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Arkivsaksnr.: 16/5572-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 07.11.2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

Refereratsakene tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 16/5572-2   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 07.11.2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
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Arkivsaksnr.: 16/5415-2   Arkiv: 080  

 

Svar på diverse spørsmål fra representanten Broberg til HMA  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Svar på spørsmålene tas til orientering. 

 

 
 

Spørsmål 1. Drosjeholdeplass i sentrum. 

Jeg vet ikke hvor saken står, men hvis den ikke er løst, har jeg følgende forslag: 

- Dagens løsning er tilfredstillende på dagtid. 

- Etter kl.1900 (1700) (Skilting), innføres Innkjøring forbudt og parkering forbudt i Kirkegata I 

"stumpen" opp mot torvet. Da kan drosjene parkere her, da skilting vil tilsi at forbudet ikke gjelder 

drosjer. Nødvendig skilting og køgjerder kan settes opp. 

- Fordeler: Sentrumsnært, og kommunen mister ikke parkeringsinntekter. 

Svar spørsmål 1: 

Det er politisk vedtatt ny løsning. Oppmarsjområde bak vaskehallen på Sentrum stopp med 

påstigning på dagens holdeplass mot Kong Rings gate. Her skal det etableres rekkverk og filer som 

kanaliserer trafikken og hindrer publikum inne blant bilene. Det er også ønske om overbygget 

venteareal. 

 

 

Spørsmål 2. Parkeringsplass for bobiler 

Hønefoss bør bli mer turistvennlig. Man trenger en "sentral" stor parkeringsplass som skiltes og 

kommer på kartet. 
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Toalett-tømming finnes på Hvervenkastet. Mulige parkeringsområder: Langs Schjongslunden eller 

ved Petersøya? 

Svar spørsmål 2: 

Dette er en gjenganger som aldri har blitt landet ordentlig. Teknisk forvaltning har tidligere foreslått 

Ringeriksgata (vestenden ved pumpestasjonen- hvor man også kunne etablere toalettømming), men 

der er det nå regulert til bussparkering for arrangementer i Schjongslunden. 

Tilsvarende mulighet finnes ved pumpestasjon på Tippen, men dette er vel av begrenset varighet mtp 

at arealet er innenfor Conceptoravtalen.  

Slike plasser bør være noenlunde sentrumsnære og med tømmemulighet, for å gjøre dem attraktive 

for besøkende i bobil. 

 

Spørsmål 3. Offentlig toalett i sentrum. 

Dette er en sak som bør løses. En by av Hønefoss størrelse uten offentlig toalett som er åpent etter 

kl 2300(Kinoen) er håpløst. Bør sees i sammenheng med drosjeholdeplassen/Sentrumsstopp? 

Svar spørsmål 3: 

Det naturlige er at offentlig toalett er plassert ved trafikale knutepunkter. 

Da sentrum stopp ble bygget ble prosjektledelsen forklart at toalett for publikum ikke var en 

kommunal oppgave og ikke skulle inkluderes i prosjektet. På dette tidspunktet var det klart at det 

offentlige toalettet på Brutorget ville bli borte som følge av Conceptoravtalen. 

Konsekvensen er at Ringerike kommune leier bort arealene i bygget på Sentrum stopp på langsiktig 

avtale. Her kunne det etableres toalett dersom de byggtekniske forholdene ligger til rette.  

Nytt knutepunkt planlegges i forbindelse med InterCity og Jernbanestasjonen. Her må det på plass 

fasiliteter som direkte knytter seg opp til publikumsbehov.  

 

Spørsmål 4. Kindsåsveien/Tyristrand  

Dette er en vei som fører opp til barnehagen, og som er smal og uten fartsdumper, bortsett fra 

to,som ligger helt i bunnen av bakken. Hastigheten er i følge beboerne langs veien ganske stor. 

Man ønsker en bredding av veien, men alternativt fartsdumper for å få ned farten. 
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Svar spørsmål 4: 

En breddeutvidelse vil erfaringsvis medføre større fart. Fartsdempere i motbakke er et problem for 

større kjøretøy som er avhengige av å holde «flyten» særlig på is/snødekket kjørebane. Det hefter 

derfor ulemper med begge forslag. Teknisk forvaltning er kjent med denne problemstillingen på 

stedet og ha dette med i vurderingen dersom det skal foretas arbeider i området. 

Dersom farten overstiger skiltet fartsgrense er dette primært en sak for politiet. 

 

Spørsmål 5. Kindsåsfaret 

Gnr/ Brnr 254/25 er idag ikke utbygd, og brukes av barna i området til lek, samt at beboerne 

tømmer hageavfall. 

Spørsmål: Er området tenkt utbygd, eller er det regulert til friområde? 

Svar spørsmål 5: 

Arealet er eid av Ringerike kommune. Arealet mellom Kindsåsfaret og Vikersundveien fram til enden 

av snuplassen ved barnehagen er regulert til boliger. At det ikke er utbygd har trolig noe med 

terrenget å gjøre – det er bratt og går over i fjellskjæring på 8-10 meter ned på Vikersundveien. 

Resten av arealet nedenfor barnehagen er regulert delvis til sport/idrett (gammel hoppbakke) og 

delvis friluftsformål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Saksbehandler: Asle Aker og Grethe Tollefsen  
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Arkivsaksnr.: 14/1234-8   Arkiv: GNR 257/1  

 

Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Haug Midtre 

Gnr/bnr 257/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

93/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til klage 

fra Kristi Marthe Sandsbakk på vedtak om konsesjon og boplikt og til rådmannens 

saksfremlegg: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 66/16 behandlet av HMA 22.08.2016 

opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA sak 66/16 gis ikke utsatt iverksettelse.  

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Sammendrag 

Kristi Marthe Sandsbakk fikk innvilget konsesjon på eiendommen Haug Midtre, gnr/bnr 257/1, 

08.10.2014. Det ble gitt dispensasjon fra boplikten fram til 01.07.2015. Etter 

dispensasjonstiden ble det stilt krav om at søker selv må tilflytte eiendommen innen ett år, og 

deretter bebo den i minst 5 år i sammenheng. Dette vedtaket ble ikke påklaget, men 

28.06.2016 søkte Sandsbakk igjen om konsesjon fordi hun ikke ønsker å tilflytte eiendommen. 

 

Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning (HMA) fattet vedtak 22.08.2016 om personlig 

boplikt med tilflyttingsfrist på 1 måned eller overdragelse innen 3 måneder. Vedtaket er nå 

påklaget. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det vises til saksfremlegg og protokoll til sak 66/16 – Konsesjon og boplikt på Haug Midtre, 

behandlet i HMA 22.08.2016, for bakgrunn i saken. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA vedtok 22.08.2016 å gi Kristi Marthe Sandsbakk et konsesjonsvedtak med 1 måneds 

frist for tilflytting eller 3 måneders frist for overdragelse av eiendommen Haug Midtre, gnr. 

257 bnr. 1. Landbrukskontoret mottok 11.10.2016 en epost fra Kristi Sandsbakk angående 

vedtaket. Saksbehandler tok 19.10.2016 kontakt med Sandsbakk per telefon for å oppklare om 

eposten kunne anses som en klage på vedtaket og med ønske om begrunnelse av hvorfor 
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vilkårene i vedtaket ikke kan oppfylles. Epost av 20.10.16 bekrefter at vedtaket påklages og 

utdyper situasjonen.  

 

I epostene fra søker fremgår det at Kristi Marte Sandsbakk og mannen ikke kommer til å 

tilflytte gården på grunn av alder og helse, men at det er aktuelt å overdra eiendommene til 

neste generasjon i nærmeste fremtid.  

 

Det opplyses at gården Haug Midtre er planlagt overført til eldste sønnen Erik uten at det 

informeres om noe tidsperspektiv for dette. Det er Erik som driver gården per dags dato med 

de inntekter og utgifter dette innebærer. Det legges også til at dagens inntekter fra utleie av 

husene kommer godt med til å betjene lån og utgifter. Videre trekkes det frem at Erik har to 

døtre på 12 og 16 år, og at det dermed er problematisk å bryte opp fra nåværende bosted for å 

flytte til Haug Midtre.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, 08.10.2014, sak 14/1234. 

Konsesjonsvedtak HMA 22.08.2016 i sak 66/16. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at det i klagen ikke fremkommer nye momenter som gir grunnlag for å 

endre vedtak 66/16 og gi Sandsbakk ytterligere utsettelse på boplikten.  

 

Vedtaket av 22.08.2016 gir Kristi Marthe Sandsbakk mulighet til selv å tilflytte gården eller 

overdra eiendommen Midtre Haug til noen som kan få konsesjon. Av klagen kommer det fram 

at Sandsbakk ikke selv ønsker å tilflytte eiendommen grunnet alder og helse. Det begrunnes 

ikke hvorfor vilkåret om overdragelse av gården ikke kan oppfylles.  

 

I forhold til om sønnen skal overta Haug Midtre og personlige forhold rundt dette, anser ikke 

rådmannen at dette er relevant for konsesjonssaken. Dersom eiendommen overdras, må ny 

erverver sørge for å ha sitt konsesjonsforhold i orden. 

 

I Ringerike kommune er det vedtatt prinsipper og retningslinjer for boplikt for å sikre 

likebehandling og forutsigbarhet. Haug Midtre er av en slik størrelse at det er ilagt personlig 

boplikt av hensynet til bosetting og helhetlig ressursforvaltning. Utsatt iverksetting i en sak 

som denne kan gi uheldige signaler og ringvirkninger som uthuler kommunens egne 

bopliktprinsipper. Dersom eier ikke vil oppfylle vilkår om boplikt, og kommunen ikke finner 

grunnlag for å gi fritak fra krav om personlig boplikt, må virkemidlene i konsesjonsloven 

følges. 

 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at det ikke gis utsatt iverksetting av 

vedtak i sak 66/16.  
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Vedlegg 

1. Konsesjon og boplikt på Haug Midtre - Saksfremlegg 

2. Konsesjon og boplikt på Haug Midtre - Protokoll 

3. Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt – 11.10.2016 

4. Tilleggsinformasjon til klagen – 20.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Mathea Storihle 
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Arkivsaksnr.: 16/914-18   Arkiv: GNR 4/1  

 

Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård 

Gnr/bnr 4/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

94/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til klage 

fra Kristin Remme på vedtak om konsesjon og boplikt, til kommunens uttalelse angående 

søknad til Fylkesmannen om grenseflytting og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 70/16 behandlet av HMA 22.08.2016 

opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA i sak 70/16 gis ikke utsatt iverksetting.  

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Det vises til saksfremlegg og protokoll til sak 70/16 – Konsesjon og boplikt på Raa gård, 

behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) 22.08.2016, for bakgrunn i 

saken. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA vedtok 22.08.2016 å gi Kristin Remme et konsesjonsvedtak med 1 måneds frist for 

tilflytting til Raa gård, gnr. 4 bnr. 1. Landbrukskontoret mottok 21.09.2016 en klage fra 

Kristin Remme på dette vedtaket. I klagebrevet påstås det at det manglet vesentlige 

opplysninger da HMA fattet sitt vedtak om konsesjon og boplikt. Klagen er begrunnet med at 

Remme har søkt Fylkesmannen i Buskerud om grenseflytting, og ønsker at Raa gård blir en del 

av Hole kommune. Hun ønsker at boplikten blir utsatt til Fylkesmannen har behandlet 

søknaden om grenseflytting. Det trekkes spesielt fram problematikk av kommunebytte i forhold 

til skole- og barnehageplass. 

 

Fylkesmannen har i brev datert 16.08.2016 bedt de berørte kommunene om å uttale seg i 

forhold til om søknaden om grenseflytting bør utredes. Ringerike uttalte seg om saken 

31.08.2016, og anbefalte at saken ikke utredes. Hole kommune har anbefalt utredning.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11. 
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Konsesjonsvedtak HMA, 22.08.2016 i sak 70/16. 

 

Rådmannens vurdering 

I sin klage mener Remme at politikerne manglet vesentlig informasjon da vedtak om konsesjon 

og boplikt ble fattet 22.08.2016. Dette avviser rådmannen. Både rådmann og politikere var 

kjent med at Kristin Remme hadde søkt Fylkesmannen i Buskerud om grenseflytting. 

Rådmannen mente altså at disse opplysningene ikke hadde relevans for konsesjonssaken da 

saken var oppe i HMA.  

 

Rådmannen mener at det i klagen ikke fremkommer nye momenter som gir grunnlag for å 

endre vedtak 70/16 og gi Remme ytterligere utsettelse på boplikten. Boplikten er knyttet til 

eiendommen, og det er ikke relevant hvor kommunegrensen går. Rådmannen forholder seg til 

dagens kommunegrense, og Ringerike kommune anbefaler heller ikke at Remmes søknad om 

grenseflytting utredes (jf. vedlegg 6). Det understrekes at rådmannen mener at 

konsesjonssaken og grenseflyttingssaken er to separate saker som bør behandles uavhengig av 

hverandre.  

 

I forhold til Remmes barns skole- og barnehagetilhørighet, anser rådmannen at heller ikke dette 

har relevans for konsesjonssaken.  

 

I klagebrevet skriver Remme at hensikten med klagen er å utsette boplikten til søknaden om 

grenseflytting er ferdig behandlet av Fylkesmannen i Buskerud. Rådmannen forstår anførselen 

dithen at det anmodes om utsatt iverksettelse av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42.  

 

Rådmannen viser i saksfremlegget til sak 70/16, hvor det fremgår at saken anses å være av 

prinsipiell karakter, og at Ringerike kommune har politisk vedtatte prinsipper i forhold til 

boplikt for å sikre likebehandling og forutsigbarhet for kommunens innbyggere. 

Utgangspunktet er at virkningsdatoen av et forvaltningsvedtak inntrer fra det tidspunktet 

vedtaket er truffet og meddelt vedkommende part. Klage over vedtaket eller søknad om å 

flytte kommunegrensen er ikke til hinder for gjennomføringen med mindre underinstans eller 

overinstans gir utsatt iverksetting. Utsatt iverksetting i en sak som denne kan gi uheldige 

signaler og ringvirkninger som uthuler kommunens egne bopliktprinsipper. Rådmannen mener 

derfor at interessen det offentlige har ved at vedtak i sak 70/16 om konsesjon og boplikt 

gjennomføres straks, veier tyngre enn interessen klageren (Remme) har av utsatt iverksetting. 

Rådmannen vurderer det slik at en gjennomføring av vedtaket om tilflytting til gården ikke vil 

føre til uopprettelig skade for klager. 

 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at det ikke gis utsatt iverksetting av 

vedtak i sak 70/16.  
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Vedlegg 

1. Konsesjon og boplikt på Raa gård - Saksfremlegg 

2. Konsesjon og boplikt på Raa gård - Protokoll 

3. Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt 

4. FM brev 16.08.16 

5. Vedlegg til FM brev – søknad om grenseflytting 

6. Uttalelse angående søknad om grenseflytting fra Ringerike kommune til Hole kommune 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 
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Arkivsaksnr.: 14/263-15   Arkiv: PLN 324  

 

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  - 2. 

gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

95/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_324 «Detaljregulering Trampen Skytebane» vedtas. 

