyttet til et massedeponi 
(Støy, støv og utslipp). Det må gjøres en 
støyutredning og gjeldende støyretningslinjer må 
følges. 

Det må gjøres nærmere vurderinger av 
trafikksituasjonen, herunder trafikksikkerhet for 
gående og syklende, særlig med tanke på barn og 
unge. 

Det bes om at driftstiden vurderes som en del av 
planarbeidet. Fylkesmannen anbefaler kommunen 
å innarbeide en bestemmelse som begrenser 
driftstiden. 

Til sist pekes det på at det må utarbeides en Risiko- 
og sårbarhetsanalyse for tiltakene i planen. 

 

Det vil bli gjort en kartlegging iht. 
nml § 7 som en del av 
utredningsarbeidet ifm planforslaget. 

Det vil bli gjort studier av nær- og 
fjernvirkning/landskapstilpasning. 

Vassdrag skal ivaretas. 

 

 

Det vil bli gjort nærmere vurderinger 
av utslipps- og støyforhold, jf. kap. 
6. 

 

Det vil bli gjort en trafikkanalyse som 
inkluderer vurderinger av 
trafikksikkerhet, jf. kap 6. 

 

Tas til orientering. 

 

 

ROS-analyse utarbeides, jf. kap. 6. 

Nr. 2 – NVE – Region sør 

NVE Region sør vil ikke behandle 
detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig 
frem av oversendelsesbrevet eller annen direkte 

 

Tas til orientering. 
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henvendelse at det er en konkret problemstilling det 
ønskes bistand. I denne saken kan de ikke se at 
det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har 
derfor ikke sett på saken. 

Nr. 3 – Buskerud fylkeskommune 

Fylkeskommunen har ikke opplysninger i sine 
arkiver om automatisk fredede kulturminner 
innenfor planområdet. Det vises til Lov om 
kulturminner §§ 8 og 9 angående 
undersøkelsesplikt. Fylkeskommunen har videre 
satt opp et budsjett for den arkeologiske 
registreringen som må bekostes av tiltakshaver. 
Utviklingsavdelingen ber om tilbakemelding og 
skriftlig aksept på budsjettet dersom befaring 
ønskes med det samme. 

Fylkeskommunen har ingen merknader når det 
gjelder nyere tids kulturminner. 

 

Det er dialog mellom forslagsstiller 
og fylkeskommunen. Arkeologisk 
registrering er bestilt. 

Nr. 4 – Statens vegvesen 

Understreker viktigheten av at områder for ny 
utbygging vurderes i en større sammenheng med 
hensyn til samordnet areal og transportplanlegging. 
Massedeponier bør avklares ved rullering av 
kommuneplan. Vegvesenet ønsker tilstrekkelig 
skjermbelte mellom massedeponier og vegen, 
fortrinnsvis utenfor byggegrensen. 

Trafikkmessige virkninger av planen må 
dokumenteres, særlig trafikksikkerhet for myke 
trafikanter og forholdet til kollektivtrafikk. 

For massedeponier er det viktig å sørge for 
tilfredsstillende rengjøring av biler og utstyr før 
innkjøring på riks- eller fylkesveg. 

Den aktuelle fylkesvegen, Fv.173 Sandakerveien, 
har for dårlig bæreevne og må trolig forutsettes 
utbedret til tilfredsstillende standard før eventuelt 
massedeponi kan tas i bruk. 

 

Det vil bli utarbeidet en 
trafikkanalyse som inkluderer 
vurderinger av trafikksikkerhet. 

 

 

 

 

Reguleringsbestemmelsene kan 
sikre rengjøring av biler og utstyr. 

 

Det forutsettes nærmere dialog med 
SVV angående Fv. 173. 

Nr. 5 – Jernbaneverket 

Avstanden til eksisterende jernbane, herunder 
kommende Ringeriksbane, er så stor at 
Jernbaneverket ikke har merknader ril oppstart av 
planarbeidet. 

 

Tas til orientering. 

Nr. 6 – Ringerike kommune, kommuneoverlegen 

Oppfylling av ravinelandskapet på Røiseng må 
gjennomføres på en slik måte at det ikke medfører 

 

Tas til orientering. 
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masseutglidning til fare for folk eller forurensning til 
luft, jord eller vann. 

Nr. 7 – Marte L. Kopstad og Bernt  Gran / Anne 
B. Lerberg og   Petter E. Kopstad 

Et massedeponi i den størrelsen som foreslås vil få 
betydelige negative konsekvenser for ovennevntes 
hverdag. Fv. 173 får gjennom gårdstunet deres. 
Trafikken massedeponiet medfører er en stor plage 
for dem. I tillegg til støy og støvplager medfører den 
også trafikksikkerhetsmessige ulemper. Har 
forståelse for samfunnsverdien ved massedeponier, 
men mener lokaliseringen er feil og at kommunen 
bør utrede alternative lokaliseringer, for eksempel i 
eksisterende masseuttak i kommunen. 
Vurderingene og avklaringer bør gjøres som en del 
av kommuneplanens arealdel. 

Området er per i dag regulert LNF og må gjennom 
en reguleringsprosess. Massemottak er i strid med 
gjeldende regulering. 

Stiller seg uforstående til at kommunen ikke krever 
en konsekvensutredning. En konsekvensutredning 
vil kunne gi svar på mange av bekymringene og 
konkretisere fareaspekter ved forslaget. 

Peker på en rekke forhold som gjør at de mener 
forslaget er konsekvensutredningspliktig ihht. pbl og 
forskrift om konsekvensutredning. Ønsker en 
grundigere redegjørelse for hvorfor det ikke er 
krevd konsekvensutredning. 

Til slutt stiller innsenderne seg tvilende til om 
tiltaket lar seg gjennomføre og at det vil bli 
tilbakeført til LNF etter endt massemottak. 

 

 

Forslagsstiller mener foreslått 
utredningsprogram dekker 
innspillene, for øvrig tas 
kommentarene til orientering. 

Nr. 8 – Beate H. og Knut Hundhammer / Leif 
Heieren 

Primært bes det om at Ringerike kommune avviser 
en etablering av massemottak. Sekundært bes det 
om at etableringen av massedeponi 
konsekvensutredes. 

Har forståelse for at massedeponier er nødvendig, 
men mener Røiseng er feil lokalisering, særlig med 
tanke på nærmiljø, trafikk- og naturforhold. 

Mener fv. 173 ikke tåler tungtrafikken tiltaket 
medfører og at beboere langs veien vil få vesentlig 
forverrede støy, støv og trafikksikkerhetsforhold. 

Stranden skole skal etableres som 
skole/oppvekstsenter. Inkonsekvent av kommunen 
å være positiv til deponi i samme område som vil 

 

 

Forslagsstiller mener foreslått 
utredningsprogram dekker 
innspillene, for øvrig tas 
kommentarene til orientering. 
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medføre et dårligere oppvekstmiljø og en farligere 
skolevei for barn og unge. 

Mener det er flere forhold som tilsier at planen 
burde konsekvensutredes. Ber for øvrig om at 
naboer og berørte parter inkluderes i 
planprosessen. 
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5 OVERORDNENDE LOVER, FORSKRIFTER OG 
RETNINGSLINJER 

I planarbeidet skal det gjøres rede for forholdet til nasjonale miljømål, retningslinjer og 
bestemmelser og hvordan planforslaget har tatt hensyn til disse. 

5.1 Lover 
Plan- og bygningsloven ivaretar hensynet til miljø og samfunn. 

Forurensningsloven ivaretar utslipp til luft, jord og vann. 

Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf. 
undersøkelsesplikten § 9. 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal sikre en helhetlig og 
samlet vurdering av tiltakets påvirkning på omgivelsene (§ 8-12). 

Lov om skogbruk kan være relevant når det gjelder krav til skjøtsel av randsonen rundt 
massemottaket. 

Vannsressursloven ivaretar vassdrag. 

5.2 Forskrifter 

 Forskrift om byggeak (byggesaksforskriften) 
 Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølgning 

5.3 Retningslinjer 

 T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
 Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 
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6 UTREDNINGSBEHOV/FORHOLD SOM BELYSES I 
PLANBESKRIVELSEN 

6.1 Naturmiljø 
Generelt 

Temaet naturmiljø omhandler naturgrunnlaget, naturtyper og det biologiske mangfoldet 
knyttet til de ulike naturtypene. Kartleggingen fokuserer på spesielt viktige lokaliteter for 
biologisk mangfold. 

Metode 

Kartleggingen gjennomføres basert på metodikk fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) for 
kartlegging av vilt og biologisk mangfold (DN-håndbok 11-1996, 13-1999, 15-2001); se 
http://www.dirnat.no. 

Eventuelle viktige områder for biologisk mangfold og fauna beskrives, verdivurderes og 
vurderes opp mot foreslått arealbruk. Gjennomgang med kvalitetssikring av eksisterende 
dokumentasjon og nye registreringer i felt gjennomføres. 

Utredningsbehov 

Det gjennomføres en naturmangfoldkartlegging av de deler av planområdet som fortsatt kan 
ha potensiale for funn av naturmangfold samt en sikringssone utenfor plangrensen. 
Kartleggingen inkluderer vilt. Konsekvenser for naturmiljø av dagens situasjon og 
planforslaget utredes. 

6.2 Kulturminner og kulturmiljø 
Generelt 

Det skal foretas arkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9. Temaet omfatter 
automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. 

Metode 

Vestfold fylkeskommune, som er kulturminnemyndighet, skal gjennomføre den arkeologiske 
registreringen av planområdet. 

Utredningsbehov 

Kulturminnemyndigheten besørger kartlegging i henhold til kulturminneloven og eventuelle 
funn/hensyn ivaretas i detaljreguleringen. 

6.3 Landskap 
Generelt 

Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle 
opplevelse av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som 
følge av et tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra 
omgivelsene (nær- og fjernvirkning).  
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Metode 

Arbeidet blir utført med bakgrunn i befaring, registreringer, kartmateriale, flyfoto og bilder, 
samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Landskapet verdivurderes. Omfanget beskriver 
hvor store endringer tiltaket antas å medføre for landskapet i de berørte områdene. 
Omfanget er en kombinasjon av inngrep, synlighet/fjerning og virkninger av foreslåtte 
avbøtende tiltak. Konsekvenser for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil 
medføre sammenlignet med dagens situasjon ut fra å sammenholde verdi- og 
omfangsvurderingene. 

Utredningsbehov 

Konsekvenser for landskapsbildet i nær- og fjernvirkning av dagens situasjon og 
planforslaget utredes. Det utarbeides en 3D-modell som viser nær- og fjernvirkning både i 
dagens og fremtidig situasjon. Modellen skal også vise hvordan området kan istandsettes 
etter endt bruk. 

6.4 Forurensning (Støy og støv) 
Generelt 

Utredningstemaet skal belyse planforslagets virkning på omgivelsene med hensyn til støy og 
støv. Både støy og støv er i hovedsak forbundet til transporten til og fra anlegget. 

Metode 

Støyberegninger for drift av tiltaket (massemottaket) gjennomføres ihht Nordisk 
beregningsmetode for industristøy og beskrivelse av støybelastninger fra trafikken til og fra 
masseuttaket beregnes etter Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy.  Resultatene 
vurderes opp mot retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). 
Støvproblematikken redegjøres det for som en del av planbeskrivelsen. 

Utredningsbehov 

Det skal gjennomføres støyutredning av dagens situasjon og planforslaget gjennomføres. 
Konsekvenser for boligbebyggelse i nærmiljøet vurderes særskilt. Utredningene utføres i 
henhold til T-1442/2012. 

Vurdering av støvplager som følge av planforslaget vurderes i legger opp til for 
bebyggelse/beboere i nærmiljøet. 

6.5 Friluftsliv, nærmiljø, barn og unge, folkehelse 
Generelt 

Analysen skal belyse tiltakets virkning for beboerne i, og brukerne av, det berørte området. 
Helse, trivsel, sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter. 

Metode 

Relevante forhold knyttet til friluftsliv og nærmiljøet skal dokumenteres ut fra foreliggende 
bakgrunnsinformasjon fra offentlige etater, lag, organisasjoner, ressurspersoner, grunneiere 
og naboer. Influensområdet for henholdsvis friluftsliv og nærmiljø skal identifiseres. 

Utredningsbehov 
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Dagens bruk av nærmiljøet beskrives. Konsekvenser for nærmiljøet, dvs beboere og 
fritidsbrukere av dagens situasjon og av planforslaget utredes. 

6.6 Avrenning/Vannmiljø 
Generelt 

Det er vassdragsinteresser i området, herunder Sogna som er et vernet vassdrag.  

Metode 

Forurensningsforskriftens kapittel 30 legges til grunn for krav til utslipp til vann, luft og jord.  

Utredningsbehov 

Utrede omfanget av overflatevann, håndtering av overflatevann og avrenning som følge av 
tiltaket planforslaget legger til rette for. Beskrivelse av konsekvenser for 
vassdragsinteressene i området.  

6.7 Trafikk 
Generelt 

Planområdet er planlagt med atkomst fra Sandakerveien, fv. 173. Sandakerveien er relativt 
lavt trafikkert i dag, med en ÅDT på 350 ifølge NVDB (Nasjonal Vegdatabank). 