 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger sør for Rv 7 Sokna – Ørgenvika, mellom Rudselva og Øvre Trampentjern. 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i Trampen på 

Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres med aktiviteten til Sokna jeger- og 

fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb. Nåværende skytebane nær Sokna 

sentrum avvikles. Planområdet er i dag uregulert, men er i kommuneplanens arealdel vedtatt 

30.07.2007 avsatt til Idrettsanlegg – Skytebane. Planforslaget omfatter hensynssoner for faresone – 

skytebane og bevaring av naturmiljø. Forslaget legger til rette for et fortsatt aktivt skyttermiljø i 

Sokna, noe som blant annet er positivt som et tilbud til ungdom. Ved høringen av planforslaget ber 

fylkesmannen kommunen vurdere et krav om sanering av den eksisterende banen til Sokna 

skytterlag før det gis brukstillatelse for den ombygde banen ved Trampen. På bakgrunn av dette er 

det tatt inn rekkefølgebestemmelser som sikrer sanering av eksisterende skytebane innen en gitt 

tidsramme. Forslagstiller gis rimelig tid til dette, det settes ikke krav om at saneringen skal være 

gjennomført før fem år etter at nytt skyteanlegg i Trampen er tatt i bruk. Ut fra en samlet vurdering 

er rådmannen positiv til planforslaget. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 15.02.2016, sak 22/16. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  
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- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 12. 

 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Den viktigste endringen etter 1.gangsbehandling er at det i forslag til planbestemmelser er 

tilføyd rekkefølgebestemmelser rundt sanering av eksisterende skytebane i Sokna. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Plankart og planbeskrivelse er ikke endret etter at planforslaget var på høring og offentlig 

ettersyn.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 01.03 – 18.04.2016. I samme periode ble 

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

uttalelse. Det kom inn totalt fem (5) uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Uttalelse, Buskerud fylkeskommune, 18.04.2016  

Buskerud fylkeskommune har ingen kommentarer ettersom det ikke er funnet automatisk 

fredede kulturminner. De minner likevel om varslingsplikten, jf. Kulturminnelovens § 8, 2. 

ledd, dersom det skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner i forbindelse med 

anleggsarbeid i planområdet. 

 

Forslagstillers kommentar: Ingen kommentar 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge ved at det i det reviderte planforslaget er 

lagt til en bestemmelse om varslingsplikten. 

 

 

Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud, 15.04.2016 

Fylkesmannen i Buskerud (FM) slår fast at det ikke er behov for egen utslippstillatelse for støy 

fordi grensene i støyretningslinjen T-1442/2012 er oppfylt. 

 

FM skriver at kommunen bør innarbeide bestemmelser med skytetider hvor det skilles mellom 

ukedager og helger. 

 

FM er positiv til at Totjern er bevart med hensynsone i planen, selv om det ikke er funnet 

naturtyper eller annet som krever spesielle hensyn. 

 

FM ber kommunen vurdere et krav om sanering av den eksisterende banen til Sokna skytterlag 

før det gis brukstillatelse for den ombygde banen ved Trampen. 

 

FM mener det er viktig at det gjøres tiltak for å fange opp tungmetaller fra anlegget. 
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Forslagstillers kommentar:  

Forslaget til reguleringsbestemmelser har skytetider der det skilles mellom hverdager og helger. 

 

Sanering er ikke noe entydig begrep. Til hvilket nivå det skal ryddes opp vil være et 

privatrettslig forhold mellom grunneier og skytterlaget. Reguleringsbestemmelsene for 

Trampen skytebane bør derfor kun ha en bestemmelse om at skyting skal opphøre på den 

gamle banen før nye riflebaner på Trampen skytebane kan tas i bruk. Prosessen rundt sanering 

av skytebaner kan ta forholdsvis lang tid, og dette bør ikke hindre at nye riflebaner ved 

Trampen kan tas i bruk. 

 

Tiltak for å fange opp tungmetaller fra anlegget er omtalt i planforslaget. Riflebaner skal ha 

kulefang som fanger opp prosjektilene. Hagl som brukes på skytebaner skal være blyfrie. 

 

Rådmannens kommentar: 

Til hvilket nivå det skal ryddes opp på eksisterende skytebane i Sokna bestemmes av 

fylkesmannen som er forurensningsmyndighet på dette feltet. Siden prosessen rundt sanering av 

skytebaner kan ta forholdsvis lang tid, og dette bør ikke hindre at nye riflebaner ved Trampen 

kan tas i bruk, er det satt en rekkefølgebestemmelse om at eksisterende skytebane ikke behøver 

å være ferdig sanert før innen fem (5) år etter at det nye skytebaneanlegget i Trampen er tatt i 

bruk. I planforslaget er det også innarbeidet bestemmelser om at aktiviteten ved eksisterende 

bane skal være avviklet før nytt skytebaneanlegg tas i bruk, og at det på 

nedleggelsestidspunktet for eksisterende bane skal foreligge en fremdriftsplan for hvordan den 

skal saneres. 

 

Uttalelse, Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, 18.04.2016 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole mener at området er egnet til skytebane og at de 

foreslåtte skytetidene er akseptable. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Ingen kommentar. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering.  

 

Uttalelse, Kommmuneoverlegen v/Miljørettet helsevern, 20.04.2016 

Miljørettet helsevern (MHV) viser til støyretningslinjen T-1442/2012 som er oppfylt. 

 

MHV viser til krav til drikkevannsforsyning. 

 

MHV mener at flytting av aktiviteten fra Sokna til nye Trampen skytebane anses å være riktig 

valg for lokalsamfunnet. 

 

Forslagstillers kommentar:  

Ingen kommentar. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering.  
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Uttalelse, Eivind Aalde Nyhagen, 17.04.2016 

Eivind Aalde Nyhagen (EAN) ønsker ikke flytting av skyteaktiviteten til Trampen. 

 

EAN er betenkt i forhold til tungmetallforurensning fra banen. 

 

EAN bestrider ikke at støyen i Vestbygdveien er under aktuelle støygrenser, men ønsker 

allikevel reduserte skytetider for å hindre redusert trivsel. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Det er redegjort for tungmetallforurensning i planforslaget, der det også er vist til forskning 

som tilsier at det ikke er noen fare for slik forurensning fra banen.  

 

Det er få skytebaner som gir så lite støy til omgivelsene som den nye Trampen skytebane. 

Reduksjon i skytetidene på kvelden og i forbindelse med stevner vil få store negative 

konsekvenser for aktiviteten ved banen. En slik reduksjon står ikke i et rimelig forhold til den 

marginale trivsels-økningen hos naboer utenfor støysonene. Det må også påpekes at støyen fra 

rifleskytingen på nye Trampen skytebane vil bli lavere enn i dag fordi det skal bygges 

støydempede standplassbygg. 

 

Rådmannens kommentar: 

Forslagstiller har vært i dialog med EAN og forklart ham nærmere om det nye 

skytebaneanlegget i Trampen. Blant annet er det gjort rede for støydempingstiltakene som skal 

iverksettes. Her har forslagstiller gjort et godt informasjonsarbeid. Dette har ført til at EAN nå 

er positiv til det nye skytebaneanlegget, se vedlegg11. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Forholdet til gjeldende og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til Idrettsanlegg – Skytebane. 

Planforslaget er dermed i tråd med overordnet plan. 

 

Juridiske forhold 

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

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

gjeldende delegeringsreglement.  

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrket mark. 

 

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 
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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. 

 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er fulgt opp ved innhenting av et 

grundig kunnskapsgrunnlag (Se saksfremlegg ved 1. gangsbehandling). Føre-var-prinsippet er også 

lagt til grunn ved at man setter av myrtjernet Totjern som hensynssone, samt en buffersone på 20 

meter rundt tjernet. 

 

Forurensningsloven 

Av lovens formålsparagraf går det frem at loven blant annet skal verne det ytre miljø mot 

forurensning, redusere eksisterende forurensning samt sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 

forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens 

evne til produksjon og selvfornyelse. 

 

Skytebaner faller inn under aktiviteter som kan gi forurensning. Det er fylkesmannen som er 

forurensningsmyndighet når det gjelder sanering av områder der det har vært skyteaktivitet.  

Fylkesmannen kan pålegge undersøkelser etter forurensningsloven § 51 og utarbeidelse av 

tiltaksplan for opprydning i forurenset grunn etter § 7. Eieren eller brukeren av området har 

plikt til å motvirke forurensning fra den nedlagte aktiviteten. Hvis anlegget eller virksomheten 

kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på 

forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten, som kan fastsette nærmere hvilke tiltak som 

er nødvendig for å motvirke forurensning. Den kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti 

for dekning av fremtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.  jf. forurensningsloven § 20. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser etter offentlig ettersyn fremgår av ovenstående 

kommentarer. 

 

Generelt om planforslaget 

Planforslaget er godt bearbeidet og legger til rette for et fortsatt aktivt skyttermiljø i Sokna, 

noe som blant annet er positivt som et tilbud til ungdom. Ved at eksisterende skytebane i 

Sokna legges ned når det nye skyteanlegget står ferdig, frigjøres også plass til eventuell 

fremtidig boligbygging nær Sokna sentrum. 

Støy 

Man kan oppleve en del støy fra skyteaktivitetene som foregår ved dagens skytebane i 

Trampen. Blant annet på bakgrunn av dette er det kommet inn negative merknader fra berørte, 

da man har vært redd for at økt aktivitet ved banen også vil kunne føre til økte støyplager. I 

planforslaget legges det imidlertid opp til støydempingstiltak som skal hindre dette. Det skal 

også gjennomføres støymålinger innen en gitt tid etter at det nye anlegget er tatt i bruk.  
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Rådmannen ba om at utvidede skytetider ved nytt anlegg i Trampen skulle høres spesielt i 

høringsperioden. Foruten uttalelsen fra Erik Aalde Nyhagen (EAN) er det ikke kommet inn 

uttalelser omkring dette. EAN er informert om støydempingstiltak som skal gjennomføres, og 

han er nå positiv til planforslaget, se vedlegg 11. 

 

Forurensning ved eksisterende bane i Sokna 

Rekkefølgebestemmelsene som er tatt inn i forslag til planbestemmelser er satt på bakgrunn av 

forurensningsloven, for å sikre ryddige forhold rundt de krav som loven allerede stiller til 

opprydning av forurenset grunn, jf. avsnitt «Forurensningsloven» over. Bestemmelsene er i 

tråd med det politiske vedtaket om at arealet skal tilbakeleveres i slik stand som godkjent av 

forurensningsmyndigheten , se vedlegg 13. Forslagstiller gis en god tidsramme for dette, ved at 

saneringen først skal være ferdig innen fem år etter at skyteaktiviteten er opphørt.  

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. ROS-analyse 

6. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

7. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

8. Uttalelse, Landbrukskontoret 

9. Uttalelse, Miljørettet helsevern 

10.Uttalelse, Eivind Aalde Nyhagen 

11.Brevkommunikasjon, Eivind Aalde Nyhagen 

12.Saksframlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

13.Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

 

 

Ringerike kommune, 25.10.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Konst. enhetsleder, Miljø- og arealforvaltning: Elin Green  

Avdelingsleder, Areal- og byplankontoret:   Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:      Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 14/3735-58   Arkiv: PLN 392  

 

392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

96/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_392 Detaljregulering for Somma pukkverk vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny 

plan, oppheves ved vedtak av reguleringsplan 0605_392 Somma pukkverk. 

 

3. Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00. Lørdager 

fra kl. 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret 

tillates drift fra kl. 07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. Sprenging tillates mandag til 

fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på 

høytids- og helgedager. 

 

 

Sammendrag 

Reguleringsplan 392 Somma pukkverk legges frem for 2. gangs behandling.  Selskapet Somma 

pukk AS er forslagsstiller, COWI AS er engasjert som konsulent. 

 

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for uttak av fjell til produksjon av pukk, samt etablering av 

ny adkomst til pukkverket. Det er tatt ut masser i området med tillatelse fra Ringerike 

kommune siden 2007, da til eget bruk. Fra 15.08.12 og frem til 15.08.15 har en midlertidig 

dispensasjon for uttak av masser ligget til grunn for drifta; Utarbeidelse av reguleringsplan var 

blant forutsetning for dispensasjonen. Fra 15.08.15 har det kun foregått mindre 

oppryddingsarbeider ved anlegget. 

 

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). 

Det er gjennomført en konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, og denne 

inngår i planbeskrivelsen med vedlegg. 

 

De viktigste endringer etter 1. gangs behandlingen er: 
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 I reguleringsbestemmelse § 1 fastsettes maksimalt årlig uttak på 50 000fm³. 

 I reguleringsbestemmelse § 1 fastsettes begrensninger for driftstidene for anlegget.  

Samt tilleggspunkt: 

Drift skal skje iht. bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i 

tillatelsen etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter 

mineralloven. 

 I reguleringsbestemmelse § 3.2 fremgår det at det skal anlegges en sedimenteringsdam 

for fordrøyning og infiltrering av overflatevann. 

 Som rekkefølgekrav under § 6.1 er det lagt inn følgende suppleringer for teknisk plan; 

Det skal utarbeides en teknisk plan som skal godkjennes av Ringerike kommune før 

igangsetting av tiltak Det må også inngås en gjennomføringsavtale med Statens 

vegvesen for tiltak som berører E16 på vest- og østsiden, herunder gangveg til 

bussholdeplasser. 

 Gangvegforbindelse, med 3 meter bredde til østre busslomme E16 samt 

sykkelparkering ved Sommaveien. 

 Fortauforbindelse frem til E16, langs Samsjøveien. 

 Gangareal mellom privat vei P 96258 og E16 skal utformes som gang- og sykkelveg 

med bredde 3 meter og skilles fra veg med en 3 meter bred trafikkdeler. 

 Det skal sikres god belysning på øst- og vestsiden av E16, der det legges til rette for 

kryssing. Det samme gjelder ved gangfelt over Samsjøveien; eksisterende lyspunkt 

skal kontrolleres og sikres. 

 

Rådmannen foreslår at planen vedtas med de foreslåtte endringer. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon: 

Området består av skog og eksisterende pukkverk. Pukkverket har frem til 15.08.15 blitt 

drevet på bakgrunn av en midlertidig dispensasjon. Dagens pukkverk driftes på et område på 

omtrent 16 daa.  

 

Omkringliggende områder er attraktive for friluftsliv. Innenfor planområde er eksisterende stier 

lite brukt, bortsett fra de som krysser foreslått adkomstvei. 

 

Planforslaget: 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som vedlegg 

1-3, planforslaget består av:  

 

 Plankart, merka 2. gangs behandling, datert 15.02.16 

 Reguleringsbestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 18.10.16. 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.10.16. 

 

Foreslått areal regulert til steinbrudd og masseuttak er ca. 70 daa, med uttak ned til nivå 200 

m.o.h. Uttakets varighet vil avhenge av etterspørsel i markedet. Etterbruk er angitt til LNF-

formål, og det er gitt bestemmelse om istandsetting av området. 
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Planen legger til rette for etablering av ny adkomstvei til pukkverket. Denne vil være ca. 3 km 

lang, den vil ha skogbilvegstandard, to kjørebaner og koble seg på Samsjøveien ca. 250 m 

østover fra kryss E16 x Samsjøveien. 