Metode 

Trafikkmengder beskrives for dagens situasjon og beregnes/vurderes for fremtidig situasjon. 
Aktivitetene innenfor planområdet ses i sammenheng med det generelle trafikkbildet på 
fylkesvegen. Det gjøres vurderinger av trafikksikkerhet langs vegen, særlig med tanke på 
barn og unge. 

Utredningsbehov 

Omfanget av den samlede trafikkgenerering for dagens og fremtidig virksomhet skal 
beskrives og vurderes opp mot Sandakerveiens standard. Eventuelle avbøtende tiltak skal 
vurderes. 

6.8 ROS-analyse 
Generelt 

Konsekvensutredningen, sammen med eksisterende kilder, gir grunnlag for å vurdere risiko- 
og sårbarhetsforhold i tilknytning til planen.  

Metode 

I ROS-analysen identifiseres uønskede hendelser. Disse karakteriseres mht sannsynlighet 
for og konsekvensen av hendelsen. Aktuelle forebyggende tiltak mht (tekniske) krav til 
gjennomføring, utforming samt organisering for å forebygge og håndtere uønskete hendelser 
beskrives. 

Utredningsbehov 
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Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med utgangspunkt i 
foreliggende opplysninger om området og tiltaket. Det vil også bli vurdert aktuelle tiltak for å 
ivareta samfunnssikkerhet. 
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7 PLANPROSESS 

7.1 Fremdrift 
Tabellen viser forslag til fremdriftsplan for planprogrammet og reguleringsplanen. 
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7.2 Informasjon og medvirkning 
Plan- og bygningsloven (§4-1 og §5-1) setter krav til medvirkning i planprosessen. 
Grunneiere og naboer i nærområdet til mottaket antas å være de sterkest berørte gruppene.  

Det skal avholdes et åpent møte under høring og offentlig ettersyn av planforslaget.  

Planarbeidet legges til rette for elektronisk presentasjon.  
 

 

 



 Mal sist revidert 02.09.2015 

 

 

VURDERING AV UTTALELSER VED  

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
 

PlanID: 0605_<NR> 

 

Detaljregulering for Røiseng gård 

 
Liste over uttalelser 

 

Nr Navn Dato 

1 Fylkesmannen i Buskerud 14.9.2015 

2 Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør 14.7.2015 

3 Buskerud fylkeskommune 15.9.2015 

4 Statens vegvesen 8.9.2015 

5 Jernbaneverket 10.9.2015 

6 Ringerike kommune, kommuneoverleger 14.9.2015 

7 Marte L. Kopstad og Bernt Gran / Anne B. Lerberg og Petter E. Kopstad 14.9.2015 

8 Beate og Knut Hundhammer / Leif Heiren 14.9.2015 

 
 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens 

kommentar 

Nr. 1 – Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen er skeptisk til bruk 

av ravinedaler til deponier pga. 

biologisk mangfold. Det må gjøres 

en kartlegging, og det vises til 

naturmangfoldlovens § 7. 

Landskapsmessige konsekvenser 

må begrenses. Det pekes videre på 

vassdragsinteressene i området, 

herunder Sogna som er et vernet 

vassdrag. Elva inneholder 

elvemuslinger (rødlistet art). Det 

må avsettes tilstrekkelig grøntbelte 

med naturlig vegetasjon mot elva 

og bekkene som har utløp til Sogna. 

Det frarådes at bekker legges i rør. 

Det forutsettes at det blir gjort 

nærmere vurderinger av 

utslippsforholdene knyttet til et 

massedeponi (Støy, støv og 

utslipp). Det må gjøres en 

støyutredning og gjeldende 

støyretningslinjer må følges. 

Det må gjøres nærmere vurderinger 

av trafikksituasjonen, herunder 

 

Det vil bli gjort en kartlegging 

iht. nml § 7 som en del av 

utredningsarbeidet ifm 

planforslaget. 

 

Det vil bli gjort studier av nær- og 

fjernvirkning/landskapstilpasning. 

Vassdrag skal ivaretas. 

 

 

 

 

 

Det vil bli gjort nærmere 

vurderinger av utslipps- og 

støyforhold, jf. kap. 6. 

 

 

Det vil bli gjort en trafikkanalyse 

som inkluderer vurderinger av 

 



  2 

trafikksikkerhet for gående og 

syklende, særlig med tanke på barn 

og unge. 

Det bes om at driftstiden vurderes 

som en del av planarbeidet. 

Fylkesmannen anbefaler 

kommunen å innarbeide en 

bestemmelse som begrenser 

driftstiden. 

Til sist pekes det på at det må 

utarbeides en Risiko- og 

sårbarhetsanalyse for tiltakene i 

planen. 

trafikksikkerhet, jf. kap 6. 

 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

ROS-analyse utarbeides, jf. kap. 

6. 

Nr. 2 – NVE – Region sør 

NVE Region sør vil ikke behandle 

detaljreguleringsplaner med mindre 

det går tydelig frem av 

oversendelsesbrevet eller annen 

direkte henvendelse at det er en 

konkret problemstilling det ønskes 

bistand. I denne saken kan de ikke 

se at det er bedt om slik bistand. 

NVE Region sør har derfor ikke sett 

på saken. 

Uttalelsen tas til orientering. Vi 

vil be NVE Region sør om 

bistand hvis det blir nødvendig. 

 

Nr. 3 – Buskerud fylkeskommune 

Fylkeskommunen har ikke 

opplysninger i sine arkiver om 

automatisk fredede kulturminner 

innenfor planområdet. Det vises til 

Lov om kulturminner §§ 8 og 9 

angående undersøkelsesplikt. 

Fylkeskommunen har videre satt 

opp et budsjett for den arkeologiske 

registreringen som må bekostes av 

tiltakshaver. Utviklingsavdelingen 

ber om tilbakemelding og skriftlig 

aksept på budsjettet dersom 

befaring ønskes med det samme. 

Fylkeskommunen har ingen 

merknader når det gjelder nyere tids 

kulturminner. 

 

 

Det er dialog mellom 

forslagsstiller og 

fylkeskommunen. Arkeologisk 

registrering er bestilt. 

 

Nr. 4 – Statens vegvesen 

Understreker viktigheten av at 

områder for ny utbygging vurderes 

i en større sammenheng med 

hensyn til samordnet areal og 

transportplanlegging. 

Massedeponier bør avklares ved 

 

Det vil bli utarbeidet en 

trafikkanalyse som inkluderer 

vurderinger av trafikksikkerhet. 
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rullering av kommuneplan. 

Vegvesenet ønsker tilstrekkelig 

skjermbelte mellom massedeponier 

og vegen, fortrinnsvis utenfor 

byggegrensen. 

Trafikkmessige virkninger av 

planen må dokumenteres, særlig 

trafikksikkerhet for myke 

trafikanter og forholdet til 

kollektivtrafikk. 

For massedeponier er det viktig å 

sørge for tilfredsstillende rengjøring 

av biler og utstyr før innkjøring på 

riks- eller fylkesveg. 

Den aktuelle fylkesvegen, Fv. 

Sandakerveien, har for dårlig 

bæreevne og må trolig forutsettes 

utbedret til tilfredsstillende standard 

før eventuelt massedeponi kan tas i 

bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsbestemmelsene kan 

sikre rengjøring av biler og utstyr. 

 

 

Det forutsettes nærmere dialog 

med SVV angående Fv. 173. 

Nr. 5 – Jernbaneverket 

Avstanden til eksisterende jernbane, 

herunder kommende 

Ringeriksbane, er så stor at 

Jernbaneverket ikke har merknader 

ril oppstart av planarbeidet. 

Uttalelsen tas til orientering.  

Nr. 6 – Ringerike kommune, 

   

kommuneoverlegen 

Oppfylling av ravinelandskapet på 

Røiseng må gjennomføres på en 

slik måte at det ikke medfører 

masseutglidning til fare for folk 

eller forurensning til luft, jord eller 

vann. 

Uttalelsen tas til orientering.  

Nr. 7 – Marte L. Kopstad og 

Bernt   Gran / Anne B. Lerberg 

og   Petter E. Kopstad 

Et massedeponi i den størrelsen 

som foreslås vil få betydelige 

negative konsekvenser for 

ovennevntes hverdag. Fv. 173 får 

gjennom gårdstunet deres. 

Trafikken massedeponiet medfører 

er en stor plage for dem. I tillegg til 

støy og støvplager medfører den 

også trafikksikkerhetsmessige 

ulemper. Har forståelse for 

 

 

 

Forslagsstiller mener foreslått 

utredningsprogram dekker 

innspillene, for øvrig tas 

kommentarene til orientering. 
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samfunnsverdien ved 

massedeponier, men mener 

lokaliseringen er feil og at 

kommunen bør utrede alternative 

lokaliseringer, for eksempel i 

eksisterende masseuttak i 

kommunen. Vurderingene og 

avklaringer bør gjøres som en del 

av kommuneplanens arealdel. 

Området er per i dag regulert LNF 

og må gjennom en 

reguleringsprosess. Massemottak er 

i strid med gjeldende regulering. 

Stiller seg uforstående til at 

kommunen ikke krever en 

konsekvensutredning. En 

konsekvensutredning vil kunne gi 

svar på mange av bekymringene og 

konkretisere fareaspekter ved 

forslaget. 

Peker på en rekke forhold som gjør 

at de mener forslaget er 

konsekvensutredningspliktig ihht. 

pbl og forskrift om 

konsekvensutredning. Ønsker en 

grundigere redegjørelse for hvorfor 

det ikke er krevd 

konsekvensutredning. 

Til slutt stiller innsenderne seg 

tvilende til om tiltaket lar seg 

gjennomføre og at det vil bli 

tilbakeført til LNF etter endt 

massemottak. 

Nr. 8 – Beate H. og Knut                                     

 Hundhammer / Leif 

Heieren 

Primært bes det om at Ringerike 

kommune avviser en etablering av 

massemottak. Sekundært bes det 

om at etableringen av massedeponi 

konsekvensutredes. 

Har forståelse for at massedeponier 

er nødvendig, men mener Røiseng 

er feil lokalisering, særlig med 

tanke på nærmiljø, trafikk- og 

naturforhold. 

Mener fv. 173 ikke tåler 

tungtrafikken tiltaket medfører og 

 

 

 

Forslagsstiller mener foreslått 

utredningsprogram dekker 

innspillene, for øvrig tas 

kommentarene til orientering. 
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at beboere langs veien vil få 

vesentlig forverrede støy, støv og 

trafikksikkerhetsforhold. 

Stranden skole skal etableres som 

skole/oppvekstsenter. Inkonsekvent 

av kommunen å være positiv til 

deponi i samme område som vil 

medføre et dårligere oppvekstmiljø 

og en farligere skolevei for barn og 

unge. 

Mener det er flere forhold som 

tilsier at planen burde 

konsekvensutredes. Ber for øvrig 

om at naboer og berørte parter 

inkluderes i planprosessen. 

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/4304-23   Arkiv: PLN 401  

 

401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 1.gangs 

behandling 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengaten 40-44 Boligprosjekt 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 de deler av gjeldende reguleringsplan 7 Hønefoss, vedtatt 

18.02.1956, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_401 Hønengaten 40-44 

Boligprosjekt. 

 

4. Etasjeantall og forholdet til rivning og forutsetninger for gjenoppbygging av verneverdig 

bebyggelse må særlig belyses og høres. 

 

 

Sammendrag 

Eierne av eiendommene Hønengata 40, 42 og 44 har sammen fremmet forslag om oppstart av 

detaljregulering for sine eiendommer. Gjeldende reguleringsplan for området er reguleringsplan 

nr. 7. Dette er en eldre plan som overstyres av kommuneplanen med den følge at eiendommene 

tillates bebygd med enebolig med bileilighet. Forslagstiller ønsker å omregulere til boligblokk med 

i alt 21 boenheter. Dette medfører behov for regulering. Etter oppstart har Buskerud 

Fylkeskommune og berørte naboer stilt seg kritiske til planforslaget. Planen avviker fra dagens 

bebyggelse i Hønengata og må ventes å skape presedens for tilsvarende bebyggelse langs 

Hønengata. Det vil være aktuelt med parallell behandling av planforslag og byggesak. 

 

Bakgrunn 

Forslagstiller kontaktet tidligere kommunen med planer for utvikling av et boligprosjekt med 8 

boenheter på Hønengata 40. Prosjektet hadde store utfordringer med å få til gode uteområder og 



tilstrekkelig støyskjerming. Kommunen krevet regulering av området og forslagstiller har sammen 

med eier av Hønengata 42-44 fremmet forslag om regulering av eiendommene samlet.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble ansett å medføre vesentlig endring av eksisterende bebyggelse og opplevelse av 

Hønengata og det ble derfor fremmet politisk sak. Formannskapet vedtok oppstart 17.02.2015 

beh.nr. 22/15. 