 

Planen innebærer bevaring av naturmiljø øst for uttaksområdet og vegetasjonsskjerming rundt 

hele uttaksområdet. 

 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 2 skal planer for masseuttak på minst 200 daa 

eller uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. Dersom det er mindre skal det 

vurderes etter § 4. Pukkverket ligger i et område avsatt til LNF område, og som i dag er et 

natur- og grøntområde. Boligbebyggelse og hytter i området kan bli berørt av støy og trafikk; 

På bakgrunn av dette er det stilt krav om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planområdet berører deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, sist vedtatt 

20.08.14. Ny adkomstvei berører vei til skytebane. Kryssing er lagt inn i planforslaget.  

Planområdet er for øvrig uregulert. 

 

Forholdet til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til Landbruks-, natur- og 

friområde. Kommuneplanen er nå under revidering, og arealformål vil oppdateres i henhold til 

vedtatte reguleringsplaner, og reguleringsplaner som er i prosess der dette er aktuelt. 

 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om 

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i formannskapet 18.08.15, sak 88/15 og skal ligge 

til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. Punktene nedenfor lister opp sentrale 

punkter fra temautredninga: 

 En bærekraftig masseforvaltning 

 Sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov 

 Redusere miljø- og samfunnsbelastning 

 Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 

 Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på 

byggeråstoffer flere steder 

 Det listes opp ulike hensyn som skal vurderes ved forslag om områder til 

råstoffutvinning. Disse temaene er vurdert i konsekvensutredningen for Somma 

pukkverk. 

 

Eiendomsforhold: 

Størstedelen av planområdet ligger på gnr. 275, bnr. 2 som eies av Lars Groseth. Ny 

adkomstvei berører i tillegg gnr. 275, bnr. 4, eid av Johan Aslaksrud og gnr. 275, bnr. 1 eid av 

Ole Alexander Heen. Forslagsstiller har avtale med grunneiere om planarbeidet. 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Midlertidig dispensasjon for uttak av masser ble gitt 15.08.12, med forutsetning om 

utarbeidelse av reguleringsplan i løpet av 3 år. Dispensasjonen utløp 15.08.15. Det 

foreligger ikke tillatelse til uttak per i dag. 

 Formannskapet vedtok 11.03.14, sak 46/14 varsel om oppstart av planarbeidet, 

samtidig som at forslag til planprogram ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig 
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ettersyn. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen innstilte i forkant å utsette 

oppstart til temautredning for mineralske råstoffer forelå, men Formannskapet vedtok 

likevel oppstart. 

 17.06.14 ble planprogrammet for detaljregulering 0605_392 fastsatt. 

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

sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 32/16, 07.03.16. Formannskapet 

vedtok også Rådmannens 4 vedtakspunkter, men tilla et 5. vedtakspunkt om driftstider 

i møte 15.03.16, sak 37/16.  

 

Høringsuttalelse 

Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 

21.03.16 – 11.05.16. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 16 uttalelser. 

Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg, 

Vurdering av uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget. 

 

Endring etter 1. gangs behandling 

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

gangs behandlingen er: 

 

Høringsinstans: Innspill: Endring i plan, som følge av innspill:  

Statens vegvesen Ønsker en begrensning av 
årlig uttak 

§ 1 endres som følge av innspill, årlig 
tillatt uttak settes til 50 000fm³ (150 000 
tonn) 

  Stiller krav om at det 
opparbeides gangadkomst 
mellom foreslått fortau og 
busslommene v/E16, samt 
trafikksikker kryssing. 

§ 6 Rekkefølgebestemmelser stiller krav 
om at skal utarbeides en teknisk plan, 
som skal godkjennes av Ringerike 
kommune; Denne planen skal sikre 
gangforbindelse til busslommer samt 
sykkelparkering, fortauforbindelse frem 
til E16 samt sikker kryssing. 

Fylkesmannen i 
Buskerud 

Krever at det etableres 
sedimenteringsdam 
mellom driftsområdet og 
jordvoll for fordrøyning og 
infiltrering av 
overflatevann. 

§ 3.2 stiller krav om etablering av 
sedimenteringsdam. 

  Ønsker å begrense tidsrom 
for transport til og fra 
pukkverket. 

§ 1 sikrer drifts- og transporttider for 
anlegget. 

  Vil sikre løsning for myke 
trafikanter.  

§ 6 Rekkefølgebestemmelsene stiller 
krav om gode kryssings- og 
ferdselsløsninger for myke trafikanter 
langs Samsjøveien, kryssing av denne 
samt E16. 

Direktoratet for Ønsker at det tillegges § 1 tillegges følgende: Drift skal skje iht 
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mineralforvaltning bestemmelse om at driften 
skal skje iht. bestemmelse 
i mineralloven. 

bestemmelser i mineralloven med 
gjeldende forskrifter, samt vilkår i 
tillatelse etter loven. Direktoratet for 
mineralforvaltning (DMF) er myndighet 
etter mineralloven. 

Formannskapet  Formannskapet tilla 
vedtakspunkt 5 om drifts- 
og transporttider ved 1. 
gangs behandling. 

§ 1 sikrer drifts- og transporttider for 
anlegget;  

Drift av anlegget skal normalt foregå 
mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00. 
Lørdager fra kl. 07.00 til kl. 13.00, 
tillates salg og uttransport fra anlegget. 
I sommerhalvåret tillates drift fra kl. 
07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. 
Sprenging tillates mandag til fredag fra 
kl. 10.00 til kl. 14.00. Det skal normalt 
ikke foregå aktivitet i anlegget på 
høytids- og helgedager. 

 
 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Innsigelser 

Statens vegvesen har fremmet formell innsigelse til planen, innsigelsen fremgår av brev datert, 

04.05.16 og 18.08.16. Innsigelsespunktene er følgende: 

 

1. Det må settes inn reguleringsbestemmelse § 1, en begrensning om at det maksimalt kan tas 

ut 150 000 tonn pr. år. 

 

2. Det må opparbeides en trafikksikker gangadkomst mellom busslommene og foreslått fortau. 

Dette inklusiv kryssing av E16. I brev fra 18.08.16 fremgår det videre at kryssing av E16 skal 

tilrettelegges uten skilt og markering i kjørebanen, og at det tilrettelegges for å gå/sykle inntil 

vei. 

 

I dialog med Statens vegvesen er planen endret med hensyn til innsigelsen. Statens vegvesen 

har bekreftet at kravene er imøtekommet i planen og har trukket innsigelsen i brev datert 

24.10.16. 

 

Endringer i forhold til innsigelsen: 

 

1. I § 1 settes det grense for maksimalt uttak på 50 000 fm³.  

 

2. Trafikksikker gangadkomst mellom busslommene og fortau, samt kryssing av E16 inngår 

som en del av rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelse § 6. Teknisk plan skal utarbeides og 

godkjennes av Ringerike kommune før igangsetting av tiltak. Det skal også sikres en 
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gjennomføringsavtale med Statens vegvesen for tiltak som berører E16 på vest- og østsiden, 

herunder gangveg til bussholdeplasser. 

 

Juridiske forhold  

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

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

delegeringsreglementet.  

 

Naturmangfoldloven: 

De miljørettslige prinsipper §§ 8-12 i Naturmangfoldsloven av 19.06.09, skal legges til grunn 

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

redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om 

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

kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre-var-prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet 

belasting av tiltak i området skal vurderes. 

 

Mineralloven: 

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning 

med bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på 

høring, bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak 

tiltakets forhold til plan- og bygningsloven. Somma pukk AS søkte om driftskonsesjon 

19.12.14. Søknaden blir ikke behandlet av DMF før reguleringsplan for Somma pukk 

stadfestes. Ved vedtatt plan vil søknad om driftskonsesjon suppleres med informasjon omkring 

reguleringsplan samt driftsplan. 

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen i form av eventuelle bidrag til 

etablering av nytt fortau langs deler av Samsjøveien, og videre utgifter til drift og vedlikehold 

av dette. Eventuell fordeling av kostnader behandles ikke som en del av plansaken. For øvrig 

utløser planen trolig ingen økonomiske belastinger for kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse: 

Det er gjennomført en vurdering av 12 fagtema for å komme frem til et planforslag som i størst 

mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetninger.  Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de 

ulike fagtema; Forutsatt at de angitte avbøtende tiltakene i reguleringsplanbestemmelsene 

iverksettes anses planen å generere få negative konsekvenser for miljø og samfunn.  

Risiko- og sårbarhets analyse (ROS) har identifisert 13 relevante hendelser, hvorav 5 utgjør lav 

risiko, 6 utgjør middels risiko og 2 utgjør høy risiko; Sårbar fauna /fisk samt fare for akutt 

forurensning fremgår med høy risiko. Forholdene som er avdekket i risiko- og 

sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart 

og reguleringsbestemmelser. Det anses dermed ikke å være risikoforhold som gjør at området 

anses uegnet for den planlagte utbyggingen. 

 

Innspill og innsigelse: 
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Høringsinnspill og innsigelse har i hovedsak omhandlet trafikksikkerhet, økning av trafikk som 

følge av uttak, overvannshåndtering og regulering av driftstider. 

 

Statens vegvesen har etterlyst trafikkløsning som bedre ivaretar de myke trafikantene i nedre 

del av Samsjøveien og kryssing av E16. De har også stilt krav om begrensning av maksimalt 

årlig uttak; begge punkter er ivaretatt i reguleringsplanbestemmelsene.  

 

Fylkesmannen og Direktoratet for mineralforvaltning har utover dette stilt krav om å forhindre 

uheldig avrenning fra driftsområde, fast regulering av anleggets driftstider samt stilt krav om at 

driften skal skje i henhold til mineralloven. Innspillene ivaretas i reguleringsplanbestemmelsene. 

 

Midlertidig dispensasjon: 

I 2012 ble det gitt en midlertidig dispensasjon for uttak av masser ved Somma pukkverk, denne 

utløp 15.08.15. Det opplyses om at det kun har vært utført mindre oppryddingsarbeider i 

pukkverket etter utløp av midlertidig dispensasjon, i påvente av vedtatt reguleringsplan. 

 

Masseforvaltning: 

Temautredning for masseforvaltning i Ringerike kommune tar for seg en rekke punkter som 

bygger opp under de fordeler som er ved å videreføre og utvikle drift av Somma pukkverk. 

Utnytting av eksisterende uttak, sikre lokalt råstoff, og å ha en bærekraftig masseforvaltning 

taler for at anlegget skal kunne driftes videre med reguleringsplan. 

 

Driftstider/uttak: 

Ved 1. gangs behandling av reguleringsplan Somma pukk tilla Formannskapet et punkt 5:  

Sprenging og knusing må kun foregå i tidsrommet mandag – torsdag 0800-1600 og fredag 

0800-1500. Utkjøring av masse tillates ikke i tidsrommet lørdag 1300 – mandag 0800.  

 

Tilleggspunkt 5. vedtatt av Formannskapet i sak 37/16, 15.03.16 er vurdert opp i mot vedtatt 

temautredningen for masseforvaltning samt andre masseuttak i Ringerike kommune. Det 

fremgår av temautredingen at det i dag kun er ett Pukkverk på Ringerike med gjeldende 

reguleringsplan, Vestsiden pukkverk, Kilemoen 0605_308, vedtatt 15.12.05. Driftstidene er i 

denne planen fastsatt og det er tatt utgangspunkt i disse ved fastsetting av driftstider for 

Somma pukk AS.   

Driftstider for Vestsiden pukk er som følger: 

Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl.16.00. Lørdager 

fra kl. 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates 

drift fra kl. 07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 

07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på høytids- og 

helgedager. 

Det er også sett til driftstidene ved Somma skytebane, som ligger i tilgrensende regulert 

område. Skytetider er der som følger: 

Det tillates skyting til følgende tider:  

Tirsdag - torsdag kl. 16-21  

Lørdager kl. 10-16  
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Naturmangfold og grøntstruktur: 

Som en del av konsekvensutredningen er det utarbeidet en rapport om naturmangfold; Her 

inngår bl.a. vurdering av planforslaget iht. Naturmangfoldsloven kap. 2. Samlet vurdering er at 

planen har liten til ingen negativ konsekvens for naturmangfoldet. 

 

Støy: 

Det er utarbeidet en støyrapport for pukkverket. Støyberegninger viser at de støyfølsomme 

bygningene i området verken er eller vil bli utsatt for støyforurensning som fører til 

overskridelse av grenseverdien som er angitt i dagens lovverk og retningslinjer, med unntak av 

en hytte som ligger i vurderingssone for støyskjermingstiltak. Med etablering av voll kommer 

også denne hytta utenfor gul sone. For å gi ytterligere reduksjon av fare for støyforurensning 

foreslås det at ferdigvaredeponier plasseres ved støyvollen. Plassering av deponiområde er 

angitt i plankart. 

 

Trafikk: 

Trafikkanalysen viser beregninger på trafikk på Samsjøveien og som følge av den nye 

adkomsten til pukkverket;  

Samsjøveien har en anslått total trafikk på ca. 350 ÅDT, av dette utgjør trafikk til/fra 

boliger/hytter ca. 250 ÅDT. Ny adkomstvei anslås å få trafikkmengde på ca. 100 ÅDT, med 

ca. 50 % tunge kjøretøy. En overføring av tunge kjøretøy og noe hyttetrafikk vil dette få en 

positiv virkning for boligene langs Samsjøveien. 

 

På den ca. 250 m lange strekningen fra kryss E16 x Samsjøveien og østover til avkjøring til ny 

adkomst vil det bli en økt tungtrafikk, det er derfor stilt krav om tilrettelegging for sikker 

ferdsel for myke trafikanter. Det vil legges fortau på sørsiden av Samsjøveien, det legges til 

rette for sikker kryssing med fotgjengerovergang inn mot Sommaveien, der det skal etableres 

sykkelparkering og der bussen plukker opp skolebarn. Krysset vil sikres god belysning. I tillegg 

vil fortauet langs Samsjøveien videreføres helt frem til E16, der vil det være tilrettelagt for 

kryssing av E16, uten skilt og markering i kjørebanen, det tilrettelegges for å gå/sykle inntil 

vei. Område som tilrettelegges for kryssing skal sikres med god belysning. 

 

Trafikksikker gangadkomst mellom busslommene og fortau, samt kryssing av E16 inngår som 

en del av rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelse § 6. Teknisk plan skal utarbeides og 

godkjennes av Ringerike kommune før igangsetting av tiltak. 

 

Samlet vurdering: 

I samband med revisjon av kommuneplanens arealdel er temautredningen for masseforvaltning 

utarbeidet og vedtatt. Av denne fremgår det at utnytting av eksisterende masseuttak skal 

prioriteres fremfor å åpne nye.  

 

Av kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04.15 fremgår det at Ringerike skal bevare et 

rikt og variert landskap, natur- og kulturmiljø samt god vannkvalitet gjennom en bærekraftig 

masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov, samt 

redusere miljø- og samfunnsbelastning.  

 

Det vurderes at fordelene med å utvide Somma pukk er større enn ulempene; Etter en samlet 

vurdering og med bakgrunn i retningslinjer i Kommuneplan anbefaler Rådmann at detaljplan 

for Somma pukkverk vedtas. 
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Vedlegg 
0. Oversiktskart 

1. Plankart, 2. gangs behandling, datert 15.02.16 

2. Reguleringsplanbestemmelser, 2. gangs behandling, datert 18.10.16 

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.10.16 

4. Vedlegg planbeskrivelsen: 

- Trafikkanalyse 

- KU Naturmangfold 

- KU Landskapsbilde 

- Støyrapport 

- Vibrasjonsvurdering 

- Arkeologisk rapport 

- ROS-analyse 

- Teknisk underlag – grovprosjektert veg 

5. Illustrasjon kryssområde, forslag til teknisk plan. 

6. Høringsinnspill med rådmannens kommentar etter 1. gangs behandling 

7. Saksframlegg 1. gangs behandling 

8. Dispensasjonsvedtak 15.08.12 

9. Brev fra Statens vegvesen, innsigelsen trekkes, datert 24.10.16 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 16/2628-2   Arkiv: M30 &00  

 

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

97/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

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

Ringerike kommune» 

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

 

 

Sammendrag 

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

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

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

slamtømmerfirma og anleggseiere for øvrig.  

De praktiske og økonomiske konsekvensene av endringsforslagene er små.  

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

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

områder hvor det er spesielle brukerinteresser.  

Videre foreslår rådmannen å innføre krav til hyppigere tømmefrekvens for minirenseanlegg og 

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

fettutskillere. Hyppigere tømmehyppighet på disse anleggene bidrar generelt til mindre utslipp, 

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

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

kommunens felles avløpsledninger.  

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

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

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud). 

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

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

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

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

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

oppdatert regelverk på området.  

 

 

Beskrivelse av saken 

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

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

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

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

rette for bedre oppfølging av disse anleggene.  

 

 

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

bakgrunn og eventuelle konsekvenser av de ulike forslagene. 

 

 

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

kommune, Buskerud 

 

Innledende tekst 

Gjeldende forskrift Forskrift til ny forskrift 

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

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

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

 

§ 2 Virkeområde 

Ny setning i er angitt i fet. 

Gjeldende forskrift Forskrift til ny tekst 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ny paragraf: § 3 Forhold til annet regelverk 

 

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

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

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

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

 

§ 3 (§4 i forslag til endring) Definisjoner 

Følgende definisjoner foreslås endret. Endringer er angitt i fet: 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

Endringen av definisjonen av gråvann er bare en forenkling.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

badevannsdirektiv brukes også E-coli og ikke TKB. 

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

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

 

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

Følgende endringer foreslås i 2.ledd: 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

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

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

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

det renser slik lovverket krever og fungerer slik det skal.  

 

§ 5 (§ 6 i forslag til endring) Utslippskrav  

Følgende endringer er gjort i 2.ledd 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

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

 

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

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

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

og aktivt stille krav til rensing av bakterier. Det vil dermed bli opp til saksbehandlers skjønn om 

hvorvidt dette kravet blir satt.   

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

sårbar.  

 

Naturbaserte infiltrasjonsanlegg vil oppfylle bakteriekravene uansett dersom de er bygget etter 

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

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

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

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

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

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

sett unngå driftsproblemer.  

 

 

 

§ 6 (§ 7 i forslag til endring) Godkjente renseløsninger 
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Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

Endringene vil ikke ha praktiske eller økonomiske konsekvenser.  

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

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

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

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

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

teknologier som kommer på markedet. 

 

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

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

 

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

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

 

 

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

Følgende endringer gjøres i 4.ledd:  
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Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

 

 

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

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

 

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

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

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

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

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

konsekvenser.  

 

Ny § 13: Unntak 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

økonomiske konsekvenser av betydning. 

 

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

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

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

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

saksbehandlingsfeil og dermed er et vedtak som kan oppheves hvis det blir påklagd.  

 

 

 

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

oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud 

 

§ 1 Virkeområde 
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Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

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

hindre olje- og fettslam inn på kommunalt avløpsnett.  

 

§ 2 Definisjoner 

Følgende ny definisjon foreslås: 

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

avløpsanlegg i tillegg til slamavskillere og tette tanker. 

 

§ 3 Pålagt tømming 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

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

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

tømming av minirenseanlegg og gråvannsrenseanlegg. 

 

 

§ 4 Tømmehyppighet 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

For de ordinære tømmingene gjelder 

følgene tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, 

boligbebyggelse: Hvert 2.år 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, 

fritidsbebyggelse: Hvert 4.år 

- For alle slamavskillere for gråvann: 

Hvert 4.år. 

- For slamavskillere i 

minirenseanlegg: Ikke sjeldnere enn 
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Dersom utslippstillatelse krever hyppigere 
tømming, må tillatelsen følges. 

én gang årlig.   

 

Dersom utslippstillatelse eller drifts- og 

serviceavtalen krever hyppigere 

tømming, må dette følges. Dette 

defineres som ordinær tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, 

men minst én gang i året. 

 
 

 

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

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

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

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

som er anbefalt av leverandører og bransjen.  

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

som en del av rutinetømmingene.  

 

§ 5 Tømmegebyr 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

 

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

konsekvenser.  

 

§ 6 Fakturering 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

 

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

økonomiske konsekvenser.  

 

§ 7 Gjennomføring av tømming  

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

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

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

 

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

 

§ 8 Abonnentens plikter 

Rådmannen foreslår følgende nytt 1.ledd. 

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

legge til ordet «uoppfordret» i setningen. 

 

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

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

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

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

tilsvarende kravstilling.  

 

 

§ 9 (§10 i forslag til endring) Unntak 

(Tilføyelser er satt i fet): 

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

permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen. 

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

dispensasjon.  

 

 

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

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

 

Juridiske forhold  

Dagens lokale forskrifter ligger her: 

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

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

Vedlagt til dette saksframlegget er rådmannens utkast til endringsforskrifter.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

for å få et helhetlig og oppdatert regelverk på området.  

 

Økonomiske forhold 

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

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

dersom det er spesielle brukerinteresser selv om forurensningsmyndigheten i kommunen ikke 

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

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

mulig forurensing.  

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

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

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

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

 

Behov for informasjon og høringer 

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

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

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

 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

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

prosjekterende og utbyggere å forholde seg til regelverket. Rådmannens forslag til et mer 

tydelig rensekrav for bakterier og hyppigere tømminger av tette tanker og og minirenseanlegg, 

vil kunne gi en lav kostnadsøkning hos enkelte anleggseiere. Rådmannen vurderer det likevel 

dithen at de positive gevinstene knyttet til redusert risiko for forurensning, økt driftssikkerhet 

og vern av brukerinteresser (særlig private drikkevannbrønner) oppveier for dette.   
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Vedlegg 

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

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

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud 

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

og tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud 

4. Svar på spørsmål fra Anders Braaten i e-post sendt 27.9.2016 

5. E-post fra Anders Braaten 27.09.2016 

6. Interpellasjon fra Anders Braaten til ordfører 28.1.2016 

7. Ordførers svar til Anders Braatens interpellasjon 

8. Kommunestyrets behandling av interpellasjon 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Arkivsaksnr.: 16/5469-1   Arkiv: L81 &01  

 

Gamle Follum skole - utbyggingsavtale  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

98/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Gamle Follum skole» mellom Buskerud 

Snekkerservice AS og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar fortau og gang-/sykkelveg langs Glederudveien 

vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Buskerud Snekkerservice AS skal bygge ut eiendom gnr. 50 bnr. 15, som utgjør deler av 

området «Gamle Follum skole». I den forbindelse er det ført forhandlinger mellom Buskerud 

Snekkerservice og Ringerike kommune om utbyggingsavtale for etablering av nødvendig 

infrastruktur for området.  

 

Reguleringsplanen for Gamle Follum skole ble egengodkjent i kommunestyret 13.12.2012, sak 

147/12. Området er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. I tillegg er det regulert inn bl.a. 

veger, fortau, gang-/sykkelveg og uteoppholdsareal. 

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av fortau og gang-/sykkelveg langs 

kommunal del av Glederudveien. Tiltaket opparbeides og bekostes av utbygger, og overtas 

vederlagsfritt av kommunen. Kommunen kan gjennom avtalen stille krav til kvalitet og 

utførelse av tiltaket. 

 

Avtalen innebærer også at utbygger besørger for asfaltering av Glederudveien. Denne 

kostnaden dekkes av kommunen gjennom Teknisk forvaltnings vegbudsjett. 

Øvrige tiltak inkludert interne veger, parkeringsplasser, uteoppholdsareal og vann- og 

avløpsledninger skal være private og overtas av huseiere i fellesskap til fremtidig drift og 

vedlikehold. Utbygger sørger for overdragelse av private anlegg til huseierne. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
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Gjeldende reguleringsplan nr. 0605_359 «Gamle Follum skole», som er grunnlaget for 

utbyggingsavtalen, ble vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak 147/12. 

 

Økonomiske forhold 

 

Asfaltering av Glederudveien dekkes av vegbudsjettet til Teknisk forvaltning. Øvrige tiltak i 

avtalen skal bekostes av utbygger. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at området utvikles i henhold til 

den vedtatte reguleringsplanen. Rådmannen ser positivt på at tiltakene i utbyggingsavtalen 

gjennomføres, slik at boligområdet kan etableres. 

 

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 forslag til utbyggingsavtale vedtas. 

 

Vedlegg 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale undertegnet av utbygger 

2. Plankart 

3. Reguleringsbestemmelser 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 
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Arkivsaksnr.: 16/5101-4   Arkiv: X26  

 

REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET 

BEREDSKAPSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.10.2016 

198/16 Formannskapet 18.10.2016 

141/16 Kommunestyret 27.10.2016 

99/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Revidert ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune 2016 ble 

behandlet i kommunestyret i møte 27. november. Under behandlingen ble det etterlyst en 

behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. Rådmannen beklager at dette ikke 

ble gjort, og oversender nå saken til behandling i utvalget. 

 

Beskrivelse av saken 

Gjeldende plan er basert på forskrift om kommunal beredskapsplikt av 7.10.2011. Flere 

hendelser, endringer i samfunnet (spesielt på klimasiden) samt gjennomgått øvelse har gjort en 

revisjon nødvendig, både redaksjonelt og innholdsmessig. 

Ringerike kommunes ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er nå oppdatert, og skal i 

henhold til forskriften vedtas av kommunestyret. I henhold til forskriftens veileder for 

oppbygging og oppdatering av planen presenteres denne nå som ett dokument; «RISIKO, 

SÅRBARHET og BEREDSKAP i Ringerike kommune».  

ROS-analysen framgår av dokumentets pkt. 2, og beredskapsplanen som dokumentets pkt. 4. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Vedlagt følger revidert Ros-analyse og Beredskapsplan for politisk godkjenning. Planen har 

gjennomgått er redaksjonell revisjon, samt en del endringer som følge av:  

 

 Endret trusselvurdering i forhold til klimaendringer  
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 Endret trusselbilde i verden (som også influerer på planlegging i Norge) i forhold til 

mulig terrorhandlinger  

 Ukontrollerbar flyktningetilstrømning  

 

Øvelse og hendelser (erfaringsgrunnlag) har også ført til justeringer/tillegg når det gjelder:  

 sambandsmuligheter og tiltak i forhold til varig bortfall av strøm  

 revisjon av beredskapslister  

 

Rådmannen mener at den plan som her presenteres vil gi ledelsen i Ringerike kommune 

nødvendig støtte for å håndtere de kriser og uønskede hendelser vi dag kan ha oversikt over. 

Planen er i liten grad personavhengig, og vil på en instruktiv og grei måte også kunne sette 

personell i stand til å håndtere slike hendelser dersom man er ny i funksjon eller i 

organisasjonen.  

Planen vil, når den er godkjent, være tilgjengelig for alle på kommunens nettside, og bli 

løpende revidert, slik at kommunen alltid vil ha et oppdatert planverk dersom uønskede 

hendelser eller krise oppstår.  

Planverket vil være gjenstand for tilsyn fra fylkesmannens beredskapsavdeling i november 

2016. 

 

Vedlegg 

 Revidert plandokument  

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/4986 23.09.2016 DS BYG 452/16 R/TEK/ANEWEB

 GNR 274/378 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 274/378 - Tyttebærveien 11 

 

15/9847 23.09.2016 DS BYG 454/16 R/TEK/HALA

 GNR 284/95 

  

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

 

16/4876 26.09.2016 DS BYG 455/16 R/TEK/NILILY

 GNR 271/312 

  

Oppføring av lagerbygg Gnr/bnr 271/312 - Hensmoveien 26 

 

16/4967 27.09.2016 DS BYG 459/16 R/TEK/NILILY

 GNR 92/61 

  

Endring av profilering Gnr/bnr 92/61 - Hensmoveien 2 

 

16/4965 27.09.2016 DS BYG 460/16 R/TEK/BERLE

 GNR 76/81 

  

Riving av uthus/lager samt oppføring av tilbygg til produksjonshus Gnr/bnr 76/81 - 

Sandakerveien 338 

 

16/4978 28.09.2016 DS BYG 463/16 R/TEK/HALA

 GNR 318/390 

  

Riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt, samt bruksendring Gnr/bnr 

318/390 - Flattums gate 6 
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16/4988 28.09.2016 DS BYG 466/16 R/TEK/NILILY

 GNR 318/74 

  

Bygging av HC rampe ved inngangen til ny Migrasjonshelsestasjon Gnr/bnr 318/74 

- Storgaten 11-13 

 

16/4832 30.09.2016 DS BYG 470/16 R/TEK/ANEWEB

 GNR 297/108 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/108 - Tosseviksetra 

 

16/4936 10.10.2016 DS BYG 490/16 R/TEK/HALA

 GNR 39/218 

  

Utlegging av masser Gnr/bnr 39/218 

 

16/3093 24.06.2016 DS  288/16 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Kiwi Sokna 

 

16/4990 20.09.2016 DS  442/16 R/TEK/OLAVA GNR 4000/21 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 4000/21 - Rallerud 

 

16/4964 23.09.2016 DS  451/16 R/TEK/N46 GNR 302/38 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 302/38 

 

16/4949 23.09.2016 DS  453/16 R/TEK/AEMYH GNR 148/152 

Roy Roa  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 148/152 - Permobakken 13 

 

16/1993 26.09.2016 DS  456/16 R/TEK/HALA GNR 318/92 

  

Rammetillatelse for tilbygg og ombygging Gnr/bnr 318/92 - Storgata 26 

 

16/4150 26.09.2016 DS  457/16 R/TEK/HALA GNR 317/164, 317/166, 

317/168 

  

Oppføring av tilbygg Gnr/bnr 317/164, 317/166, 317/168 
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16/4948 26.09.2016 DS  458/16 R/TEK/BERLE GNR 128/22 