Forslaget har vært sendt på oppstartshøring i perioden 28.02.15 – 29.03.15.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet består av eiendommene hønengata 40-42 og 44 (Gnr: 317/184,186 og 187). Til 

sammen utgjør eiendommene 2290 m2. På eiendommen Hønengata 40 står i dag en bygning med 

høy verneverdi som tillates revet på grunn av dårlig teknisk stand. Øvrige to eiendommer er 

bebygd med tomannsbolig og bolig kombinert med næring i 1.etasje. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra SG Arkitektur i samarbeid med Bjørn Leifsen. 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Firmaet Hønengt 40-44 er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 7 Hønefoss, vedtatt 18.02.1956. Dette er en eldre 

plan som overstyres av kommuneplanen. Planområdet er i kommuneplanen regulert til bolig 

(Hønengata 40 og 44) og erverv (Hønengata 42).  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr. 317/187 som er eiet av Lafton eiendom AS og gnr 

317/184 og 317/186 som er eiet av Svein Erik Venåsen. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet 

til berørte parter i brev og kunngjorde det i Ringerikes Blad 28.02.2015, samt på kommunens 

nettsider. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 6. 

Fylkeskommunen og berørte naboer har stilt seg kritiske til prosjektet. Innvendingene fra 

fylkeskommunen har omhandlet forholdet til omkringliggende bebyggelse og skala, bevaring av 

småhusbebyggelsen langs Hønengata samt fare for presedens. Det er avholdt møte med 

Fylkeskommunen uten at det ble funnet gode løsninger for alternativ bebyggelse. 

Fylkeskommunen anbefaler oppsplitting av bebyggelsen samt begrensning på tre etasjer. Naboer 

har hatt innvendinger mot størrelse og brudd med omkringliggende bebyggelse og fremhevet 

hensynet til lys, innsyn og trafikk.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 



Kommuneplanens samfunnsdel 

Planforslaget anses å være i tråd med intensjonene om fortetting sentralt og langs kollektivakser. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til bolig og erverv. Planforslaget 

er dermed delvis i strid med angitt formål i kommuneplanen. 

 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken er i strid med kommuneplanen og legges fram 

for 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. 

Planbeskrivelsen redegjør i punkt 5.9 for at arealene som ønskes utviklet i dag er bebygget og 

opparbeidet og at det derfor ikke er fare for negative konsekvenser for plante og dyreliv. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur 

og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Behov for møte med ulike parter vil bli vurdert på grunnlag av innkomne merknader under 

høringsperioden. Forslagstiller har avholdt møte med Buskerud fylkeskommune og naboer. 

Kommunen har vært representert på møtene. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Planen vil ved vedtak medvirke til at det skapes presedens for bebyggelse inntil 4etasjer og større 

volumer langs Hønengata. Dette vil på sikt endre småhuspreget i gata.  

 

Det vil være gunstig å gi politiske signaler om ønsket høyde langs Hønengata og om denne bør 

være ulik på øst og vestsiden av hensyn til bl.a. solforholdene. Det er i denne saken ikke gjort en 

analyse av høyder for hele gata og det fremmes derfor ikke forslag til anbefaling av høyder utover 

planavgrensningen. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 



Rådmannen anser at foreslått bebyggelse bryter sterkt mot omkringliggende bebyggelse, noe som 

har gitt reaksjoner fra Fylkeskommunen og naboer. Det er svært utfordrende å bygge 

småhusbebyggelse langs Hønengata grunnet problemer med støy og støv. Det er den senere tid 

både vedtatt og igangsatt reguleringsplaner langs Hønengata som tillater høyere og større 

bebyggelse. På sikt vil dette medføre at gata endrer karakter. Rådmannen anser at dette kan være 

fornuftig ut i fra prinsippet om stor tetthet nært kollektivakser og for å skjerme utearealer og 

bakenforliggende bebyggelse. Utbygging av denne typen muliggjør også finansiering av tekniske 

løsninger som heis og parkering under bakken. Bygningene langs Hønengata vil være svært 

eksponert og vil være med på å danne inntrykket av Hønefoss. Estetisk utforming vil derfor være 

viktig og rådmannen anbefaler at planen låses til planlagt bebyggelse gjennom parallell behandling 

av plan og byggesak.  

Bygget plasseres i tidligere byggelinje for å bygge opp om gateløpet i Hønengata. 

Illustrasjoner av forslag fra forslagstiller for å imøtekomme fylkeskommunens ønske om tilpasning 

fremgår som de siste alternativene vist i vedlagte illustrasjoner. Hverken forslagstiller, 

fylkeskommunen eller rådmann mener disse gir en vesentlig forbedring av tilpasningen til 

eksisterende bebyggelse.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. 

Rådmannen støtter Fylkeskommunen i sitt syn om at bebyggelsen vil endre gatas karakter og bidra 

til å skape presedens for bygningsrekka langs Hønengata. Rådmannen anser imidlertid ikke at det 

er fare for at bygningstypen vil skape presedens for bakenforliggende småhusområder. 

Rådmannen har forståelse for Fylkeskommunens syn om at planområdets plassering er uheldig i 

forhold til tilliggende område med stor historisk verdi, men mener det er problematisk å bruke 

dette som argument da planområdet ikke berører arealer innenfor område med bevaringsverdi. 

Rådmannen er ut i fra støyberegningene (vedlagt) skeptisk til en oppsplitting av bebyggelsen da 

dette vil gi store problemer for støyskjerming av utearealer uten bruk av skjermer. Bruk av 

skjermer anses mindre ønskelig av hensyn til samspillet mellom gata og bygningene og estetiske 

hensyn f.eks. ved manglende vedlikehold. Høydevirkningen mot Hønengata er forsøkt dempet 

gjennom bruk av bygningselementer som er trukket ned. Dette bryter også opp fasaden i 

lengderetningen. 

Rådmannen har også forståelse for nærliggende naboers motstand mot prosjektet. Rådmannen 

anser at prosjektet i hovedsak vil medføre ulempe i form av økt innsyn på naboeiendommer. I 

planforslaget er bebyggelsen trukket forholdsvis langt fra eiendomsgrense mot bakenforliggende 

bebyggelse samt at øverste etasje er trukket delvis inn som avbøtende tiltak samt for å dempe 

høyde og skyggevirkning. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

Planforslaget innebærer sanering av eksisterende avkjørsler mot Hønengata som vil bli 

avkjørselsfri på strekningen. Dette anses positivt for myke trafikanter som ferdes langs Hønengata. 

 

Lekeplasser 

Lekeplass for boligområdet er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

Faktisk areal som er egnet til lek vurderes å være mindre enn det som fremkommer av 

planbeskrivelsen. Rådmannen anser likevel at lekeplassen er godt plassert på den delen av tomta 

med best støy og solforhold med gode siktlinjer mot leilighetene. Arealet mot øst har en god 



arrondering og bør være stort nok til at det kan etableres en velfungerende lekeplass. Det er 

muligheter for lek også for større barn nær planområdet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Rådmannen anser at planforslaget ikke kommer i strid med naturmangfoldlovens §8-12 ettersom 

området er bebygd. Det er ikke registrert særskilte naturverdier i planområdet. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Utredningsplikten vurderes som oppfylt med unntak av utredning av fare for forurensede masser. 

Det har i perioder vært virksomhet på området som gir grunn til å avklare forholdet nærmere. 

Rådmannen anser at dette kan ivaretas ved at forholdet avklares før sluttbehandling av planen. 

Eventuelle funn vil i hovedsak ha konsekvenser for kostnadene ved opparbeiding av tomta og 

antas ikke å ha særlig betydning for vurderingen av arealbruken. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til prosjektet som vil kunne gi sentrumsnære boliger.  

 

Det foreligger interessemotsetning mellom bevaring av eksisterende småhuspreg langs Hønengata 

og behovet for støyskjerming, høyere utnyttelse og fortetting av sentrale arealer.  

  

Politiske signaler fra oppstartssaken er vektlagt i forslaget til vedtak i saken. Konsekvensen av 

dette vil være at Hønengata på sikt vil endre karakter mot tyngre bebyggelse mot gata. 

 

Rådmannen avventer innspill ved offentlig ettersyn, før endelig anbefaling med tanke på eventuelle 

forslag til endring av foreslått bebyggelse med tanke på høyde og volum. Rådmannen ønsker også 

å avklare konsekvensene av Fylkeskommunens forutsetninger for tillatelse til å rive og gjenoppføre 

bygg på området. Rådmannen har derfor lagt inn vedtakspunkt 4 for å avklare disse forholdene før 

sluttbehandling. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Støyanalyse 

6. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

7. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Buskerud Fylkeskommune. Brev av 01.3.2013 

b. Buskerud Fylkeskommune. Brev av 08.4.2015. 

c. Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 24.3.2015. 

d. Statens vegvesen. Brev av 28.3.2015.  

e. Adv. Torkild sen & co. Brev av 26.3.2015.  

f. Kommuneoverlegen. Bre v av 27.3.2015.  

g. Ringerike kommune. Rådmannenstab. Brev av 12.2.2015. 

h. Cicilie Myrvang Brev datert 16.6.2015 

8. Buskerud fylkeskommune vurdering av bygningstype 



9. ROS-analyse 

10. Illustrasjoner 

11. Solanalyse 

12. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

13. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst.Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Lars Lindstøl 
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RINGERIKE KOMMUNE 

MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_401 Detaljplan for Hønengata 40-44 Boligprosjekt 
 

Forslag til 1.gangs behandling 
Revidert  

Revidert  
 

1.gangs behandling i planutvalget xxxx 

Offentlig høring xxxx 

2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning xxxxx 

Formannskapet xxxxx 

Vedtatt av kommunestyret xxxxx 

 

 

REGULERINGSFORMÅL 
 

Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart.  

 

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6: 

          

1. Bebyggelse og anlegg,   

– Boligbebyggelse-blokkbebyggelse   BBB1 

– Gårdsplass      BGP1 

– Lekeplass      BLK1 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

– Veg       SV1 

– Kjøreveg       SKV 1-2 

– Fortau       SF 1-2 

– Sykkelfelt         SS1 

– Annen veggrunn-grøntareal    SVG 1-2 

 

3. Grønnstruktur 

– Grønnstruktur      G1-2 

 

   

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 

plan- og bygningslovens § 12-7.  
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§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 

§1.1 Felles bestemmelser 

 

1. Byggs plassering (2) 

 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrense mot Grensegata er vist på 

plankartet. Mot Hønengata skal bebyggelsen plasseres inntil byggelinjen. 

 

 

2. Lekeplass (4) 

 

Det skal opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet. 

 

Lekearealene skal være av typen sandlekeplass og nærlekeplass.  

 

Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fast dekke, lekeapparater og benker 

med bord.  

 

 

3. Radon.  (4) 

 

Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal. 

 

 

4. Støy.  (3).   

 

Utenfor rom for varig opphold, inkludert minimum ett soverom pr. leilighet, skal innfri 

grenseverdier i tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2012). 

Grenseverdiene skal også tilfredsstilles for utvendig lekeplass. 

 

Prosjekterte støytiltak, samt dokumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt, skal 

vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført. 

 

 

5. Grunnforhold 

 

Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og 

uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette. 

 

 

6. Overvannsanlegg 

 

I områder for lek og grønnstruktur kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann. 

 

 

2 Bebyggelse og anlegg. 

 

Disse områdene er delt i blokkbebyggelse for boliger, gårdsplass og lekeområde. 
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1. Område for blokkbebyggelse BBB1 (1) 

Område BB1 skal nyttes til boliger-blokkbebyggelse.  

 

      

1a. Utnyttelse (1) 

 

Maksimalt tillatt bebygd areal % BRA=100%.  

 

 

1b. Byggehøyde (1) 

 

Bygninger kan kun oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde kote +93. 

 

På byggeområdet kan tillates oppført kjeller i ett plan for parkering, boder og felles 

avfallsoppsamling. 

 

 

1c. Bebyggelsens utforming (1) 

 

Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 

arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet. 

 

 

1d. Parkering (4 og 7) 

 

Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.  

 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 

bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2. 

 

Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer. Disse kan være i bodene. 

 

 

2. Gårdsplass 

 

2. Formål (1) 

 

Område BGP1 skal nyttes til felles gårdsplass.  

 

2a. Utforming/bruk (4) 

 

Området kan ha både fast dekke eller tilsås/beplantes.  

 

Innen området kan det anlegges innretninger for avfallsoppsamling og 

gjesteparkeringsplasser. 
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3. Lekeplass 

 

3. Formål (1) 

 

Område BLK1 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal.  

 

3a. Utforming/bruk (4) 

 

Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være i hht disse bestemmelsers §1.1 pkt 2 og 

dokumenteres ved utomhusplan som framlegges ved byggesøknad.  

 

Universell utforming skal legges til grunn for utforming. 

 

Lekearealet skal stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.  

 

 

 

§2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

  

§2.1  Fellesbestemmelser 

 

1. Vegstandard (4) 

 

Vegenes standard skal tilpasses bevegelseshemmede i hht. TEK § 10-2. 

 

 

§2.2  Veg 

 

1. Formål  

 

Veg SV1 skal nyttes til felles veg.  

 

 

§2.3  Kjøreveg 

 

1. Formål  

 

Veg SKV1 og 2 skal nyttes til offentlige veger.  

 

 

  

§2.4  Fortau 

 

1. Formål  

 

Fortauene SF1-2 skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

 

 

§2.4  Sykkelfelt 

 

1. Formål  
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Sykkelfelt SS1 skal opparbeides med fast dekke. 

 

 

§2.5 Annen veggrunn-grøntareal 

 

1. Formål 

 

Områdene SVG1-2 skal nyttes til grønnrabatter. De kan beplantes med trær.  

 

 

§3 GRØNNSTRUKTUR 

 

§3.1 Grønnstruktur 

 

1. Formål.  (1) 

 

Områdene G1-2 skal nyttes til opparbeidet grønnstruktur.  

 

 

2. Utforming/bruk (4) 

 

Områdene kan beplantes og planeres. Det kan oppføres støttemurer innen områdene. 

 

 

§5 HENSYNSSONER 

  

§5.1 Sikringssone frisikt (2/4) 

 

Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det ikke 

forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.  

 

 

§6 TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING (4) 

 

1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både 

offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal, så langt det ligger til rette for det, 

utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  

 

 

§7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

  

1. Bestemmelsene om rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12-7 pkt. 10. 

 

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg, som eventuelt skal overtas av 

kommunen, er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.   

 

3. Private trafikkarealer og lekeplass innenfor planområdet skal opparbeides før 

brukstillatelse for bygg kan gis.  

 



Side 6 av 6  

4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av 

kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis. 

 

5. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:  

Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, 

utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal inkl sykkelparkering, plass for 

renovasjon og lekeplass. Bygging av gjerder etter byggesøknad er ikke meldingspliktig. 

 

6. Ved byggemelding av ny bebyggelse skal det dokumenteres at det blir avsatt nok 

parkeringsplasser til øvrig eksisterende bebyggelse. 

 

7. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for ny bebyggelse være utført. Støytiltak skal 

gjennomføres der støyberegningene viser at bebyggelse har støynivå over gjeldende 

grenseverdier i støyretningslinjene T-1442 (2012). 
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1 Bakgrunn

E iendommen e gnr 317/ 184, 1 86 og 187 , med gatenr. hhv 40, 42 og 44, er i dag bebygd med
eldre bebyggelse. De tre teigene utgjør til sammen ca 2290 m2.

Firma Hønengt 40 - 44 AS vil være tiltakshaver.

Planlegger vil være Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS i samarbeid med SG Arkitektur, med mulig
bruk av underkonsulenter til spesielle deler av utredningsa rbeidene.

Hønefoss, 15 . 4.2016

Bjørn Leifsen
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2 Prosess

Etter forutgående møte r og søknad av 15.9.2014 ble p lan oppstar t vedtatt av Ringerike
Formannskap 17.2.2015 og så 24.2.2015 varslet av Ringerike kommune . Det har også vært
kontakt med naboene mht utbygging.

Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken.

På basis av de presenterte ideer og innkomne innspill er her planen laget .

3 Dagen situasjon

3.1 Beliggenhet

Planområdet ligger inntil Hønengaten og Grensegata, samt naboeiendommer i vest og syd:
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Ortofoto av området:

Skråfoto:
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3.2 Planstatus

3.2.1 Gjeldende kommuneplan
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som bolig område. Se utsnitt ne denfor:

Eiendommen e er uregulert , men inngår reguleringsvedtektene fra 1965. Disse er i praksis lite
aktuelle i dag.

4 Reguleringsplan for s laget.

På neste side , og i vedlegg, er planforslaget vist .

Hele plano mrådet er på ca 2,86 daa.

Plankartet er utarbeidet på basis av situasjonsplanen for skissert bebyggelse.
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Situasjonsplan:
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Plankartet:

Plankartet avspeiler situasjonsplanen relativt direkte mht byggeområde, trafikkarealer og
uteområder, men der er lagt inn noe buffer mht byggeområdet slik at det kan være mulig å
justere eksakt plassering og byggets stø rrelse og form/fotavtrykk. Løsningene av fortau i
Hønengata er mer eksakte.

Planloven åpner for å behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt. Det er aktuelt i dette
tilfellet. Byggesøknaden vil i så fall bli fremmet samtidig med sluttbehandlingen a v planen.

4.1 Bebyggelse

Nytt bygg er ikke detaljprosjektert ennå, men det er laget skisser som viser hvordan resultatet
av planen kan bli. På neste sider er dette vist, som ei boligblokk i 4 etasjer:
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Fasader:

Snitt hele Hønengaten:
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Perspektiv mot Hønengata :

I sum mener en å vise her at byggets størrelse ikke vil bli for stort eller høyt når en ser det i
sammenheng med andre bygg og prosjekter. På sikt vil bebyggelsen langs Hønengaten
måtte bli på høyde med dette.

Fotoillustrasjoner:

Mot bakgården/ Parkgata:

Øvre etasjer er trappet ned for å minske høyde - og skyggevirkningen mot naboene.
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4.2 Sol/ skygge .

Bygget kan bli inntil ca 13 ,5 m høy t. Virkningen mht sol/skygge av et slikt bygg er
dokumentert her:

Av diagrammene kan det avleses at naboene i vest får skygge på tomta kun tidlig morgen i
vinterhalvåret, bebyggelsen i nord midt på dagen i vinterhalvåret, og bebyggelsen i øst, dvs
på den andre siden av Hønengata, ettermiddag/kveld i store deler av året. Men bebyggelsen
her har ikke relevante uteplasser mot vest/Hønengata. Diagrammene viser at
skyggevirkningen for naboer blir begrenset og bør være fullt ut akseptable i en by.

4.3 Utnyttelse og høyder.

Utnyttelsesgraden e er satt til % BY A = 10 0 % . Dette er en nominell utnyttelsesgrad, da den
representerer kun byggeområdet som er satt tett rundt det planlagte bygget. Tomtas
utnyttelse er på ca BYA=40 - 45 % når en tar med bygg og interne trafikkarealer. I dag er
utnyttelsesgraden ca BYA=35 %. Økningen i utnyttelse er derfor beskjeden.

Maksimal byggehøyde er satt til maks høyde kote +9 3. F att tak . Høyden på terreng og
Hønengata er her på ca kote 79 . Byggehøyden tilsvarer derfor 4 etasjer med delvis
nedgravd parkeringskjeller. Se snitt av tenkt ny bebyggelse ovenfor .

Boligene er tenkt å ha balkonger mot vest . Mot øst er planlagt svalganger med delvis
innglassing. Disse grepene vil gi nødvendig skjerming mot støy.

Antall boliger kan bli 20 - 22 stk .
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Bebyggelsen skal plasseres i den viste byggelinjen, som refererer seg til den øvrige
bebyggelsen på denne siden av Hønengata.

4.4 F ormål .

Planen inneholder formål ene bolig/blokkbebyggelse, felles gårdsplass, felles lekeareal,
veg, kjøreveg, fortau, sykkelfelt og grønnstruktur. Dvs at arealbruken innen planområdet er
så differensiert som en detaljplan tilsier den skal være.

Andre viktige planelementer er at bygget er lagt i rekken av den øvrige bebyggelsen i
Hønengata vha byggelinje, dvs at plasseringen mot Hønengata er styrt med denne linja.

All eksisterende bebyggelse skal fjernes.

Eiendomsgrensene mellom dagens eiendommer skal fjernes.

4.5 Arealbruk .

Arealbruken fordeler seg slik:
Formål: Areal i daa
PBL. § 12 - 5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse blokk 1. 048
Felles gårdsplass 0.246
Felles lekeareal 0.643
PBL. § 12 - 5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg 0.176
Kjøreveg 0.299
Fortau 0.252
Sykkelfelt 0.106
Annen veggrunn - grøntareal 0.030
PBL. § 12 - 5, ledd 3 – Grønnstruktur
Grønnstruktur 0.054
SUM 2.855

Det er få endringer i arealbruken fra i dag til det planen viser.

4.6 Topografi .

Tomta er i hovedsak helt flat .
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5 Konsekvenser

5.1 Trafikk .

Gatenettet i området er her vist:

Planområdet ligger i ner kant i bildet, i krysset mellom Hønengata og Grensegata:
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Skråfoto av gate nettet (fra Gule sider):

Hønengata Fv35 er mye trafikkert og er en viktig gjennomfartsåre i Hønefoss.

Hønengata er nokså nylig oppgradert med definerte kjørefelt både for biler og syklende,
samt kantsteiner og busslommer. Denne planen vil forholde seg til den nye gata uten å
gjøre endringer i gatele gemet.

Grensegata er første avkjøring til eksisterende bebyggelsen på denne siden av Hønengata
når en kommer nordfra. Når en kommer sørfra vil Gullagata være likestilt mht atkomst til
de eksisterende boligene.

Ingen av de indre boliggatene har fortau.

G atene er en del plaget av at når det er kø i Hønengata så kjører en del bilister inn
Grensegata eller Gullagata og kjører parallelt med Hønengata mot sentrum. Dette er mulig
hele Parkgata frem til Nygata og lyskrysset. Dette er imidlertid forhold som denne planen i
liten grad påvirker eller kan ta ansvar for å løse. Ønsker kommunen å gjøre noe med
problemet kan det løses ved stengninger av en eller flere gater.
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Mengder

Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi dette planområdet for Fv35 er
17 700 kjt/d i 2015 , hvilket gir en makstime på ca 2 4 0 0 kjt/t. Skiltet hastighet er 40 km/t
og andel tungtrafikk antas å være ca 10 %. Fremskrevet i 10 år vil trafikken i Hønengata
kunne være ca 22 000 kjt/d, med makstime på ca 2 950 kjt/t.

Det er ca 60 bol iger somsokner til Grensegata og Gullagata. Det vil normalt generere en
trafikkmengde på ca ÅDT=250 kjt/døgn som tilsvarer ca 35 kjt/t i makstimene morgen og
ettermiddag. Pga at det er to inn - og utkjøringsmuligheter vil trafikken herfra fordeles på
både G rensegata og Gullagata. Gullagata har dessuten en og del trafikk til/fra
virksomhetene i Ankersgata (bl.a Fel leskjøpet og andre forretninger ) samt til annen
bebyggelse i området. Antatt trafikkmengde her er ca 1500 kjt/d.

Parkgata på denne siden av Gullagata antar en har en trafikk på ca ÅDT=200 kjt/d.

For Grensegata vil en anta at ca 40 boliger vil ha den som primæratkomst, dvs at den får en
trafikkmengde på ca ÅDT=160 kjt/d, tilsvarende ca 20 kjt/t i makstimen. Med lekkasje av
trafikk fra Hønengata som ta snarveier her kan disse tallene bli høyere, spesielt i
makstimen.

Prosjektet inneholder ca 20 - 22 leiligheter. Nyskapt trafikk vil med d ette kunne anslås til å
bli ca 9 0 kjt/d, med makstime på ca 1 2 kjt/t. I pr aksis a ll denne trafikken vil gå via
Grensegata , som så vil øke sin trafikk til ca 250 kjt/d. Noen kan tenkes vil kjøre Parkgata
parallelt med Hønengata i morgenrushet.

Prosjektet vil i liten grad endre trafikkmengdene i Hønengata. Det vil være avviklinge n i
atkomsten , samt de sikkerhetsmessige forhold , som vil være sentralt mht trafikk.

Atkomst.

I dag har to av de gjeldende eiendom mene atkomst til Hønengata . Hønengata 44 har
atkomst til Grensegata. Se skrå foto nedenfor .
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Atkomst fra to eiendommer blir altså med dette prosjektet sanert, slik at Hønengata mellom
Gullagata og Grensegata på denne siden blir avkjørselsfri.

En har ikke vurdert flere alternative atkomster, da det er et vegpolitisk ønske å redusere
an tall utkjøringer til Hønengata.

Tilta ket vil heller ikke gi større problemer med avviklingen eller trafikksikkerheten i
Hønengata. Det skyldes de små trafikkmengdene tiltaket vil skape, samt at punktet der
avkjøringen er, er i et etablert kryss i Hønengata som allerede er utformet i den siste
oppgraderingen av gata. Det er derfor ikke vurdert eventuelle behov for å endre
kryss utformingen .

Parkering.

Parkeringsbehov for de ca 20 - 22 nye boligene innenfor planområdet ivaretas med 1
biloppstillingsplass per boenhet på egen tomt, i underetasjen til boligblokka . Det er i tillegg
avsatt 6 parkeringsplasser på bakkenivå, primært for besøkende . Sykkelparkeringsplasser
er ikke spesifisert på situasjonsplanen, men vil bli ivaretatt i planen.

I plan bestemmels en e settes det krav til et tilstrekkelig antall parkeringsplasser for biler og
sykler .
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Kollektivtilbud

Det er busstopp i Hønengata nær planområdet i begge kjøreretninger. Der går det ofte
bybusser og andre regionale busser.

Kollektivtilbudet er derfor så godt på stedet som Hønefoss kan tilby.

Gående og syklende .

Inntil planområdet er det fortau , sykkelfelt og fotgjengerfelt, slik at en kan bevege seg til i
alle retninger så trygt en kan få det i et byområde .