Tomasz Rozynski  

Tilbygg Gnr/bnr 128/22 - Knestanggata 142 

 

14/317 27.09.2016 DS  461/16 R/TEK/HALA GNR 318/340 

  

Søknad om rammetillatelse Gnr/bnr 318/340 - Schjongsgate 1 - Leilighetbygg 

 

16/4150 27.09.2016 DS  462/16 R/TEK/HALA GNR 317/164, 317/166, 

317/168 

  

Oppføring av tilbygg Gnr/bnr 317/164, 317/166, 317/168 

 

16/4976 28.09.2016 DS  464/16 R/TEK/BERLE GNR 134/115 

Anne Gunn Tangen  

Tilbygg Gnr/bnr 134/115 - Fløytingen 96 

 

16/4965 28.09.2016 DS  465/16 R/TEK/BERLE GNR 76/81 

  

Riving av uthus/lager samt oppføring av tilbygg til produksjonshus Gnr/bnr 76/81 - 

Sandakerveien 338 

 

14/311 29.09.2016 DS  467/16 R/TEK/HALA GNR 318/442,444,427 

  

Brutorget - boligkompleks Gnr/bnr 318/442, 318/444, 318/427 

 

16/4946 29.09.2016 DS  468/16 R/TEK/INGRIS GNR 297/108 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/108 - Tosseviksetra 

 

16/5034 30.09.2016 DS  469/16 R/TEK/OLAVA GNR 45/330 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 45/330 

 

16/4998 30.09.2016 DS  471/16 R/TEK/BERLE GNR 261/42 

Ringerike kommune  

Carport Gnr/bnr 261/42 - Solumveien 7 

 

16/5214 30.09.2016 DS  472/16 R/TEK/HALA GNR 94/6 

  

Bruksendring Gnr/bnr 94/6 - Hvalsmoen Øvre Leir 
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16/4921 03.10.2016 DS  473/16 R/TEK/AEMYH GNR 105/124 

  

Garasje Gnr/bnr 105/124 - Gjermundboveien 49 

 

16/5050 03.10.2016 DS  474/16 R/TEK/BERLE GNR 317/263 

Øyvind Junker Ørstavik  

Bygging av garasje Gnr/bnr 317/263 - Lagesensgate 19 A 

 

16/5226 03.10.2016 DS  475/16 R/TEK/BERLE GNR 278/61 

Gudbrand Strømmen  

Bygging av driftsbygning Gnr/bnr 278/61 - Gulplassveien 13/15 

 

16/5092 03.10.2016 DS  476/16 R/TEK/INGRIS GNR 271/342 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 271/342 - Tajegata 

 

16/3416 03.10.2016 DS  477/16 R/TEK/NILILY GNR 3/108 

Izabela og Marcin Brzozowska  

Bruksendring Gnr/bnr 3/108 - Mælingen 50 

 

15/9897 04.10.2016 DS  478/16 R/TEK/AEMYH GNR 51/19 

  

Utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg Kilemoen Gnr/bnr 51/19 - Vestre 

Ådal 15 

 

16/5153 04.10.2016 DS  479/16 R/TEK/NILILY GNR 103/181 

Emir Orucevic  

Garasje Gnr/bnr 103/181 - Øvre Bergsvei 1 

 

16/5104 04.10.2016 DS  480/16 R/TEK/ANEWEB GNR 271/342 

  

Bygging av enebolig Gnr/bnr 271/342 - Tajegata 

 

16/5126 05.10.2016 DS  482/16 R/TEK/AEMYH GNR 274/416 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 274/416 - Gamle Ådalsvei 

 

16/2075 05.10.2016 DS  483/16 R/TEK/ANEWEB GNR 274/342 
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Riving av eksisterende carport og bygging av tilbygg Gnr/bnr 274/342 - Gamle 

Ådalsvei 40 

 

16/5263 06.10.2016 DS  484/16 R/TEK/AEMYH GNR 39/2 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 39/2 

 

16/4971 06.10.2016 DS  485/16 R/TEK/INGRIS GNR 113/26 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 113/26 - Hadelandsveien 713 

 

16/5199 07.10.2016 DS  486/16 R/TEK/INGRIS GNR 177/30 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 177/30 - Strømsoddveien 351 

 

16/5122 07.10.2016 DS  487/16 R/TEK/BERLE GNR 177/1 

Jørn Rasmussen Tunga  

Erstatningsvognhus for riving av eksisterende vognhus Gnr/bnr 177/1 

Solskinnsveien 364 

 

16/5266 07.10.2016 DS  488/16 R/TEK/ANEWEB GNR 97/36 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 97/36 - Kragstadveien 40 

 

16/5139 10.10.2016 DS  489/16 R/TEK/BERLE GNR 58/75 

Stein Fritjof Bergstrøm  

Delvis overbygg på terrasse Gnr/bnr 58/75 - Øvre Halsteinrud Terrasse 6 

 

16/3113 10.10.2016 DS  491/16 R/TEK/INGRIS GNR 81/57 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 81/57 - Askveien 260 

 

16/4873 10.10.2016 DS  492/16 R/TEK/ANEWEB GNR 27/45 

  

Dispensasjon - søknad om oppføring av tilbygg Gnr/bnr 27/45 - Damtjern 

 

14/311 11.10.2016 DS  493/16 R/TEK/HALA GNR 318/442,444,427 

  

Brutorget - boligkompleks Gnr/bnr 318/442, 318/444, 318/427 

 

16/5155 11.10.2016 DS  494/16 R/TEK/NILILY GNR 38/179 
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Runar Johannessen  

Utvide garasjen Gnr/bnr 38/179 - Ståle Kyllingstads vei 20 

 

15/5757 11.10.2016 DS  495/16 R/TEK/ANEWEB GNR 287/24 

  

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

 

16/3995 11.10.2016 DS  496/16 R/TEK/AEMYH GNR 278/236 

  

Laftet hytte og anneks Gnr/bnr 278/236 - Bjørntjønlia 

 

16/5242 11.10.2016 DS  497/16 R/TEK/INGRIS GNR 278/236 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/236 - Bjørntjernlia 

 

16/5246 11.10.2016 DS  498/16 R/TEK/NILILY GNR 7/1 

Tore Strande  

Bygging av hønehus Gnr/bnr 7/1 - Braak gård 

 

16/4838 11.10.2016 DS  499/16 R/TEK/INGRIS GNR 1/62 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 1/62 - Røsholmstranda 

 

16/5158 12.10.2016 DS  500/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/51 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/51 - Setertjern 

 

16/5140 12.10.2016 DS  501/16 R/TEK/NILILY GNR 105/66 

  

Oppføring - Riving av uthus Gnr/bnr 105/66 - Gamle Ringkollveien 33 

 

16/4851 12.10.2016 DS  502/16 R/TEK/ANEWEB GNR 318/153 

Issam Khalef Kadhem  

Garasje Gnr/bnr 318/153 - Sundgata 25 A 

 

16/5159 12.10.2016 DS  503/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/41 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/41 - Setertjern 

 

16/5167 12.10.2016 DS  504/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/48 
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Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/48 - Setertjern 

 

16/5168 12.10.2016 DS  505/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/45 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/45 - Setertjern 

 

16/5169 12.10.2016 DS  506/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/46 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/46 - Setertjern 

 

16/5172 12.10.2016 DS  507/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/44 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/44 - Setertjern 

 

16/5173 12.10.2016 DS  508/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/40 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/40 - Setertjern 

 

16/5174 12.10.2016 DS  509/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/50 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/50 - Setertjern 

 

16/5178 12.10.2016 DS  510/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/49 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/49- Setertjern 

 

16/5271 12.10.2016 DS  511/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/44 

  

Oppføring av fritidsbolig og bod. Gnr/bnr 298/44 - Setertjern 

 

16/5058 12.10.2016 DS  512/16 R/TEK/OLAVA GNR 272/33 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 272/33 

 

16/5182 13.10.2016 DS  513/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/47 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/47 - Setertjern 

 

16/5209 13.10.2016 DS  514/16 R/TEK/HALA GNR 4000/12 

  

Riving Gnr/bnr 4000/12 - Soknedalsveien 1 
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16/4470 13.10.2016 DS  515/16 R/TEK/ANEWEB GNR 298/1 

  

Bygging av fritidsbolig Gnr/bnr 298/45 

 

16/5301 13.10.2016 DS  516/16 R/TEK/SANRUP GNR 92/2 

Håkon Rønning Torkelsen  

Tilbygg Gnr/bnr 92/2 - Vågårdsveien 117 

 

16/5270 14.10.2016 DS  517/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Oppføring av fritidsbolig og bod. Gnr/bnr 298/48 - Setertjern 

 

15/10251 17.10.2016 DS  518/16 R/TEK/HALA GNR 92/17 

  

Oppføring av fabrikk Gnr/bnr 92/1 92/17 og 9/17 - Vågårdsveien 98 og 

Hensmoveien 113 og 101 

 

15/1614 17.10.2016 DS  519/16 R/TEK/AEMYH GNR 44/3 

  

Utvidelse av kommunalt renseanlegg Gnr/bnr 44/3 

 

16/5336 18.10.2016 DS  520/16 R/TEK/BERLE GNR 318/481 

  

Takoverbygg Gnr/bnr 318/481 - Kong Rings gate 17 

 

16/5059 18.10.2016 DS  521/16 R/TEK/ELIPAU GNR 18/86 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 18/86 - Grenda i Åsa 

 

16/5385 18.10.2016 DS  522/16 R/TEK/AEMYH GNR 298/46 

  

Bygging av fritidsbolig Gnr/bnr 298/46 - Ringerud 

 

16/5388 19.10.2016 DS  523/16 R/TEK/AEMYH GNR 298/51 

  

Bygging av fritidsbolig Gnr/bnr 298/51 - Ringerud 

 

16/5357 19.10.2016 DS  524/16 R/TEK/SANRUP GNR 81/21 

  

Tilbygg Gnr/bnr 81/21 - Eggehagaveien 6 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/5307 19.10.2016 DS  525/16 R/TEK/AEMYH GNR 262/155 

  

Bolig Gnr/bnr 262/155 - Nakkerudgata 50 

 

16/5338 20.10.2016 DS  526/16 R/TEK/BERLE GNR 56/115 

Frits Johan Jenvin  

Bruksendring Gnr/bnr 56/115 - Frøyasvei 11 

 

16/5348 20.10.2016 DS  527/16 R/TEK/BERLE GNR 39/138 

  

Skilt og reklameinnretninger Gnr/bnr 39/138 - Dronning Åstas gate 16 

 

16/5461 21.10.2016 DS  528/16 R/TEK/AEMYH GNR 295/1/81 

Tommy Moholt  

Tilbygg til hytte Gnr/bnr/fnr 295/1/81 - Vikerfjell - Dyrbeintjernsryggen 

 

16/4859 24.10.2016 DS  529/16 R/TEK/INGRIS GNR 289/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 289/1 - Ringerudseter - Vikerfjell 

 

16/5497 25.10.2016 DS  530/16 R/TEK/AEMYH GNR 298/47 

  

Fritidsbolig og uthus Gnr/bnr 298/47 tomt 280 - Setertjern 

 

16/5500 26.10.2016 DS  532/16 R/TEK/AEMYH GNR 298/50 

  

Fritidsbolig og uthus Gnr/bnr 298/50 tomt 277 - Setertjern 

 

16/5303 27.10.2016 DS  533/16 R/TEK/HALA GNR 86/312 

  

Bruksendring Gnr/bnr 86/312 - Elling M. Solheimsvei 8 

 

14/407 27.10.2016 DS  534/16 R/TEK/HALA GNR 318/496 

  

Bygging av Hønefoss kirke Gnr 318/496 - Kirkegata 12 

 

16/2245 27.10.2016 DS  535/16 R/TEK/HALA GNR 86/791 

  

Firemannsbolig Gnr/bnr 86/791 - Firemannsbolig 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

16/3856 28.10.2016 DS  537/16 R/TEK/HALA GNR 318/443 

  

Ombygging av kjeller Gnr/bnr 318/443 - Hønfoss bru 3 

 



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. 



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 



Side 4 av 5

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



Fra: Grethe Tollefsen [Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no] 

Til: Lene Saur [Lene.Saur@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.10.2016 17:03:19 

Emne: VS: Diverse spørsmål, forslag 

Vedlegg:  
Kan du registrere dette på sak i ESA nr. 16/5415 
Takk for hjelpen. 
 
Hilsen 
Grethe Tollefsen 
 
 
 
  

Fra: Arne Broberg sr [mailto:arbrob@online.no]  

Sendt: 15. september 2016 14:09 
Til: Gunn Edvardsen 
Kopi: Elsa Lill P. Strande; Marit Hollerud 
Emne: Diverse spørsmål, forslag 
  
Valgkampen er såvidt igang, og da møter man endel velgere som undrer seg og spør om ting de er opptatt av. 
Jeg skriver til deg, selv om den rette veien ville vært Rådmannen, men jeg går ut fra at du informerer han. 
Følgende saker er av interesse: 
1. Drosjeholdeplass i sentrum. 
Jeg vet ikke hvor saken står,Men hvis denikke er løst, har jeg følgende forslag: 
- Dagens løsning er tilfredstillende på dagtid. 
- Etter kl.1900 ( 1700) (Skilting), innføres Innkjøring forbudt og parkering forbudt i Kirkegata I "stumpen" opp mot torvet. Da kan drosjene parkere 
her, da skilting vil tilsi at forbudet ikke gjelder drosjer.Nødvendig skilting og køgjerder kan settes opp. 
- Fordeler: Sentrumsnært, og kommunen mister ikke parkeringsinntekter. 
2. Parkeringsplass for bobiler 
Hønefoss bør bli mer turistvennlig. Man trenger en "sentral" stor parkeringsplass som skiltes og kommer på kartet. 
Toalett-tømming finnes på Hvervenkastet. Mulige parkeringsområder: Langs Schongslunden eller ved Petersøya? 
3. Offentlig toalett i sentrum. 
Dette er en sak som bør løses. En by av Hønefoss størrelse uten offentlig toalett som er åpent etter kl 2300(Kinoen) 
er håpløst. Bør sees i sammenheng med drosjeholdeplassen/Sentrumsstopp? 
4. Kindsåsveien/Tyristrand  



Dette er en vei som fører opp til barnehagen, og som er smal og uten fartsdumper, bortsett fra to,som ligger helt i bunnen av bakken. Hastigheten 
er i følge beboerne langs veien ganske stor. Man ønsker en bredding av veien, men alternativt fartsdumper for å få ned farten. 
5.Kindsåsfaret 
Gnr/ Brnr 254/25 er idag ikke utbygd, og brukes av barna i området til lek, samt at beboerne tømmer hageavfall. 
Spørsmål: Er området tenkt utbygd, eller er det regulert til friområde? 
  
Håper på svar, og håper at det ikke er til for mye bry. Avhengig av svarene, kan det være aktuelt å ta opp sakene i Komiteen for miljø og areal, evt 
i Kommunestyret. 
  