Planen vist nytt fortau fra utkjøringen i Grensegata og frem til Hønengata.

5.2 Strøm, og vann - og avløpsnett

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA - nett i området. Det er satt krav i
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller
innunder tilknytningsplikten som omfatter nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye
bygninger med samlet utbygging over 1000 m2, sa mt eksisterende bygninger over 1000 m2

BRA hvor det skal foretas en hovedombygging.

5.3 Barn - og unges interesser

Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds - eller lekeareal av barn
og unge i nærmiljøet.

I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass . Dette er det satt
krav til i bestemmelsene . For 22 boliger vil det tilsi 550 m2. Avsatt lekeområde i planen er
på 643 m2.

A v a ndre større lekeområder i nærområdet finnes et ved Frikirken, rett på andre siden av
Parkgata og Gullagata, der det er ballplass . Dit er det ca 250m. Like ved ligger også St.
Hanshaugen , som er et større friområde.

Nærmeste barneskole er Hø nefoss skole so m kun ligger ca 4 50 unna. Ungdomsskolen er
Hov ungdomsskole, som ligger ca 1, 2 km unna. Til begge steder er det fortau og
fotgjengerfelt.
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5.4 Universell utforming

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming .

5.5 Grunnforhold

Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet . Byggegrunnen forventes
i hht NGU - kartlegging å være fyllmasser. Dette regnes som stabile masser og det er ingen
registrerte problemer, verken i eldre eller ny bebyggels e i området. Bygget bør fundamenteres
mht til at det fra Hønengata vil bli utsatt for rystelser fra tungtrafikk over lang tid.

5.6 Kulturminne r

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området. D ersom det i forbindelse
med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete kulturminner , skal arbeid straks
stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune skal varsles.

Fylkeskommunen er kontaktet mht mulig vern/hensyntagen av den eksisterende
trehusbebyggelsen i området, og de har bef art eiendommen og avgitt uttalelser om denne.
De konkluderer med at trehusbebyggelsen kan tillates å bli revet, men ønsker ikke
høy/massiv bebyggelse her, men oppdelte bygg helst i kun 3 etasjer. De har i møte vurdert
alternative utforminger av blokken, og foreslått å trappe ned høydene av blokken mot syd.

Forslagsstiller mener at det vil være korttenkt å bygge for små hus her. Bebyggelsen langs
Hønengata egner seg lite til småhusbebyggelse, bl.a pga støy og effektiv arealutnyttelse.
Over tid vil en i slik e relativt sentrale områder få høyere bebyggelse. Bevaringsverdig
småhusbebyggelse bør ivaretas der den vil kunne fungere som gode boligområder. Der vil
de ikke her. En velger derfor å fremme en boligblokk som kan ha et selvstendig godt
arkitektonisk uttry kk og være tilpasset en fremtidig situasjon i Hønengata.

5.7 Støy

Det er utført støyberegninger . En har beregnet punktverdier for alle fasader på et tenkt bygg
plassert langs Hønengata .

( Sonekart er ikke beregnet, da de for detaljkart i bystrøk bli r mer unøyaktige, og når
bebyggelsens plassering som her ikke er endelig fastlagt , vil de ikke gi særlig mening).

Beregningene er gjort med multirefleksjon fra omkringliggende bebyggelse.

Grenseverdier.

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings - og plansaker er T - 1442 (2012) fra
MD.
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De gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er op pgitt i dB, frittfeltsverdier.

Støynivå på ute plass og
utenfor rom med støyfølsom
bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

Veg 55 Lden 70 L5AF

Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen
av Ldenog Lnight.
Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske
installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (Fo r boliger
vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 dBA).
Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i
kap.6 i T - 1442.

Enheten Ldener en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19 - 23) gis 5 dBA tillegg, og støy på
natten (23 - 07) 10 dBA tillegg.

Fv35 Hønengata er gitt normal døgnfordeling av trafikken. Andre veger/gater har så lite trafikk
i forhold til denne at de ikke er medregnet.

Trafikk.

Trafikkdata er hentet fra Statens vegvesen sin vegdatabank, samt egne anslag for de
kommunale gatene. Trafikken er fremskrevet 10 år frem i tid. Det gir følgende data:

Gate ÅDT kjt/d Andel tungtrafikk % Fart
km/t

Hønengata 22 000 10 40
Gullagata 1 500 5 30
Grensegata 250 2 30
Parkgata 200 2 30

Selv om trafikkmengdene skulle være noe feil estimert vil det ha liten påvirkning på
resultatene, da et avvik på 100 % vil utgjør e «kun» 3 dB.

Resultater.

Naboer vil få støymessige endringer fra den noe åpne bebyggelsen mot Hønengata i dag til ei
sammenhengende boligblokk. Situasjonen i dag til ny bebyggelse er derfor her dokumentert.
Sonekartet for dagen situasjon viser at rød støysone trenger et godt stykke inn i det aktuelle
planområdet og at gul sone dekke r store deler av hele kvartalet, også der nabobebyggelsen er.

Sonekartet med ny blokk viser at den skjermer områdene inne i kvartalet ganske mye, inkludert
uteområdene for blokka. Store deler av de viktigste lekeområdene får tilfredsstillende støynivå.

Pun ktberegningene viser høye støynivå mot Hønengata, men også for tverrfasadene til blokka.
F asaden vekk fra Hønengata får støynivå godt under grenseverdiene på Lden=55 dBA og er
derfor det en kan betegne en stille side.

Høyeste fasadeverdier er ca Lden= 76 dB A og Lmaks= 8 5 dBA. ( M ot Fv35).
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Lden- verdiene er inntil ca 21 dBA over gjeldende grenseverdi Lden=55 dBA, og det er en
markant overskridelse. Overskridelsen av grenseverdien for Lmakser noe mindre (1 5 dB).

Tiltak.

Tiltak blir nødvendig mht innestøynivå . For å oppnå tilfredsstillende støynivå utenfor rom med
støyfølsom bruk, er bygget planlagt med svalganger mot Hønengata. Der vil en kunne skjerme
foran vinduer til oppholdsrom.

Det ser ikke ut til at det blir nødvendig med å sette skjermer mot Hønengata fo r å skjerme
uteplasser, og den vil le heller ikke skjerme fasadene oppover i etasjene. En har derfor ikke
beregnet med slike støytiltak.

Skjerming mht innestøynivå må vurderes for hver leilighet. Målet må være at de fleste rom
med såkalt støyfølsom bruk bør ha et innestøynivå innen kravet på Lekv=30 dBA. Dette vil
kunne påvirke planløsningene i husene og mot hvilke fasader slike rom bør ligge i.

Å skjerme fasadene slik at de demper fra Lekv= 75 dBA ute til Lekv=30 dBA inne er fullt mulig.
Hvilke tiltak og k rav til vinduer dette vil medføre kan først gjøres når fullstendige tegninger
foreligger. Det settes derfor krav til støydokumentasjon ved rammesøknad og at tiltak skal
være gjennomført før bygget tas i bruk.Støytiltak bør planlegges allerede fra starten av i
prosjekteringen av bygg og uteplasser.

5.8 Luftforurensning.

Luftforurensning er beregnet med programmet VLUFT ver.6.0. Beregningene er såkalt
«konservative», dvs med god sikkerhetsmargin. Alle inngangsparametere
(områdeegenskaper, piggfriandel (40%) og effekten av renhold) er også satt konservativt.

Trafikktall fremskrevet som i støyutredningen.

Grenseverdiene mht luftforurensning er gitt i de retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging fra MD, T - 1520.

De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.

Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone
PM10 35 µg/m3. 7 døgn per år 50 µg/m3. 7 døgn per år
NO2 40 µg/m3. Vintermiddel 40 µg/m3. Årsmiddel

Helseeffekter Personer med alvorlig
luftveis - og hjertekarsykdom
har økt risiko for forverring
av sykdommen.

Friske personer vil
sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

Personer med luftveis – og
hjertekarsykdom har økt risiko for
helseeffekter.

Blant disse er barn med luftveislidelse
og eldre med luftveis - og
hjertekarlidelser mest sårbare.
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Nevnte helseeffekter gjelder de som bor/har varig opphold langs vegene.

For NO2 vintermiddel og årsmiddel har en ikke program som beregner aktuelle grenseverdier
ennå. Programmet beregner verdier for maksimalnivå og den statistisk 8.høyeste konsentrasjon
i løpet av et år.

Resultater.

En har beregnet konsentrasjonen for fasaden nærmest Hønengata og for fasaden vekk fra
denne, men programmet gir ingen forskjeller mellom de to. Tallene gjelder derfor begge steder.

PM10. (35 g/m3. 7 døgn/år ) NO2. (8 døgn/år )
50 114

Svevestøv PM10.

Resultatene viser i forhold til de nye retningslinjene at eksisterende bebyggelse mht PM10

svevestøv stort sett vil ligge i kant av rød sone (dvs 50 g/m3). Dette er også i hht erfaringer fra
beregninger for områder nær sentrum i Hønefoss.

Nitrogendioksid NO2.

Retningslinjene har en grense til vintermiddel på 40 µg/m3 . Den 8. høyeste beregnede verdi pr
år for NO2 er her med VLUFT beregnet til ca 114 g/m3.

Beregnede verdier er ikke sikre mht å kunne fastslå om bebyggelsen blir liggende i eller
utenfor gul /rød sone for NO2. Men det er grunn til å anta at mht NO2 ligger bygget i gul sone,
da den ligger noe utenfor sentrum der områdeforurensningen er større.

Konklusjon.

Tiltaket ligger nær Fv35 og følgelig med forurensningsnivå noe høyt. Men skal en bygge i
sentrale deler av byen er det uunngåelig. Verdiene for s vevestøv for gjenstående bebyggelse
ligger over gjeldende grenseverdier i T - 1520, og svært trolig vil også tilsvarende grenseverdier
for nitrogendioksid ligge i gul sone.

Tiltak vil derfor være å ha god filtrering av lufta til boligene, men egnet filter, og at en
plasserer luftinntakene høyt på bygget og ved fasaden som blir lengst vekk fra Hønengata.

5.9 Biologisk mangfold .

Området er i dag bebygde arealer og med opparbeidde flater . Det er derfor ingen
naturområder her. Tiltaket vil derfor ikke medføre negative konse kvenser for plante - og
dyreliv . E n systematisk gjennomgang mht ti l naturmangfoldloven s §§ 8 - 12 vil derfor ha
liten mening for denne planen.
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6 Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er laget egen kortfattet risiko - og sårbarhetsanalyse . Se denne. I f orhold til uønskede
hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende:

5. Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette
skal bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak.

28. Støv og støy fra trafikk.

Planen gjelder et om råde ved siden av Fv35 Hønengata, som er ei sterkt trafikkert gate. Det
vil måtte gjøres støytiltak, og disse bør planlegges fra starten av i prosjekteringen av bygg
og uteplasser.

Det vil også være fare for luftforurensning fra vegtrafikken, men så stor nærhet til Fv35.
Også her må det gjøres tiltak, med filtrering av lufta inn til bygget og god strategisk
plassering av luftinntak.

Gitt nødvendige tiltak vil en vurdere risikoen som akseptabel.

43. Ulykke i av - /påkjørsler

Tiltaket vil i noen grad forår sake økt trafikk av i Grensegata. Med noe økt trafikk vil det
også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Økningen er i størrelsesorden 90 kjt/d, med
makstime på ca 12 kjt/t. Dette er svært moderat.

Risikoen vurderes som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk
fra tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau langs
kjørevegene , anser en at dette tiltaket ikke vil gi øk ninger i antall ulykker for myke trafikanter.

Risikoen vurderes som akseptabel.
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REGULERINGSPLAN FOR HØNENGT 40-44. 

INNSPILL TIL VARSLING OM OPPSTART MED KOMMENTARER. 
 

Planforslag til 1.gangs behandling 
 
 
På vegne av tiltakshaver ble det sendt søknad til kommunen om oppstart 15.9.2104. Formannskapet 
vedtok 17.2.2015 som sak 22/15 oppstart av planarbeidet. Oppstart ble gjort av kommunen 
24.2.2015. 
Det ble mottatt 6 innspill i høringen. Disse er oppsummert og kommentert av forslagstiller og 
rådmann. I oppsummeringen er også brev fra Buskerud Fylkeskommune i 2005 vedrørende søknad 
om rivning av verneverdig bygg tatt med. Rådmannen har også tatt med brev mottatt etter fristen for 
innspill da brevet anses å være presisering av tidligere nevnte forhold ved planen. 
 
Buskerud Fylkeskommune. Brev av 01.3.2105. 
Buskerud Fylkeskommune. Brev av 08.4.2015. 
Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 24.3.2015. 
Statens vegvesen. Brev av 28.3.2015. 
Adv. Torkildsen & co. Brev av 26.3.2015. 
Kommuneoverlegen. Brev av 27.3.2015. 
Ringerike kommune. Rådmannens stab. Brev av 12.2.2015. 
Cicilie Myrvang. Brev datert 16.06.2015. 
 