For Høyre 
Hilsen/Regards 
  
Arne Broberg 
Kragstadvn 26-N-3513 Hønefoss 
+4732121715/+4791562950 
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Ringerike kommune
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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.



Side 5 av 5

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



Fra: Grethe Tollefsen [Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no] 

Til: Lene Saur [Lene.Saur@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.10.2016 17:03:19 

Emne: VS: Diverse spørsmål, forslag 

Vedlegg:  
Kan du registrere dette på sak i ESA nr. 16/5415 
Takk for hjelpen. 
 
Hilsen 
Grethe Tollefsen 
 
 
 
  

Fra: Arne Broberg sr [mailto:arbrob@online.no]  

Sendt: 15. september 2016 14:09 
Til: Gunn Edvardsen 
Kopi: Elsa Lill P. Strande; Marit Hollerud 
Emne: Diverse spørsmål, forslag 
  
Valgkampen er såvidt igang, og da møter man endel velgere som undrer seg og spør om ting de er opptatt av. 
Jeg skriver til deg, selv om den rette veien ville vært Rådmannen, men jeg går ut fra at du informerer han. 
Følgende saker er av interesse: 
1. Drosjeholdeplass i sentrum. 
Jeg vet ikke hvor saken står,Men hvis denikke er løst, har jeg følgende forslag: 
- Dagens løsning er tilfredstillende på dagtid. 
- Etter kl.1900 ( 1700) (Skilting), innføres Innkjøring forbudt og parkering forbudt i Kirkegata I "stumpen" opp mot torvet. Da kan drosjene parkere 
her, da skilting vil tilsi at forbudet ikke gjelder drosjer.Nødvendig skilting og køgjerder kan settes opp. 
- Fordeler: Sentrumsnært, og kommunen mister ikke parkeringsinntekter. 
2. Parkeringsplass for bobiler 
Hønefoss bør bli mer turistvennlig. Man trenger en "sentral" stor parkeringsplass som skiltes og kommer på kartet. 
Toalett-tømming finnes på Hvervenkastet. Mulige parkeringsområder: Langs Schongslunden eller ved Petersøya? 
3. Offentlig toalett i sentrum. 
Dette er en sak som bør løses. En by av Hønefoss størrelse uten offentlig toalett som er åpent etter kl 2300(Kinoen) 
er håpløst. Bør sees i sammenheng med drosjeholdeplassen/Sentrumsstopp? 
4. Kindsåsveien/Tyristrand  



Dette er en vei som fører opp til barnehagen, og som er smal og uten fartsdumper, bortsett fra to,som ligger helt i bunnen av bakken. Hastigheten 
er i følge beboerne langs veien ganske stor. Man ønsker en bredding av veien, men alternativt fartsdumper for å få ned farten. 
5.Kindsåsfaret 
Gnr/ Brnr 254/25 er idag ikke utbygd, og brukes av barna i området til lek, samt at beboerne tømmer hageavfall. 
Spørsmål: Er området tenkt utbygd, eller er det regulert til friområde? 
  
Håper på svar, og håper at det ikke er til for mye bry. Avhengig av svarene, kan det være aktuelt å ta opp sakene i Komiteen for miljø og areal, evt 
i Kommunestyret. 
  
For Høyre 
Hilsen/Regards 
  
Arne Broberg 
Kragstadvn 26-N-3513 Hønefoss 
+4732121715/+4791562950 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/4986 23.09.2016 DS BYG 452/16 R/TEK/ANEWEB

 GNR 274/378 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 274/378 - Tyttebærveien 11 

 

15/9847 23.09.2016 DS BYG 454/16 R/TEK/HALA

 GNR 284/95 

  

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

 

16/4876 26.09.2016 DS BYG 455/16 R/TEK/NILILY

 GNR 271/312 

  

Oppføring av lagerbygg Gnr/bnr 271/312 - Hensmoveien 26 

 

16/4967 27.09.2016 DS BYG 459/16 R/TEK/NILILY

 GNR 92/61 

  

Endring av profilering Gnr/bnr 92/61 - Hensmoveien 2 

 

16/4965 27.09.2016 DS BYG 460/16 R/TEK/BERLE

 GNR 76/81 

  

Riving av uthus/lager samt oppføring av tilbygg til produksjonshus Gnr/bnr 76/81 - 

Sandakerveien 338 

 

16/4978 28.09.2016 DS BYG 463/16 R/TEK/HALA

 GNR 318/390 

  

Riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt, samt bruksendring Gnr/bnr 

318/390 - Flattums gate 6 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

16/4988 28.09.2016 DS BYG 466/16 R/TEK/NILILY

 GNR 318/74 

  

Bygging av HC rampe ved inngangen til ny Migrasjonshelsestasjon Gnr/bnr 318/74 

- Storgaten 11-13 

 

16/4832 30.09.2016 DS BYG 470/16 R/TEK/ANEWEB

 GNR 297/108 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/108 - Tosseviksetra 

 

16/4936 10.10.2016 DS BYG 490/16 R/TEK/HALA

 GNR 39/218 

  

Utlegging av masser Gnr/bnr 39/218 

 

16/3093 24.06.2016 DS  288/16 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Kiwi Sokna 

 

16/4990 20.09.2016 DS  442/16 R/TEK/OLAVA GNR 4000/21 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 4000/21 - Rallerud 

 

16/4964 23.09.2016 DS  451/16 R/TEK/N46 GNR 302/38 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 302/38 

 

16/4949 23.09.2016 DS  453/16 R/TEK/AEMYH GNR 148/152 

Roy Roa  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 148/152 - Permobakken 13 

 

16/1993 26.09.2016 DS  456/16 R/TEK/HALA GNR 318/92 

  

Rammetillatelse for tilbygg og ombygging Gnr/bnr 318/92 - Storgata 26 

 

16/4150 26.09.2016 DS  457/16 R/TEK/HALA GNR 317/164, 317/166, 

317/168 

  

Oppføring av tilbygg Gnr/bnr 317/164, 317/166, 317/168 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

16/4948 26.09.2016 DS  458/16 R/TEK/BERLE GNR 128/22 

Tomasz Rozynski  

Tilbygg Gnr/bnr 128/22 - Knestanggata 142 

 

14/317 27.09.2016 DS  461/16 R/TEK/HALA GNR 318/340 

  

Søknad om rammetillatelse Gnr/bnr 318/340 - Schjongsgate 1 - Leilighetbygg 

 

16/4150 27.09.2016 DS  462/16 R/TEK/HALA GNR 317/164, 317/166, 

317/168 

  

Oppføring av tilbygg Gnr/bnr 317/164, 317/166, 317/168 

 

16/4976 28.09.2016 DS  464/16 R/TEK/BERLE GNR 134/115 

Anne Gunn Tangen  

Tilbygg Gnr/bnr 134/115 - Fløytingen 96 

 

16/4965 28.09.2016 DS  465/16 R/TEK/BERLE GNR 76/81 

  

Riving av uthus/lager samt oppføring av tilbygg til produksjonshus Gnr/bnr 76/81 - 

Sandakerveien 338 

 

14/311 29.09.2016 DS  467/16 R/TEK/HALA GNR 318/442,444,427 

  

Brutorget - boligkompleks Gnr/bnr 318/442, 318/444, 318/427 

 

16/4946 29.09.2016 DS  468/16 R/TEK/INGRIS GNR 297/108 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/108 - Tosseviksetra 

 

16/5034 30.09.2016 DS  469/16 R/TEK/OLAVA GNR 45/330 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 45/330 

 

16/4998 30.09.2016 DS  471/16 R/TEK/BERLE GNR 261/42 

Ringerike kommune  

Carport Gnr/bnr 261/42 - Solumveien 7 

 

16/5214 30.09.2016 DS  472/16 R/TEK/HALA GNR 94/6 

  

Bruksendring Gnr/bnr 94/6 - Hvalsmoen Øvre Leir 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/4921 03.10.2016 DS  473/16 R/TEK/AEMYH GNR 105/124 

  

Garasje Gnr/bnr 105/124 - Gjermundboveien 49 

 

16/5050 03.10.2016 DS  474/16 R/TEK/BERLE GNR 317/263 

Øyvind Junker Ørstavik  

Bygging av garasje Gnr/bnr 317/263 - Lagesensgate 19 A 

 

16/5226 03.10.2016 DS  475/16 R/TEK/BERLE GNR 278/61 

Gudbrand Strømmen  

Bygging av driftsbygning Gnr/bnr 278/61 - Gulplassveien 13/15 

 

16/5092 03.10.2016 DS  476/16 R/TEK/INGRIS GNR 271/342 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 271/342 - Tajegata 

 

16/3416 03.10.2016 DS  477/16 R/TEK/NILILY GNR 3/108 

Izabela og Marcin Brzozowska  

Bruksendring Gnr/bnr 3/108 - Mælingen 50 

 

15/9897 04.10.2016 DS  478/16 R/TEK/AEMYH GNR 51/19 

  

Utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg Kilemoen Gnr/bnr 51/19 - Vestre 

Ådal 15 

 

16/5153 04.10.2016 DS  479/16 R/TEK/NILILY GNR 103/181 

Emir Orucevic  

Garasje Gnr/bnr 103/181 - Øvre Bergsvei 1 

 

16/5104 04.10.2016 DS  480/16 R/TEK/ANEWEB GNR 271/342 

  

Bygging av enebolig Gnr/bnr 271/342 - Tajegata 

 

16/5126 05.10.2016 DS  482/16 R/TEK/AEMYH GNR 274/416 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 274/416 - Gamle Ådalsvei 

 

16/2075 05.10.2016 DS  483/16 R/TEK/ANEWEB GNR 274/342 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Riving av eksisterende carport og bygging av tilbygg Gnr/bnr 274/342 - Gamle 

Ådalsvei 40 

 

16/5263 06.10.2016 DS  484/16 R/TEK/AEMYH GNR 39/2 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 39/2 

 

16/4971 06.10.2016 DS  485/16 R/TEK/INGRIS GNR 113/26 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 113/26 - Hadelandsveien 713 

 

16/5199 07.10.2016 DS  486/16 R/TEK/INGRIS GNR 177/30 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 177/30 - Strømsoddveien 351 

 

16/5122 07.10.2016 DS  487/16 R/TEK/BERLE GNR 177/1 

Jørn Rasmussen Tunga  

Erstatningsvognhus for riving av eksisterende vognhus Gnr/bnr 177/1 

Solskinnsveien 364 

 

16/5266 07.10.2016 DS  488/16 R/TEK/ANEWEB GNR 97/36 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 97/36 - Kragstadveien 40 

 

16/5139 10.10.2016 DS  489/16 R/TEK/BERLE GNR 58/75 

Stein Fritjof Bergstrøm  

Delvis overbygg på terrasse Gnr/bnr 58/75 - Øvre Halsteinrud Terrasse 6 

 

16/3113 10.10.2016 DS  491/16 R/TEK/INGRIS GNR 81/57 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 81/57 - Askveien 260 

 

16/4873 10.10.2016 DS  492/16 R/TEK/ANEWEB GNR 27/45 

  

Dispensasjon - søknad om oppføring av tilbygg Gnr/bnr 27/45 - Damtjern 

 

14/311 11.10.2016 DS  493/16 R/TEK/HALA GNR 318/442,444,427 

  

Brutorget - boligkompleks Gnr/bnr 318/442, 318/444, 318/427 

 

16/5155 11.10.2016 DS  494/16 R/TEK/NILILY GNR 38/179 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Runar Johannessen  

Utvide garasjen Gnr/bnr 38/179 - Ståle Kyllingstads vei 20 

 

15/5757 11.10.2016 DS  495/16 R/TEK/ANEWEB GNR 287/24 

  

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

 

16/3995 11.10.2016 DS  496/16 R/TEK/AEMYH GNR 278/236 

  

Laftet hytte og anneks Gnr/bnr 278/236 - Bjørntjønlia 

 

16/5242 11.10.2016 DS  497/16 R/TEK/INGRIS GNR 278/236 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/236 - Bjørntjernlia 

 

16/5246 11.10.2016 DS  498/16 R/TEK/NILILY GNR 7/1 

Tore Strande  

Bygging av hønehus Gnr/bnr 7/1 - Braak gård 

 

16/4838 11.10.2016 DS  499/16 R/TEK/INGRIS GNR 1/62 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 1/62 - Røsholmstranda 

 

16/5158 12.10.2016 DS  500/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/51 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/51 - Setertjern 

 

16/5140 12.10.2016 DS  501/16 R/TEK/NILILY GNR 105/66 

  

Oppføring - Riving av uthus Gnr/bnr 105/66 - Gamle Ringkollveien 33 

 

16/4851 12.10.2016 DS  502/16 R/TEK/ANEWEB GNR 318/153 

Issam Khalef Kadhem  

Garasje Gnr/bnr 318/153 - Sundgata 25 A 

 

16/5159 12.10.2016 DS  503/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/41 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/41 - Setertjern 

 

16/5167 12.10.2016 DS  504/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/48 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/48 - Setertjern 

 

16/5168 12.10.2016 DS  505/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/45 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/45 - Setertjern 

 

16/5169 12.10.2016 DS  506/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/46 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/46 - Setertjern 

 

16/5172 12.10.2016 DS  507/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/44 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/44 - Setertjern 

 

16/5173 12.10.2016 DS  508/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/40 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/40 - Setertjern 

 

16/5174 12.10.2016 DS  509/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/50 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/50 - Setertjern 

 

16/5178 12.10.2016 DS  510/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/49 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/49- Setertjern 

 

16/5271 12.10.2016 DS  511/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/44 

  

Oppføring av fritidsbolig og bod. Gnr/bnr 298/44 - Setertjern 

 

16/5058 12.10.2016 DS  512/16 R/TEK/OLAVA GNR 272/33 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 272/33 

 

16/5182 13.10.2016 DS  513/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/47 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/47 - Setertjern 

 

16/5209 13.10.2016 DS  514/16 R/TEK/HALA GNR 4000/12 

  

Riving Gnr/bnr 4000/12 - Soknedalsveien 1 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/4470 13.10.2016 DS  515/16 R/TEK/ANEWEB GNR 298/1 

  

Bygging av fritidsbolig Gnr/bnr 298/45 

 

16/5301 13.10.2016 DS  516/16 R/TEK/SANRUP GNR 92/2 

Håkon Rønning Torkelsen  

Tilbygg Gnr/bnr 92/2 - Vågårdsveien 117 

 

16/5270 14.10.2016 DS  517/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Oppføring av fritidsbolig og bod. Gnr/bnr 298/48 - Setertjern 

 

15/10251 17.10.2016 DS  518/16 R/TEK/HALA GNR 92/17 

  

Oppføring av fabrikk Gnr/bnr 92/1 92/17 og 9/17 - Vågårdsveien 98 og 

Hensmoveien 113 og 101 

 

15/1614 17.10.2016 DS  519/16 R/TEK/AEMYH GNR 44/3 

  

Utvidelse av kommunalt renseanlegg Gnr/bnr 44/3 

 

16/5336 18.10.2016 DS  520/16 R/TEK/BERLE GNR 318/481 

  

Takoverbygg Gnr/bnr 318/481 - Kong Rings gate 17 

 