 
Rivningssøknaden 
 
Buskerud Fylkeskommune. Brev av 01.3.2105. 
Forut for varslingen ble det 06.2.2005 avholdt befaring med kulturvernmyndighetene for å avklare 
eventuelle krav om vern av den eksiterende bebyggelsen på tomtene.  
Bygningene har i utgangspunktet stor verneverdi, men pga store råteskader og forfall vil 
fylkeskommunen ikke motsette seg rivning. 
 
Forslagstillers kommentar:  
Dette avklarer at prosjektet kan gjennomføres som påtenkt. 
 
Rådmannens kommentar: 
I sin tillatelse til rivning presiserte Fylkeskommunen at de forutsatte at nybygg på eiendommen 
(Hønengata 44) skulle tilpasses annen bebyggelse i området. Prosjektet har etter avklaringen av 
Hønengata 44 innlemmet Hønengata 40 og 42 i planområdet som dermed kommer inn mot område 
med historisk verdi (verneområde 10 Holttangen). Det har i etterkant vært avholdt møte med 
Fylkeskommunen og laget alternative forslag til utforming av bebyggelse i planområdet. 
Fylkeskommunen har fremholdt sitt syn. 
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Innspillene: 

Illustrasjonen til venstre viser plasseringen av private 
merknadsstillere i forhold til planområdet. De berørte 
grunneiere innen samme kvartal som planområdet har levert 
felles merknader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buskerud Fylkeskommune. Brev av 08.4.2015. 
Ingen kjente automatisk fredede kulturminner. Anbefaler ikke boligblokk her pga hensynet til 
omkringliggende småhusbebyggelse. Redd bygget vil skape presedens for området. Byggeplanene 
bør revurderes. 
 
Forslagstillers kommentar:  
Jfr våre kommentarer til uttalelsen til adv Torkildsen & co. 
 
Rådmannens kommentar. 
Rådmannen anser at boligblokk i området vil medføre presedens for bebyggelse langs Hønengata. 
I Hønengata er det lenger sør vedtatt reguleringsplan som tillater 15m mønehøyde ved lyskrysset 
Hønengata X Vesterngata (Hønengata 18-20) og det er reguleringsplaner under arbeid sør og nord for 
det aktuelle planområdet der det tas sikte på å regulere til 4 etasjer (Hønengata 26) og 4-5 etasjer 
(Hønengata 59). Faren for presedens ble omtalt i oppstartssaken og anses å gjelde kun for 
bebyggelsen møt Hønengata. For bakenforliggende bebyggelse antas ikke planen å gi 
presedensvirkning. Rådmannen anser at det ville vært fordel om det fra kommunen var gitt klarere 
føringer på ønsket bygningshøyde øst og vest for Hønengata på strekningen mellom lyskrysset og 
jernbaneundergangen. 
I forhold til omkringliggende småhusbebyggelse vil planområdet forholde seg både til bebyggelse 
langs Hønengata og til område med kulturminnehistorisk verdi i Gullagata. Rådmannen anser at det 
er problematisk dersom nærhet til et område med historisk verdi skal legge føringer på bruken av 
arealer da dette gir liten forutsigbarhet. I forhold til småhusbebyggelsen langs Hønengata støtter 
rådmannen Fylkeskommunen i sitt syn på at foreslått bebyggelse vil forringe helhetsinntrykket av 
småhusbebyggelsen langs Hønengata. Ved vedtak om utlegging til offentlig ettersyn kan dette bli 
tolket som et signal på at en endring til tyngre og høyere bebyggelse langs Hønengata er i tråd med 
ønsket utvikling. 
 
Med bakgrunn i uttalelsen fra Fylkeskommunen ble det avholdt møte mellom Fylkeskommunen, 
kommunen og forslagstiller. Forslagstiller fikk utarbeidet alternativer til foreslått utnytting av 
eiendommen som ble sendt Fylkeskommunen for uttalelse. Alternativene medførte i hovedsak en 
avtrapping/nedskalering mot foreslått bevaringsområde sør for planområdet. Fylkeskommunen gav 
tilbakemelding om at ingen av forslagene i tilstrekkelig grad tilpasset seg omkringliggende bebyggelse 
og anbefalte å splitte opp bebyggelsen i flere mindre bygninger samt å begrense byggehøyden til 3 
etasjer. 
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Rådmannen anser at forslag fra Fylkeskommunen om oppdeling vil være velegnet til å bedre 
tilpasningen til omkringliggende bebyggelse og gjøre bygningene mindre dominante. 
Støyutredningen viser imidlertid at oppdeling av bygningene vil føre til problemer med skjerming av 
bakenforliggende arealer, noe som vil kunne medføre behov for støyskjermer. Disse vil kunne bli 
lavere enn bebyggelsen i forslaget til reguleringen, men rådmannen anser bruk av skjermer langs 
gata som problematisk ut i fra estetiske hensyn og kontakten mellom gata og bebyggelsen.  
 
 
Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 24.3.2015. 
Brev fra fylkesmannen med fokus på å vektlegge støy, luftforurensning, forhold for barn og unge, 
landskap, klima, energi, universell utforming og naturmangfold. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Selv om alle temaene er viktig, anser en at støy vil være største utfordring. Er blitt utredet og 
behandlet grundig. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden anses tilstrekkelig kommentert gjennom planbeskrivelse og støyutredning. 
 
Statens vegvesen. Brev av 28.3.2015. 
Mener grunnlaget for ny utbygging bør være godkjent kommune(del)plan. De trafikkmessige 
virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Støyforholdene og luftkvalitet må dokumenteres. 
Tiltak vises på kartet og må være sikret ved rekkefølgebestemmelser. 
 
Forslagstillers kommentar:  
Alle disse forhold er vurdert og omtalt i planen. 
 
 
 
 
Adv. Torkildsen & co. Brev av 26.3.2015. 
Representerer eierne av de andre fire eiendommene i kvartalet, dvs gnr 317 bnr 221, 230, 405 og 
580. 
Påpeker at planene legger opp til vesentlig endring av gjeldende kommuneplan, og at en endring 
burde være gjort som ledd i en områderegulering eller i kommuneplanen. 
Viser til at forutsetning for riving er at nye bygg er tilpasset det eksisterende. 
Mener det nye bygget vil være fremmedartet i området. 
Mener at et større bygg ikke vil gi bedre støyskjerming enn et mindre bygg. 
Redd for at tiltaket vil gi trafikkmessige problemer i området, og at dette må utredes i en mer 
omfattende områdeplan. 
Mener at bebyggelsens virkning fra disse beboernes vinkling er like viktig som fra Hønengaten. Inn- 
og utkjøring forbi gnr 317/230 vil bli til stor sjenanse for denne, men også for de øvrige 
eiendommene. 
Bygningen vil bli ruvende sett fra naboenes eiendommer, og medføre tap av utsikt, sol, lys og luft for 
disse. Mener det fremlagte soldiagram ikke gir forsikring mot slike ulemper. Fra balkongene på det 
nye bygget vil det bli innsyn til de lavereliggende eksisterende eiendommene. 
Skolekapasiteten må utredes. Utearealene ser ut til ikke å være tilstrekkelig. 
Kartet viser feil grense mellom gnr 317/186, 221 og 230. 
Inviterer til en dialog med forslagsstiller og kommunen for å diskutere hvordan «en fornuftig 
utbygging av tomtene kan se ut». 
 
Forslagstillers kommentar:  



 
 

4 
 

Mht krav om at denne planen må inngå i en større områdeplan eller endring av kommuneplanen 
vises til Planlovens prinsipp om at det er siste vedtatte plan som gjelder. Det er altså full adgang til å 
vedta en slik plan her dersom det er politisk enighet om det. 
I et byplanperspektiv mener en at det riktig å legge følgende vurderinger til grunn: 

 Eksisterende spredte småhusbebyggelse langs Hønengaten er blitt mer og mer utsatt for 

trafikkstøy, rystelser og forurensning, med den følge at de er blitt stadig mindre egnet for 

denne type boligbebyggelse. Også bebyggelse i andre husrekke fra Hønengaten/Fv35 blir mer 

og mer utsatt for samme negative faktorer. 

 Hønengaten har allerede i dag en blanding av store bygg og småhusbebyggelse. Den har 

således ikke et helhetlig sammenhengende småhuspreg. 

 Nybygging i og nære sentrum borger for høyere utnyttelse enn i dag, pga ønsket om å 

fortette bebyggelsen for å huse flere innbyggere her, en arealøkonomisk forsvarlig 

forvaltning, samt få en økonomisk forsvarlig utnyttelse av eiendommene. Det er derfor ikke 

fremtidsrettet å ha en ekstensiv utnyttelse av arealene i slike områder som her. 

Alle de forhold som Torkildsen & co påpeker er kjente utfordringer i denne plansaken. Det er klart at 
byggingen vil endre omgivelsene til naboeiendommene, men i en bybebyggelse som her vil alle 
måtte påregne at de vil bli endret over tid.  
Virkningene for naboene er forsøkt vurdert og omtalt i plandokumentene, og en mener at de ikke blir 
utilbørlig forverret. En viser til disse. Spesielt er virkningen av støy før og etter utbygging behørig 
dokumentert. 
Kommunen selv har bekreftet at det ikke er manglende skolekapasitet i området. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser at temaene som tas opp er relevante temaer ved planen. I forhold til ulempe for 
naboer vil i stor grad dette bestå av ulempe i form av endrede sol/utsiktsforhold, innsyn og 
trafikk/støy. Det vises til at det allerede i dag er problematiske trafikkforhold og at flere velger å kjøre 
inn i området og følge lokalveiene i stedet for å benytte Hønengata grunnet kø i rushtiden. 
Rådmannen mener det er grunn til å tro at flere av beboerne innen planområdet vil velge å kjøre 
langs bakenforliggende gatenett dersom trafikken i Hønengata gjør utkjøring problematisk. Dette er 
imidlertid et problem som i hovedsak skyldes for dårlig kapasitet på overordnet samleveinett. Slik 
kjøring er allerede et problem til visse tider. Rådmannen antar at vekst generelt vil øke problemet. 
Beboere innen planområdet vil kunne ventes å føre til en noe større trafikkbelastning på sekundært 
veinett, men vil også kjenne dette bedre med tanke på uoversiktlige områder og steder. Rådmannen 
anser derfor at prosjektet ikke vil ha særskilt negativ virkning i forhold til trafikkforholdene i området. 
 
Innsyn ble i liten grad vurdert i oppstartssaken. Det er forståelig at naboer som går fra ikke å ha 
innsyn i særlig grad til å få mange leiligheter vendt inn mot egen eiendom vil finne dette svært 
negativt. Det ble avholdt møte med naboer om muligheter for å endre bebyggelsen på en måte som 
kunne aksepteres. Det ble ikke gitt signaler om hva som skulle til for å tilpasse bebyggelsen ut over at 
det var akseptabelt med boliger av tilsvarende form og volum som dagens bebyggelse.    
Rådmannen anser at forslagstiller ved å plassere bygningen lengst mulig fra tomtegrense mot naboer 
har forsøkt å redusere ulempen for nabo. Minste avstand mot nabogrense mot vest blir ca. 8m mot 
gnr.317/221 og ca. 11.5m mot gnr. 317/230. Bygningen foreslås med nedtrappet fasade mot øst for å 
minske høyde og skyggevirkningen mot naboene. Det anses videre at en reduksjon av høyden vil 
kunne redusere ulempen ytterligere. En reduksjon må forventes å påvirke økonomien og derved 
realiserbarheten til prosjektet. 
Krav til lekearealer i form av nærlekeplass anses å være ivaretatt i planforslaget. Rådmannen anser at 
arealet avsatt til lek er mindre enn det gis inntrykk av i arealberegningen da deler av dette arealet vil 
fungere som adkomst mot Hønengata og vil være støyutsatt dersom det ikke gjøres spesielle tiltak. 
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Lekearealet planen legger til rette for er imidlertid stort nok til å kunne fungere og har en god 
plassering med gode sol og støyforhold samt synlighet fra leilighetene. 
 
Kommuneoverlegen. Brev av 27.3.2015. 
Mener de nevnte miljøfaktorene som skal utredes er utfyllende, og det er positivt med 
boligfortetting i sentrum også i et helseperspektiv. 
 
Ringerike kommune. Rådmannens stab. Brev av 12.2.2015. 
På utbyggers henvendelse om skolekapasiteten bekrefter kommunen at det er kapasitet i 
skolekretsen for dette og flere andre utbyggingsprosjekter nord i byen. 
Forslagstillers kommentar:  
Det er stilt spørsmål om dette fra flere hold, så uttalelsen er viktig for gjennomføring av planen. 
 
Cicilie Myrvang. Brev datert 16.06.2015. 
Tar opp mange av de samme problemstillingene som i brev fra adv. Torkilsdsen & Co. Mener planlagt 

bebyggelse vil bryte med eksisterende bebyggelse og viser til blokkbebyggelse i Parkgata ved Rema. 

Mener planene vil ha negative virkninger for omkringliggende bebyggelse, trafikk og trafikksikkerhet 

samt støy. Foreslår at det heller bygges 2-4mannsboliger rundt et grønt område. Mener prosjektet 

ikke vil henvende seg til barnefamilier men mer mot eldre. Mener at Hønefoss bør utvikles på en mer 

estetisk og levende måte. 