16/5059 18.10.2016 DS  521/16 R/TEK/ELIPAU GNR 18/86 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 18/86 - Grenda i Åsa 

 

16/5385 18.10.2016 DS  522/16 R/TEK/AEMYH GNR 298/46 

  

Bygging av fritidsbolig Gnr/bnr 298/46 - Ringerud 

 

16/5388 19.10.2016 DS  523/16 R/TEK/AEMYH GNR 298/51 

  

Bygging av fritidsbolig Gnr/bnr 298/51 - Ringerud 

 

16/5357 19.10.2016 DS  524/16 R/TEK/SANRUP GNR 81/21 

  

Tilbygg Gnr/bnr 81/21 - Eggehagaveien 6 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/5307 19.10.2016 DS  525/16 R/TEK/AEMYH GNR 262/155 

  

Bolig Gnr/bnr 262/155 - Nakkerudgata 50 

 

16/5338 20.10.2016 DS  526/16 R/TEK/BERLE GNR 56/115 

Frits Johan Jenvin  

Bruksendring Gnr/bnr 56/115 - Frøyasvei 11 

 

16/5348 20.10.2016 DS  527/16 R/TEK/BERLE GNR 39/138 

  

Skilt og reklameinnretninger Gnr/bnr 39/138 - Dronning Åstas gate 16 

 

16/5461 21.10.2016 DS  528/16 R/TEK/AEMYH GNR 295/1/81 

Tommy Moholt  

Tilbygg til hytte Gnr/bnr/fnr 295/1/81 - Vikerfjell - Dyrbeintjernsryggen 

 

16/4859 24.10.2016 DS  529/16 R/TEK/INGRIS GNR 289/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 289/1 - Ringerudseter - Vikerfjell 

 

16/5497 25.10.2016 DS  530/16 R/TEK/AEMYH GNR 298/47 

  

Fritidsbolig og uthus Gnr/bnr 298/47 tomt 280 - Setertjern 

 

16/5500 26.10.2016 DS  532/16 R/TEK/AEMYH GNR 298/50 

  

Fritidsbolig og uthus Gnr/bnr 298/50 tomt 277 - Setertjern 

 

16/5303 27.10.2016 DS  533/16 R/TEK/HALA GNR 86/312 

  

Bruksendring Gnr/bnr 86/312 - Elling M. Solheimsvei 8 

 

14/407 27.10.2016 DS  534/16 R/TEK/HALA GNR 318/496 

  

Bygging av Hønefoss kirke Gnr 318/496 - Kirkegata 12 

 

16/2245 27.10.2016 DS  535/16 R/TEK/HALA GNR 86/791 

  

Firemannsbolig Gnr/bnr 86/791 - Firemannsbolig 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

16/3856 28.10.2016 DS  537/16 R/TEK/HALA GNR 318/443 

  

Ombygging av kjeller Gnr/bnr 318/443 - Hønfoss bru 3 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5415-2   Arkiv: 080  

 

Svar på diverse spørsmål fra representanten Broberg til HMA  

 

Forslag til vedtak: 

 

Svar på spørsmålene tas til orientering. 

 

 

 
 

Spørsmål 1. Drosjeholdeplass i sentrum. 

Jeg vet ikke hvor saken står, men hvis den ikke er løst, har jeg følgende forslag: 

- Dagens løsning er tilfredstillende på dagtid. 

- Etter kl.1900 (1700) (Skilting), innføres Innkjøring forbudt og parkering forbudt i Kirkegata I 

"stumpen" opp mot torvet. Da kan drosjene parkere her, da skilting vil tilsi at forbudet ikke 

gjelder drosjer. Nødvendig skilting og køgjerder kan settes opp. 

- Fordeler: Sentrumsnært, og kommunen mister ikke parkeringsinntekter. 

Svar spørsmål 1: 

Det er politisk vedtatt ny løsning. Oppmarsjområde bak vaskehallen på Sentrum stopp med 

påstigning på dagens holdeplass mot Kong Rings gate. Her skal det etableres rekkverk og filer som 

kanaliserer trafikken og hindrer publikum inne blant bilene. Det er også ønske om overbygget 

venteareal. 

 

 

Spørsmål 2. Parkeringsplass for bobiler 



Hønefoss bør bli mer turistvennlig. Man trenger en "sentral" stor parkeringsplass som skiltes og 

kommer på kartet. 

Toalett-tømming finnes på Hvervenkastet. Mulige parkeringsområder: Langs Schjongslunden 

eller ved Petersøya? 

Svar spørsmål 2: 

Dette er en gjenganger som aldri har blitt landet ordentlig. Teknisk forvaltning har tidligere 

foreslått Ringeriksgata (vestenden ved pumpestasjonen- hvor man også kunne etablere 

toalettømming), men der er det nå regulert til bussparkering for arrangementer i Schjongslunden. 

Tilsvarende mulighet finnes ved pumpestasjon på Tippen, men dette er vel av begrenset varighet 

mtp at arealet er innenfor Conceptoravtalen.  

Slike plasser bør være noenlunde sentrumsnære og med tømmemulighet, for å gjøre dem attraktive 

for besøkende i bobil. 

 

Spørsmål 3. Offentlig toalett i sentrum. 

Dette er en sak som bør løses. En by av Hønefoss størrelse uten offentlig toalett som er åpent 

etter kl 2300(Kinoen) er håpløst. Bør sees i sammenheng med 

drosjeholdeplassen/Sentrumsstopp? 

Svar spørsmål 3: 

Det naturlige er at offentlig toalett er plassert ved trafikale knutepunkter. 

Da sentrum stopp ble bygget ble prosjektledelsen forklart at toalett for publikum ikke var en 

kommunal oppgave og ikke skulle inkluderes i prosjektet. På dette tidspunktet var det klart at det 

offentlige toalettet på Brutorget ville bli borte som følge av Conceptoravtalen. 

Konsekvensen er at Ringerike kommune leier bort arealene i bygget på Sentrum stopp på langsiktig 

avtale. Her kunne det etableres toalett dersom de byggtekniske forholdene ligger til rette.  

Nytt knutepunkt planlegges i forbindelse med InterCity og Jernbanestasjonen. Her må det på plass 

fasiliteter som direkte knytter seg opp til publikumsbehov.  

 

Spørsmål 4. Kindsåsveien/Tyristrand  

Dette er en vei som fører opp til barnehagen, og som er smal og uten fartsdumper, bortsett fra 

to,som ligger helt i bunnen av bakken. Hastigheten er i følge beboerne langs veien ganske stor. 

Man ønsker en bredding av veien, men alternativt fartsdumper for å få ned farten. 

Svar spørsmål 4: 



En breddeutvidelse vil erfaringsvis medføre større fart. Fartsdempere i motbakke er et problem for 

større kjøretøy som er avhengige av å holde «flyten» særlig på is/snødekket kjørebane. Det hefter 

derfor ulemper med begge forslag. Teknisk forvaltning er kjent med denne problemstillingen på 

stedet og ha dette med i vurderingen dersom det skal foretas arbeider i området. 

Dersom farten overstiger skiltet fartsgrense er dette primært en sak for politiet. 

 

Spørsmål 5. Kindsåsfaret 

Gnr/ Brnr 254/25 er idag ikke utbygd, og brukes av barna i området til lek, samt at beboerne 

tømmer hageavfall. 

Spørsmål: Er området tenkt utbygd, eller er det regulert til friområde? 

Svar spørsmål 5: 

Arealet er eid av Ringerike kommune. Arealet mellom Kindsåsfaret og Vikersundveien fram til 

enden av snuplassen ved barnehagen er regulert til boliger. At det ikke er utbygd har trolig noe 

med terrenget å gjøre – det er bratt og går over i fjellskjæring på 8-10 meter ned på 

Vikersundveien. 

Resten av arealet nedenfor barnehagen er regulert delvis til sport/idrett (gammel hoppbakke) og 

delvis friluftsformål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Saksbehandler: Asle Aker og Grethe Tollefsen  

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1234-8   Arkiv: GNR 257/1  

 

Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Haug Midtre 

Gnr/bnr 257/1 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til 

klage fra Kristi Marthe Sandsbakk på vedtak om konsesjon og boplikt og til rådmannens 

saksfremlegg: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 66/16 behandlet av HMA 22.08.2016 

opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA sak 66/16 gis ikke utsatt iverksettelse.  

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Sammendrag 

Kristi Marthe Sandsbakk fikk innvilget konsesjon på eiendommen Haug Midtre, gnr/bnr 

257/1, 08.10.2014. Det ble gitt dispensasjon fra boplikten fram til 01.07.2015. Etter 

dispensasjonstiden ble det stilt krav om at søker selv må tilflytte eiendommen innen ett år, og 

deretter bebo den i minst 5 år i sammenheng. Dette vedtaket ble ikke påklaget, men 

28.06.2016 søkte Sandsbakk igjen om konsesjon fordi hun ikke ønsker å tilflytte 

eiendommen. 

 

Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning (HMA) fattet vedtak 22.08.2016 om personlig 

boplikt med tilflyttingsfrist på 1 måned eller overdragelse innen 3 måneder. Vedtaket er nå 

påklaget. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det vises til saksfremlegg og protokoll til sak 66/16 – Konsesjon og boplikt på Haug Midtre, 

behandlet i HMA 22.08.2016, for bakgrunn i saken. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA vedtok 22.08.2016 å gi Kristi Marthe Sandsbakk et konsesjonsvedtak med 1 måneds 

frist for tilflytting eller 3 måneders frist for overdragelse av eiendommen Haug Midtre, gnr. 

257 bnr. 1. Landbrukskontoret mottok 11.10.2016 en epost fra Kristi Sandsbakk angående 



vedtaket. Saksbehandler tok 19.10.2016 kontakt med Sandsbakk per telefon for å oppklare 

om eposten kunne anses som en klage på vedtaket og med ønske om begrunnelse av hvorfor 

vilkårene i vedtaket ikke kan oppfylles. Epost av 20.10.16 bekrefter at vedtaket påklages og 

utdyper situasjonen.  

 

I epostene fra søker fremgår det at Kristi Marte Sandsbakk og mannen ikke kommer til å 

tilflytte gården på grunn av alder og helse, men at det er aktuelt å overdra eiendommene til 

neste generasjon i nærmeste fremtid.  

 

Det opplyses at gården Haug Midtre er planlagt overført til eldste sønnen Erik uten at det 

informeres om noe tidsperspektiv for dette. Det er Erik som driver gården per dags dato med 

de inntekter og utgifter dette innebærer. Det legges også til at dagens inntekter fra utleie av 

husene kommer godt med til å betjene lån og utgifter. Videre trekkes det frem at Erik har to 

døtre på 12 og 16 år, og at det dermed er problematisk å bryte opp fra nåværende bosted for 

å flytte til Haug Midtre.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, 08.10.2014, sak 14/1234. 

Konsesjonsvedtak HMA 22.08.2016 i sak 66/16. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at det i klagen ikke fremkommer nye momenter som gir grunnlag for å 

endre vedtak 66/16 og gi Sandsbakk ytterligere utsettelse på boplikten.  

 

Vedtaket av 22.08.2016 gir Kristi Marthe Sandsbakk mulighet til selv å tilflytte gården eller 

overdra eiendommen Midtre Haug til noen som kan få konsesjon. Av klagen kommer det 

fram at Sandsbakk ikke selv ønsker å tilflytte eiendommen grunnet alder og helse. Det 

begrunnes ikke hvorfor vilkåret om overdragelse av gården ikke kan oppfylles.  

 

I forhold til om sønnen skal overta Haug Midtre og personlige forhold rundt dette, anser ikke 

rådmannen at dette er relevant for konsesjonssaken. Dersom eiendommen overdras, må ny 

erverver sørge for å ha sitt konsesjonsforhold i orden. 

 

I Ringerike kommune er det vedtatt prinsipper og retningslinjer for boplikt for å sikre 

likebehandling og forutsigbarhet. Haug Midtre er av en slik størrelse at det er ilagt personlig 

boplikt av hensynet til bosetting og helhetlig ressursforvaltning. Utsatt iverksetting i en sak 

som denne kan gi uheldige signaler og ringvirkninger som uthuler kommunens egne 

bopliktprinsipper. Dersom eier ikke vil oppfylle vilkår om boplikt, og kommunen ikke finner 

grunnlag for å gi fritak fra krav om personlig boplikt, må virkemidlene i konsesjonsloven 

følges. 

 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at det ikke gis utsatt iverksetting av 

vedtak i sak 66/16.  

 

Vedlegg 

1. Konsesjon og boplikt på Haug Midtre - Saksfremlegg 

2. Konsesjon og boplikt på Haug Midtre - Protokoll 

3. Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt – 11.10.2016 

4. Tilleggsinformasjon til klagen – 20.10.2016 



 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Mathea Storihle 

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1234-3   Arkiv: GNR 257/1  

 

GNR. 257/1 - Konsesjon og boplikt på Haug Midtre  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

 Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristi Marthe 

Sandsbakk på eiendommen Haug Midtre gnr. 257 bnr. 1 med følgende vilkår:  

1. Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den 

minst 5 år i sammenheng. 

2. Hvis søker ikke vil oppfylle kravet i punkt 1., må eiendommen innen 3 måneder 

overdras til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Kristi Marthe Sandsbakk fikk innvilget konsesjon på eiendommen Haug Midtre, gnr/bnr 

257/1, 08.10.2014. Det ble gitt dispensasjon fra boplikten fram til 01.07.2015. Etter 

dispensasjonstiden ble det stilt krav om at søker selv må flytte til eiendommen innen ett år, 

og deretter bebo den i minst 5 år i sammenheng. Den siste fristen er nå overskredet, og 

Sandsbakk søker konsesjon på nytt fordi hun ikke ønsker å tilflytte eiendommen. 

Rådmannen gir innstilling om å innvilge konsesjon med personlig boplikt og tilflyttingsfrist 

innen 1 måned etter mottatt vedtak.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kristi Marthe Sandsbakk søker konsesjon på eiendommen Haug Midtre, Gnr/bnr 257/1. Det 

søkes konsesjon fordi hun ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Søker har tidligere fått 

konsesjon på eiendommen med krav om personlig boplikt. Vedtaket ble ikke påklaget. 

 



Eiendommer som har mer enn 25 dekar fullyrka eller overflatedyrka jord, og/eller har mer 

500 dekar skog utløser krav om boplikt. Boplikten kan gjøres personlig eller upersonlig. I 

«prinsipper og retningslinjer: Boplikt på landbrukseiendommer», vedtatt den 06.02.2012 av 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 15/12, kommer det frem at på 

eiendommer som har mer enn 100 dekar fulldyrka eller overflatedyrka mark, og/eller 2000 

dekar produktiv skog, skal boplikten være personlig. I følge Konsesjonsloven er boplikten 

først oppfylt når erverver har sin folkeregistrerte adresse på konsesjonseiendommen. 