Forslagstiller har ikke kommentert innspillet direkte da innspillet kom utenom ordinær høring av 

planforslaget. Rådmannen anser likevel at punktene i innspillet er kommentert gjennom svar på 

merknad fra Advokat Torkildsen & co. 

Rådmannens kommentar.  
Rådmannen viser til kommentar til merknad fra Torkildsen & co. I forhold til ønsket bebyggelse er det 
i varsel om oppstart gjort rede for vurderingene om innføring av større bebyggelse langs Hønengata.  
Rådmannen presiserer at valg av ønsket bebyggelse er et politisk valg. I forhold til målgruppen 
prosjektet henvender seg mot anser rådmannen at prosjektet vil kunne henvende seg også mot 
familier med barn. Dette avhenger av hvem prosjektet velger som målgruppe og vil nok være 
markedsstyrt. Det vil være mulig å styre dette noe mer gjennom planen ved f.eks. krav om størrelse 
på leiligheter. Rådmannen har ikke vurdert at det er behov for dette i denne saken. 
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres r isiko- og sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Område med fare, r isiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.

Denne saken gjelder en plan for Hønengata 40-44, der hovedformå let er å legge til rette for
boliger.

Plankartet:

Mht planinnholdet vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare/uønskede hendelser der det ka n oppstå skader, ulykker eller tap
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres
som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
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hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvense r gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir li ten risiko.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegges
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først . Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der s om utpeker seg som risikofylte er så
kommentert.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen sams varer med alvorlighetsgradene:

Gradering av sannsynlighet:

4. Svært sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
3. Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år.
2. Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år.
1. Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang pe r 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1. Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konse kvenser opp
til 100 000kr

2. En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader . Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.

3. Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende m iljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4. Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/ syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr.

5. Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig s kadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er illustreres i en slik
tabell:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig



Hønengata 40-44. PlanID 0605-401. Ringerike. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

5

Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala
(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1):

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko

3. ANALYSE

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering.
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur- og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, elle r kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1 . Masseras/-skred Nei Helt flat tomt. Ikke kjent at

det skal være usikre
grunnforhold

2. Snø-/isras Nei Ikke bratt i/utenfor
området.

3. Flomras Nei Ligger høyt over vann.
4. Flom. Innsjø, elv. Nei God avstand og høyde til

elva.
5. Radongass Ja 1 1 Mulig, men tiltak

obligatorisk.
Vær, vindeksponering. Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket f are for skade på:
8. Sårbar flora Nei Bebygd/hager. Ikke

spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen
1 0. Verneområder Nei Ingen kjente
1 1. Vassdragsområder Nei Ingen nære som påvirkes.
1 2. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
1 3. Kulturminne/-miljø Nei Ingen
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tilta ket få konsekvenser for:
1 4. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei God avstand til bane
1 5. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
1 6. Sykehus/-hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
1 7. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
1 8. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
1 9. Vannforsyning, avløp Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21. Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Nei Alltid vært bebygd.
24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Komm entar/tiltak
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk (bane) Ja 4 2 Er utredet. Tiltak

nødvendig
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31 . Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei Ingen linjer med kraftig

strømføring inntil tomta.
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Nei For lite trafikk genereres
38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41 . Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet
43. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 2 God sikt. Lav hastighet.
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4 I gatenettet. Lite

sannsynlig
45. Andre ulykkespunkter Nei Ikke aktuelt
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje - /terrormål
Nei Ikke aktuelt

47. Er det potensiell sabotasje-/
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt

48. Regulerte vannmagasiner
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc.)

Nei Ikke aktuelt

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51 . Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes
gjennom/langs planområdet

Nei Kun langs med området.
Lave hastigheter.
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3.2. Samlet risikovurdering.

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til d e nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er
kommentert i neste punkt.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig 28

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig 5 43 44

3.3. VURDERINGER.

5. Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal
bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak .

28. Støv og støy fra trafikk.

Planen gjelder ei tomt ved siden av Fv35 Hønengata, som er ei lokalt sett sterkt trafikkert gate.
Det vil måtte gjøres støytiltak, og disse bør planlegges fra starten av i prosjekteringen av bygg
og uteplasser.

Det vil også være fare for luftforurensning fra vegtrafikke n, men så stor nærhet til Fv35. Også
her må det gjøres tiltak, med filtrering av lufta inn t il bygget og god strategisk plassering av
luftinntak.

Gitt nødvendige tiltak vil en vurdere risikoen som akseptabel .

43. Ulykke i av-/påkjørsler

Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk av i Grensegata. Med noe økt trafikk vil det også bli
tilsvarende økt fare for ulykker. Økningen er i stø rrelsesorden 90 kjt/d, med makstime på ca 12
kjt/t. Dette er svært moderat.

Risikoen vurderes som akseptabel.
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44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk fra
tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for uly kker. Men siden det er fortau langs kjørevegene,
anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i a ntall ulykker for myke trafikanter.

Risikoen vurderes som akseptabel.

4. KON KLUSJON OG AN BEFALIN G.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å
kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor.
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fylkeskommune 
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Vår dato Vår referanse 

01.03.2013 2013/1021-1 

Utviklingsavdelingen  650 
 

 

POST ADRESSERES IKKE TIL ENKELTPERSONER 

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto 
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE  Haugesgt. 89, 3019 Drammen 32 80 85 00   2200.07.13523 

Postboks 3563 E-postadresse Internett  Foretaksregisteret 
N-3007 Drammen Postmottak@bfk.no www.bfk.no  NO 964 951 373 

 

Vår saksbehandler   Deres dato Deres referanse 

Jørn Jensen, tlf 32808669    

 

 

Lafton Eiendom AS 

Stangs gate 7 

3510  HØNEFOSS 

  

 

 

 

 

HØNENGATA 44, GNR. 317 BNR. 187, HØNEFOSS, RINGERIKE KOMMUNE 

RIVING 

 

 

Vi viser til befaring 6. februar, der Sindre Lafton for eier Lafton Eiendom AS, entreprenør Runar Slålien, 

Knut Ivar Kollstrøm og Lars Lindstøl fra Ringerike kommune og Tore Sønju og Jørn Jensen fra Buskerud 

fylkeskommune var til stede. 

Vi viser også til vedlagte befaringsrapport. 

 

 

BESKRIVELSE 

 

Hønengata 44 ligger i et område med mye eldre bebyggelse rundt 500 meter nord for Hønefoss sentrum. 

Eiendommen består av bolighus, sidebygning og uthus, oppført i sveitserstil/jugendstil.  

For nærmere beskrivelse, se befaringsrapporten. 

 

 

HISTORIE 

 

Bolighuset er ut fra byggemåten satt opp rundt 1900. I folketellingen fra 1910 finner vi Hønengate 44, 

som da eies av snekker Edevart Bakken (f. 1883 på Hønefoss). I 1900 bor han sammen med faren 

snekkermester Emil Bakken (f. 1853 på Hønefoss). De bor i Hønengata, men om det er samme eiendom, 

vet vi ikke. I 1910 er det bare et bebodd hus på eiendommen, med en leilighet i hver etasje. Sidebygning 

(også kalt verksted) er byggemeldt i 1922 for Edv. Bakken. Uthuset kan være like gammelt som 

bolighuset. 

 

 

VURDERING AV VERNEVERDI 

 

I kulturminneregistrering i Hønefoss, foretatt for kommunen i 2000/2001 er bolighuset gitt høy 

verneverdi. Det har høy verdi på kriteriene representativitet og autentisitet. Sidebygningen har middels 

verneverdi og uthuset lav verneverdi. I hovedsak deler vi denne vurderingen.  
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RIVING 

 

Ny eier ønsker å rive alle bygningene på eiendommen for å bygge nye boliger. Med utgangspunkt i 

kulturminneregistreringen burde søknad om riving av i alle fall bolighuset bli avslått. Det viste seg 

imidlertid på befaringen at den tekniske tilstanden til bolighuset var betydelig verre enn antatt. Det er 

store råteskader med utspring i gradrennene på husets østside, som går hele veien ned. Dette gjør at vi 

vanskelig kan anbefale kommunen å gi avslag på en rivesøknad.  

 

 

KONKLUSJON 

 

På bakgrunn av bolighusets langt framskredne forfall vil vi ikke gå imot riving. Vi vil heller ikke motsette 

oss riving av de andre bygningene. Vi forutsetter imidlertid at nybygg på eiendommen tilpasses annen 

bebyggelse i området.  

 

  

 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Jensen  e f  

kulturvernkonsulent  

 
Vedlegg 
1 Befaringsrapport 

 
Kopi til: 

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Hønengata 40-44 - Hønefoss - Ringerike kommune -

detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse kulturminner

Det vises til brev datert 24.02.2015 angående varsel om oppstart av detaljregulering for Hønengata 40-
44 i Hønefoss, Ringerike kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 
boligblokkbebyggelse.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Vi har derfor ingen 
merknader til planen. Vi minner likevel om varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

Nyere tids kulturminner
Det foreligger varsel om oppstart av detaljregulering 401 Hønengata 40-44. Planområdet omfatter 
eiendommene Hønengata 40, 42 og 44. Nåværende bebyggelse på planområdet er småhusbebyggelse 
hvorav husene på Hønengata 40 og 42 er vurdert til å ha lav verneverdi. Bolighuset i Hønengata 44 
derimot ble vurdert til å ha høy verneverdi, sidebygningen har middels verneverdi og uthuset lav 
verneverdi (kulturminneregistrering i Hønefoss, 2000/2001). 

I forbindelse med en tidligere søknad om riving for Hønengata 44 ble det foretatt en befaring. 
Konklusjonen etter befaringen var at den tekniske tilstanden til bolighuset var betydelig verre enn 
antatt, slik at fylkeskommunen ikke kunne anbefale kommunen å gi avslag på søknaden.
I denne forbindelse viser vi til fylkeskommunens uttalelse i brev datert 01.03.2013. Kommunen har gitt 
tillatelse til riving av bolighus i Hønengata 44 under forutsetning av at  "ny bebyggelse skal tilpasses 
omkringliggende bebyggelse".

Varslet om oppstart er konkret når det gjelder nytt tiltak på planområdet. Det er planlagt 
boligblokkbebyggelse i fire etasjer med 21  boenheter. Blokken skal plasseres mot eiendomsgrense 
/Hønengata i øst, parkering og utearealer skal ligge i vest på tomta. På fasadetegningene vises 
boligblokken som svært høy og dominerende i forhold til nabobebyggelsen. 

Ringerike kommune
Att. Lars Lindstøl
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 08.04.2015 Vår referanse: 2015/908-5 Vår saksbehandler:
Deres dato: 25.02.2015 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Bebyggelsen i området består i hovedsak av småhus. Eksisterende bebyggelse langs Hønengata gir et 
strukturert  og helhetlig inntrykk. Ved oppføring av planlagte boligblokkbebyggelse vil dette 
helhetsinntrykket bli ødelagt. 
Planområdet Hønengata 40-44 grenser i sør til et område som er vurdert til å ha høy verneverdi. Dette 
området er foreslått som bevaringsområde i kulturminneregistreringen. Bebyggelsen i dette 
bevaringsområdet og omkring planområdet ble oppført tidlig på 1900- tallet, og flere av husene er 
vurdert til å ha høy verneverdi (se kulturminneregistrering i Hønefoss).

Det planlagte tiltaket er i strid med gjeldende kommuneplan hvor området er avsatt til boligformål. 
Ved omregulering av planområdet til boligblokkbebyggelse vil det åpnes for et uønsket massivt bygg 
blant den eksisterende småhusbebyggelsen,  som i verste fall kan få presedens for seinere byggetiltak i 
nærområdet. Dessuten vil tiltaket være i strid med kommunens vedtak gitt i forbindelse med tidligere 
rivingssøknad og betingelser knyttet til det.

Konklusjon
Når det gjelder planområdet vil vi ikke motsette oss riving av eksisterende bebyggelse. Bygningene i 
Hønengata 40 og 42 er vurdert til å ha lav verneverdi og for Hønengata 44 foreligger det tillatelse til 
riving fra før. 

Vi kan derimot ikke anbefale omregulering til boligblokkbebyggelse og viser nok en gang til vår 
tidligere uttalelse i forbindelse med søknad om riving. Både fylkeskommunen og kommunen har vært 
enige om at ny bebyggelse skal tilpasse seg den omkringliggende bebyggelsesstrukturen. Vi fraråder 
derfor den foreslåtte omreguleringen, også for å ikke åpne for presedens.

Vi anbefaler sterkt å revurdere en dominerende og fremtredende bebyggelse på planområdet med 
hensyn til omkringliggende småhusbebyggelse og kulturhistorisk miljø, før planen fremmes til offentlig 
ettersyn.

Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi) og Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner).
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Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Advokatfirma Torkildsen Co AS Postboks 2884 Solli 0230 Oslo



Vår dato: 24.03.2015 

Vår referanse: 2015/1487 

Arkivnr.: 421.4 

Deres referanse: 14/4304-5 

 

Saksbehandler: Lise Økland 

 

Innvalgstelefon: 32 26 68 04 

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no 

Ringerike kommune  

Postboks 123 Sentrum 

3502  Hønefoss 

 

 

 

 

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Hønen-

gata 40-44 i Ringerike kommune 
 

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for  

Hønengata 40-44 i Ringerike kommune. Vi ber om at forhold knyttet til støy, luftfor-

urensning, barn og unge, landskap, klima, energi, universell utforming og naturmang-

fold blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  

 

Bakgrunn 

Fylkesmannen viser til brev av 24. februar 2014 med varsel om oppstart av arbeid med detalj-

regulering for Hønengata 40-44 i Ringerike kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge 

til rette for bygging av 21 leiligheter. I kommuneplanen for Ringerike er området avsatt til 

eksisterende boligområde. 

 

Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen minner om at støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og miljødepartemen-

tets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Nye boliger med uteoppholds- og 

lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med retningslinjen. Ut fra beliggenheten 

sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan det eventuelt ved dokumentert behov aksepte-

res avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at alle boliger sikres en stille side. Minst halvpar-

ten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett soverom, skal ha vindu i fasade som til-

fredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må også ha tilgang til uteoppholdsareal med til-

fredsstillende støyforhold.  

 

Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av støyfor-

hold i tråd med støyretningslinjen. Det må også stilles krav om at det ved søknad om ramme-

tillatelse skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. 

Videre må det innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før boligene 

kan tas i bruk. Vi ber om at støyfaglige utredninger følger saken og at eventuelle nødvendige 

støytiltak innarbeides i planen.  

 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

T-1520 må også legges til grunn. For å unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør be-

byggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres til områder med 

god luftkvalitet. Det er imidlertid ønskelig med økt fortetting av boliger i byområder for å re-
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dusere bilavhengigheten og dermed luftforurensningen. Kommunen må derfor ha en avklart 

holdning til hvor nye boliger lokaliseres. I rød sone bør det ikke tillates etablering av boliger.  

 

Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. 

Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering 

av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og til-

strekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at lekearealer på tak ikke 

kan aksepteres som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på bakkenivå. Ved en 

eventuell omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de rikspolitiske 

retningslinjene krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de generelle kravene til 

lekemuligheter kan oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker skolevei. 

 

Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom bestem-

melser om utforming av ny bebyggelse. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging står det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om landskaps-

verdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske land-

skapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.  

 

Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jfr. blant annet Meld. St. 21 

(2011–2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 

plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 

fjernvarme. Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 

fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en regu-

leringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter tilknyt-

ningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til kommu-

nenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014.  

 

Kommunen kan også utenom tilknytningsplikt stille krav om tilrettelegging for forsyning av 

vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8. Det må da vurde-

res om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig, og settes av areal til rørtraseer, var-

mesentral og lignende. I den sammenheng minner vi om teknisk forskrift (TEK10) hvor det er 

krav om at minst 60 % av varmebehovet skal kunne dekkes av alternative varmeløsninger for 

bygninger over 500 m
2
. 

 

I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. 

september 2014, står det at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at 

transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transport-

former. Ut fra dette vil vi be om at planarbeidet legger vekt på trafikksikre løsninger for gåen-

de og syklende med god tilgjengelighet til sentrum. Det må også vurderes om det er behov for 

tiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 

 

Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det 

må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi 

viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regje-

ringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
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Eventuelt verdifullt naturmiljø, for eksempel gamle trær, bør ivaretas. Det må som en del av 

planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i na-

turmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Anders J. Horgen 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

  Lise Økland 

   

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 

 

 























 

Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune  

Miljø- og arealforvaltningen 

Areal- og byplankontoret 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/4304-10 8650/15 PLN 401  27.03.2015 

 

Uttalelse til Detaljregulering 401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt 

 

Det vises til saksframlegg med tilhørende dokumenter og saksprotokoll i sak 22/15 i 

Formannskapets møte 17.2.2015.  

Hjemmel for uttalelsen er Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) og tilhørende forskrift 

om miljørettet helsevern. Forslag til detaljplan virker tilfredsstillende opplyst og utredet. 

Miljørettet helsevern kjenner ikke til andre miljøfaktorer enn de som allerede er beskrevet som 

kan virke inn på prosjektet. 

Miljørettet helsevern støtter planforslag om boligfortetting i sentrum av hensyn til den positive 

effekten det kan ha på folkehelsen. Tilrettelegge med flere klimavennlige boliger, boliger i 

ulike størrelser, universell utforming av boliger, atkomst og uteoppholdsplasser, økt andel 

gang- og sykkeltransporter i sentrum, trygge lekeplasser og skoleveier, m.m. er anbefalte tiltak 

for å oppnå bedre befolkningshelse på sikt.   

 

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

Areal- og bypla nkontoret,

Postboks l-23 sentrum

3502 Hønefoss

Vi som naboer stiller oss sterkt imot til denne type blokkutbyggelse midt i hpnegata, og dens

omkransende fredede bebyggelse. Blokken som ønskes oppsatt er ca 14,5 meter høy og med 22

leiligheter. Bebyggelsesgraden de har valgt på denne tomten er ca 4O%o, noe som ligger 15-20%o over

det som er normalt på omkransende tomter. Dette er eksklusiv parkeringsplasser og

nedkjøringsrampe. Dvs at grøntområdet og lekeområdet er så lite at dette ikke kan kalles ett bygg

som er tenkt for f.eks barnefamilier. Burde ikke nybygg følge samme tomtekrav som omliggende

tomter. Når man f.eks bygger på Almemoen kan man max utbygge 20%,bolig kan maks ha

mønehøyde på div meter osv. Bør det ikke følges de krav som er i ett område når man tenker å slå

sammen 3 tomter og bygge en blokk? Finnes det ikke reguleringsplan for område som sier noe om

maks mønehøyde f.eks. at boliger må ha saltak osv. Ringerike ønsker ett mer levende sentrum, og

flere barnefamilier til byen. Denne blokken appellerer mest til eldre, og leilighetene blir for små for

barnefamilier. En barnefamilie Ønsker seg gode uteområder, gjerne litt gr6nt, lekeplass, og gode

terasser. I denne blokken er det lite grøntområder og små terrasser. Ringerike skal i disse dager i

gang med ny byplan, og det å gi grØnt lys for en slik skjemmende bebyggelse rett i forkant av en

langsiktig plan må være svært lite hensiktsmessig.

Ví mener at det estetiske i denne saken står sterkt og at denne utbyggingen står meget i strid med

ordinær omkransende bebyggelse i området. Det blir rivd verneverdige bygninger for å sette opp en

blokk på 4-5 etasjer som blir som en stor kasse midt i eller lav bebyggelse. Denne blokken blir i

nærheten av str som den blokken som ligger i parkgata v/Rema. Dette er en altfor stor bygning i ett
ellers lavt boligområde. Det vil medføre krasj estetisk, skygge og mye trafikk og stØy. Når man ser

hvordan Varme og sanitær bygde for noen år tilbake, er dette bygget mer i form som nærliggende

bygg og ett nytt bygg i Hønengafa 40-44 bør ikke være hpyere eller mer ruvende enn dette bygget.

Man må også tenke godt igjennom hvordan man løser parkering, lekeområder, uteområder mm. Det

er ikke til noens fordel å få opp ett feil bygg på disse tre tomtene.



Trafikk er ett annet tema i denne saken. Det er slik at Hønengata er meget trafikkert og trafikk derfra

går i dag gjennom Parkgata/Grensegata når harde trafikkanter ønsker å komme fortere frem til

destinasjon. Ved ett så stort leilighetsbygg med 22 leiligheter, kan man regne med 44 biler som skal

kjøre gjennom ett rolig boligområde. Dette er ødeleggende for eksisterende boliger, mer trafikkfarlig

for barna, og skaper mye stØy og uro. Det er svært viktig å tenke igjennom trafikksituasjonen og

legge til rette for at slike løsninger ikke skjer. Man kan ikke forringe eksisterende boligområder for å

få opp denne blokken.

Vi håper Ringerike kommune tenker langsiktig og også hvordan de ønsker at byen Hønefoss skal være

på sikt. Det er mer hensiktsmessig å holde byen estetisk pen og levende. I så tilfelle ville det være

mer hensiktsmessig med 2-4 mannsboliger som f.eks omkranser en stor grønn lunge i midten eller

inn mot eksisterende bebyggelse. I så tilfelle ville nok muligens dette område kunne tiltrekke seg

barnefamilier og andre unge, og gjØre området og byen mer levende.

Med vennlig hilsen

Cicilie TM Myrvang

Parkgata 31-

3s1-3 HøNEFOSS

ciciliemvruans@ hotmail.com
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Hønengata 40-44 - Hønefoss - Ringerike kommune -

detaljregulering - vurdering av alternativene

Vi viser til dokumentasjon mottatt 18.01.2016. Dokumentasjonen gjelder planlagt utbygging i
Hønengata 40-44 i Hønefoss, Ringerike kommune, og omfatter referat fra møte i høst, forslagsstillers 
vurdering og illustrasjoner som viser 4 alternativer for den planlagte boligblokkbebyggelsen. Ringerike 
kommune ber om en kulturminnefaglig vurdering av alternativene før reguleringsplanen behandles 
videre i kommunen.

I forbindelse med varsel om oppstart ble det avholdt et møte 24.09.2015 der forslagstiller Sindre 
Lafton, konsulent Kjetil Myrseth, Lars Lindstøl fra Ringerike kommune og kulturvernkonsulent Thea 
Hellbardt fra Buskerud fylkeskommune var til stede. Det ble drøftet bedre tilpasning av ny bebyggelse 
til eksisterende eldre småhusbebyggelse i nærliggende hensynssone. 

VURDERING AV ALTERNATIVENE
Forslagstiller har etter møtet utarbeidet 4 alternative forslag for boligblokkbebyggelse. 

- Alternativ 0
Opprinnelig bygg viser fasader på tegning A3.1
Bygget er forsøkt delt og nedskalert mot Hønengata med ulikt fargede rammer. 
Dette er en løsning som også skjermer svalgangen. De fargede rammene er ført opp til taket i 
4. etasje og gir en visuell oppdeling i byggets fulle høyde.

- Alternativ A
For å senke følelsen av høyde mot Hønengata har vi i alternativ med fasader på tegning AA3.1 
senket rammene ned til gulvet mellom 3. og 4. etasje. Fargesetting og form gjør at bygget vil 
framtre med tre etasjer og tilbaketrukket 4. etasje. På fasadeopprisset er bygget satt i 
sammenheng med tilstøtende bygg nord og sør for nytt bygg. Dette er riktignok bygg med 
saltak, men sammenhengen blir bedre.

Ringerike kommune
Att. Lars Torstensen Lindstøl
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 05.02.2016 Vår referanse: 2015/908-8 Vår saksbehandler:
Deres dato: 18.01.2016 Deres referanse: Thea Hellbardt, tlf. 32 80 87 16

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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- Alternativ B
For å kunne senke bygget mot Gullagata, må rømningstrappen som ligger i enden av svalgane 
flyttes inn i bygningsmassen ca 12 m mot nord for å kunne betjene alle plan. Dette forlenger 
bygget med ca. 2,5-3 m. Dette har konsekvenser for utforming og plassering av miljøstasjon og 
antall parkeringsplasser på bakken ved innkjøring fra Grensegata i nord.
På alternativ med fasader på tegning AB3.1 er en leilighet på plan 4. fjernet.

- Alternativ C
På alternativ med fasader på tagning AC3.1 er en leilighet i 3. etasje redusert til en 
hybelløsning. Dette gjør at bygget avsluttes mot sør med to etasjer.

Vi mener at alle alternativene viser fortsatt en for dominerende utforming i forhold til 
omkringliggende småhusbebyggelse. 

På møtet anbefalte vi at bygningen deles opp i enkeltbygninger og at byggehøyden dempes ned. Vår 
anbefaling om å senke bygningens høyde er realisert i alternative B og C, med avtrapping mot Gullgata 
i sør og delvis mot Hønengata i øst. Det er imidlertid fortsatt planlagt en sammenhengende massiv
bygning. Det er forsøkt å dempe bygningens volum ved å dele opp fasaden med fargede rammer (alle 
alternativer). Vi er enige i at rammene kan bidra til å dempe bygningens massive utrykk, men vi 
anbefaler enda mer tilpasning til omkringliggende småhusbebyggelse.

Vi viser i denne forbindelse til vår tidligere uttalelse vedrørende varsel om oppstart av planarbeidet, 
datert 08.04.2015. Vi står ved vår tidligere uttale, og anbefaler sterkt å revurdere en dominerende og 
fremtredende bebyggelse på planområdet med hensyn til omkringliggende småhusbebyggelse og 
kulturhistorisk miljø, før planen fremmes til offentlig ettersyn.

Ved en omregulering av planområdet til boligblokkbebyggelse, anbefaler vi også at den maksimale 
byggehøyden blir begrenset til 3 etasjer og at det heller åpnes for flere mindre bygninger enn for ett 
stort bygg.

Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Thea Hellbardt
teamleder kulturminnevern kulturvernkonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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