 

Landbrukseiendommen Haug Midtre består av gnr/bnr 255/12, 257/1, 261/3 og 269/2 i 

Ringerike kommune. Konsesjonseiendommen har ifølge Gårdskart et totalareal på 2910 

dekar, hvorav 155 dekar fulldyrka mark og 2701 dekar produktiv skog. Eiendommen utløser 

dermed krav om personlig boplikt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Kristi Marthe Sandsbakk søkte konsesjon på erverv av eiendommen Haug Midtre i 2014. 

Erververen søkte varig dispensasjon fra boplikten, subsidiært inntil 5 års dispensasjon. Det 

ble ikke gitt noe begrunnelse for hvorfor dispensasjon bør gis, ei heller noen planer for 

bosetting på eiendommen i framtiden. Konsesjonssøker og selger av konsesjonseiendommen 

hadde en skriftlig avtale om at selger hadde vederlagsfri borett i hovedbygningen fram til 

01.07.2015.  Landbrukskontoret behandlet søknaden 08.10.2014 i sak 14/1234, og på 

bakgrunn av dette ble det innvilget dispensasjon fra boplikten fram til 01.07.2015. Med 

vilkår om at etter 01.07.2015 må søker selv bosette seg på eiendommen innen ett år, og bebo 

den i minst 5 år sammenhengende for å oppfylle boplikten. Vedtaket ble ikke påklaget av 

søker. 

 

28.06.2016 mottok Ringerike kommune ny søknad om konsesjon på erverv av eiendommen 

Haug Midtre. Søker informerer da om at hun ikke ønsker å forplikte seg til å bosette seg på 

eiendommen, grunnen er at søker i dag bor og eier Grefsrud gård, Gnr/bnr 261/1. Søker ser 

det lite hensiktsmessig å flytte da avstanden mellom gårdene er forholdsvis liten og begge 

gårdene kan driftes fra Grefsrud. Det legges til at barn eller barnebarn sannsynligvis skal 

flytte til gården på et senere tidspunkt. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er eiendommen klassifisert som LNF-område. 

I Jordfaglig vurdering for Ringerike er området klassifisert som B-område. Skogen har 

middels til høy bonitet. Dette er områder med sterke landbruksinteresser. 

 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. Det 

er også fastsatt hvilke kriterier som skal til for at boplikt regnes som oppfylt. 

Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, 08.10.2014, sak 14/1234. 

 

 



 

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener at konsesjonsvilkårene allerede er overskredet, og ikke vil 

innvilge søknaden om konsesjon, kan et vedtak se slik ut: 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 innvilges ikke søknad om konsesjon til Kristi 

Marthe Sandsbakk på eiendommen Haug Midtre gnr. 257 bnr. 1. På denne bakgrunn 

fastsettes med hjemmel i lovens § 18 en frist på tre måneder til å sørge for at eiendommen 

overdras til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 

Prinsipielle avklaringer 

I de fleste søknader om konsesjon på eiendommer som utløser boplikt opplyser søker selv at 

han/hun forplikter seg til å tilflytte eiendommen. I noen tilfeller finnes særlige grunner til at 

søkerne ikke vil forplikte seg til å tilflytte eiendommene, og i slike tilfeller er det vanlig å 

innvilge en viss utsettelse av boplikten. En slik særlig grunn kan f.eks. være at bolighuset er 

i meget dårlig forfatning slik at det kreves omfattende renovering for at det skal være 

beboelig. En slik utsettelse gis gjerne i maksimalt 3 år, og i helt spesielle tilfeller opp til 5 

års utsettelse.  

 

Det har de seneste år vært flere eksempler på at boplikt ikke overholdes etter 

konsesjonsvedtak med personlig boplikt som vilkår. De fleste av disse sakene løses ved at 

landbrukskontoret henvender seg til søker og opplyser om konsesjonsvilkårene. I noen 

tilfeller søkes det om utsatt boplikt i etterkant, og dette kan på samme måte som forklart 

over gis i særlige tilfeller i en begrenset periode. Det gis aldri utsatt boplikt på ubestemt tid. 

Det gis heller ikke varig fritak fra boplikt på eiendommer som utløser personlig boplikt. 

 

Generelt er det slik at landbrukseiendommer blir best ivaretatt ved at eier selv bebor 

eiendommen. Dette er en viktig faktor når en søknad om konsesjon behandles. Det er derfor 

prinsipielt at det ikke skal være mulig å søke om fritak eller langvarig utsettelse på boplikten 

i etterkant av et konsesjonsvedtak hvor det har blitt gitt vilkår om boplikt. Hvis dette 

godkjennes vil det sende uheldige signaler, og boplikten vil uthules. Hvis kjøper av en 

landbrukseiendom likevel ikke ønsker/kan oppfylle boplikten, kan konsesjonen trekkes 

tilbake, og eiendommen må overdras til noen som kan/vil bosette seg på eiendommen 

(konsesjonsloven §16).  

 

I Ringerike kommune er det vedtatt prinsipper og retningslinjer for boplikt for å sikre 

likebehandling og forutsigbarhet. Her kommer det tydelig fram hvilke eiendommer som skal 

ilegges krav om personlig boplikt. Det er også presisert at dersom eier ikke vil oppfylle 

vilkår om boplikt, og kommunen ikke finner grunnlag for å gi fritak fra krav om personlig 

boplikt, må virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonsloven § 9 angir hvilke momenter som skal vektlegges ved behandling av en 

søknad om konsesjon. Dette er: en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 

bosettingshensynet, om ervervet fører til en driftsmessig god løsning, søkers skikkethet og 

hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Kristi Marthe Sandsbakk fikk 

innvilget konsesjon med vilkår om personlig boplikt i 2014, med et års dispensasjon fra 

boplikt. Rådmannen oppfatter at hun nå søker konsesjon fordi hun ikke ønsker å oppfylle 

boplikten. Rådmannen vil derfor ikke gå inn på momentene i lovens § 9, da vurderingen er 



den samme som i opprinnelig vedtak, men vil påpeke at vilkåret om personlig boplikt ble 

gitt både av hensynet til bosettingen og hensynet til helhetlig ressursforvaltning. 

 

I konsesjonssøknaden søkes om inntil 3 års fritak fra boplikten. Det opplyses videre at barn 

eller barnebarn planlegger å flytte til eiendommen på et senere tidspunkt. 

 

Rådmannen mener at vilkårene gitt i opprinnelig vedtak allerede er overskredet, og at det 

kun kan gis nytt konsesjonsvedtak med vilkår om at: søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter konsesjonsvedtak, og deretter bebo den minst 5 år i 

sammenheng. Det vil ikke bli gitt ytterligere utsettelse på boplikten. Hvis søker ikke ønsker 

å oppfylle krav om boplikt, må eiendommen overdras til noen som kan få konsesjon eller 

ikke trenger konsesjon. 

 

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon 

2. Tidligere konsesjonsvedtak 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.07.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Mathea Storihle 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1234-5  Arkiv: GNR 257/1  

 

Sak: 66/16 

 

GNR. 257/1 - Konsesjon og boplikt på Haug Midtre Kristi Marthe Sandsbakk 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristi Marthe Sandsbakk 

på eiendommen Haug Midtre gnr. 257 bnr. 1 med følgende vilkår:  

1. Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den 

minst 5 år i sammenheng. 

2. Hvis søker ikke vil oppfylle kravet i punkt 1., må eiendommen innen 3 måneder 

overdras til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.     

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Boplikt på Haug gård Nakkerud 

Vi har mottatt skriv om boplikten på Haug gård hvor det henvises til bestemmelser for en 

gård av slik størrelse, og at kommunen må følge disse regler.  

Dette forstår vi at dere må etterkomme og følge opp. Min mann og jeg «drar på åra» og 

helsa har begynt å skrante. Jeg fikk kreft i fjor vår –noe som pr.i dag ser ut til å gå bra, og min 

mann sliter nå med hode og skal til utredning. Dette er en forklaring på at vi har hatt nok 

med hverdagen en tid.  

Vår eldste sønn Erik står i dag for alle utgifter og inntekter og ansvar på Haug gård og planen 

er å overføre gården til han. Derfor har vi et ønske om å få utsatt denne saken, og håper 

myndighetene kan ta hensyn til den situasjonen vi har kommet i. 

Opplysninger for øvrig er at begge husene på Haug leies ut. Det er aktivt jordbruk/skogbruk 

på gården, som gjør at gården med bolighus og driftsbygninger blir vedlikeholdt og 

oppgradert etter hvert som økonomien tillater det 

Med hilsen  

Kristi Sandsbakk  



Søknad om utsettelse av boplikt på Haug gård 

Klage på vedtak 

Viser til telefonsamtale i dag med saksbehandler Storihle 

Jeg overtok Haug gård etter min kusine Kirsten Solberg, i og med hun ikke 

hadde livsarvinger, og at hun ønsket at gården skulle ivaretas av familien. 

Vår sønn Erik hadde drevet jorda i mange år noe han fortsatt gjør. Han har det 

fulle ansvar for drifta på gården. Han driver skog og jordveien selv, og har 

leieboere i begge husene. Som tidligere nevnt i en mail ivaretar han husene 

etter beste evne og det han makter økonomisk. 

Det er tidligere søkt om varig dispensasjon fra boplikt –subsidiært inntil 5 års 

dispensasjon. Viser til siste skriv og saksbehandlingen fra 

landbruksmyndighetene. Videre står det at det ikke var oppgitt noen grunn ei 

heller planer for eiendommene videre. 

Det er å beklage at det ikke har kommet fram. Min mann og jeg «drar» på åra 

og helsa begynner å kreve sitt. Vi bor i et mye enklere hus og eiendommene 

grenser til hverandre. Vi skal i nærmeste tid overdra vår eiendom til neste 

generasjon –likeledes Haug gård.  

Angående planen videre for gården. Vår sønn Erik vil drive Haug gård videre og 

ivareta eiendommen på best måte. 

Han har to døtre på 16 og 12 år som synes det er vanskelig bryte opp nå fra 

hjemmet. 

Hans inntekter fra utleie av hus på Haug kommer godt med for å kunne betjene 

lån og gårdsutgifter.  

Vi håper dette har belyst saken bedre og at dette kan komme inn under «særlig 

grunn» for utsettelse av boplikt 

Med hilsen 

Kristi Sandsbakk 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/914-18   Arkiv: GNR 4/1  

 

Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård 

Gnr/bnr 4/1 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til 

klage fra Kristin Remme på vedtak om konsesjon og boplikt, til kommunens uttalelse 

angående søknad til Fylkesmannen om grenseflytting og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 70/16 behandlet av HMA 22.08.2016 

opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA i sak 70/16 gis ikke utsatt iverksetting.  

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Det vises til saksfremlegg og protokoll til sak 70/16 – Konsesjon og boplikt på Raa gård, 

behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) 22.08.2016, for bakgrunn i 

saken. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA vedtok 22.08.2016 å gi Kristin Remme et konsesjonsvedtak med 1 måneds frist for 

tilflytting til Raa gård, gnr. 4 bnr. 1. Landbrukskontoret mottok 21.09.2016 en klage fra 

Kristin Remme på dette vedtaket. I klagebrevet påstås det at det manglet vesentlige 

opplysninger da HMA fattet sitt vedtak om konsesjon og boplikt. Klagen er begrunnet med at 

Remme har søkt Fylkesmannen i Buskerud om grenseflytting, og ønsker at Raa gård blir en 

del av Hole kommune. Hun ønsker at boplikten blir utsatt til Fylkesmannen har behandlet 

søknaden om grenseflytting. Det trekkes spesielt fram problematikk av kommunebytte i 

forhold til skole- og barnehageplass. 

 

Fylkesmannen har i brev datert 16.08.2016 bedt de berørte kommunene om å uttale seg i 

forhold til om søknaden om grenseflytting bør utredes. Ringerike uttalte seg om saken 

31.08.2016, og anbefalte at saken ikke utredes. Hole kommune har anbefalt utredning.  

 



Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11. 

Konsesjonsvedtak HMA, 22.08.2016 i sak 70/16. 

 

Rådmannens vurdering 

I sin klage mener Remme at politikerne manglet vesentlig informasjon da vedtak om 

konsesjon og boplikt ble fattet 22.08.2016. Dette avviser rådmannen. Både rådmann og 

politikere var kjent med at Kristin Remme hadde søkt Fylkesmannen i Buskerud om 

grenseflytting. Rådmannen mente altså at disse opplysningene ikke hadde relevans for 

konsesjonssaken da saken var oppe i HMA.  

 

Rådmannen mener at det i klagen ikke fremkommer nye momenter som gir grunnlag for å 

endre vedtak 70/16 og gi Remme ytterligere utsettelse på boplikten. Boplikten er knyttet til 

eiendommen, og det er ikke relevant hvor kommunegrensen går. Rådmannen forholder seg til 

dagens kommunegrense, og Ringerike kommune anbefaler heller ikke at Remmes søknad om 

grenseflytting utredes (jf. vedlegg 6). Det understrekes at rådmannen mener at 

konsesjonssaken og grenseflyttingssaken er to separate saker som bør behandles uavhengig 

av hverandre.  

 

I forhold til Remmes barns skole- og barnehagetilhørighet, anser rådmannen at heller ikke 

dette har relevans for konsesjonssaken.  

 

I klagebrevet skriver Remme at hensikten med klagen er å utsette boplikten til søknaden om 

grenseflytting er ferdig behandlet av Fylkesmannen i Buskerud. Rådmannen forstår anførselen 

dithen at det anmodes om utsatt iverksettelse av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42.  

 

Rådmannen viser i saksfremlegget til sak 70/16, hvor det fremgår at saken anses å være av 

prinsipiell karakter, og at Ringerike kommune har politisk vedtatte prinsipper i forhold til 

boplikt for å sikre likebehandling og forutsigbarhet for kommunens innbyggere. 

Utgangspunktet er at virkningsdatoen av et forvaltningsvedtak inntrer fra det tidspunktet 

vedtaket er truffet og meddelt vedkommende part. Klage over vedtaket eller søknad om å 

flytte kommunegrensen er ikke til hinder for gjennomføringen med mindre underinstans eller 

overinstans gir utsatt iverksetting. Utsatt iverksetting i en sak som denne kan gi uheldige 

signaler og ringvirkninger som uthuler kommunens egne bopliktprinsipper. Rådmannen mener 

derfor at interessen det offentlige har ved at vedtak i sak 70/16 om konsesjon og boplikt 

gjennomføres straks, veier tyngre enn interessen klageren (Remme) har av utsatt iverksetting. 

Rådmannen vurderer det slik at en gjennomføring av vedtaket om tilflytting til gården ikke vil 

føre til uopprettelig skade for klager. 

 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at det ikke gis utsatt iverksetting av 

vedtak i sak 70/16.  

 

Vedlegg 

1. Konsesjon og boplikt på Raa gård - Saksfremlegg 

2. Konsesjon og boplikt på Raa gård - Protokoll 

3. Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt 

4. FM brev 16.08.16 

5. Vedlegg til FM brev – søknad om grenseflytting 



6. Uttalelse angående søknad om grenseflytting fra Ringerike kommune til Hole 

kommune 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/914-12   Arkiv: GNR 4/1  

 

Konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristin Remme på 

eiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1 og gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3 

og gnr. 185 bnr. 6 i Hole kommune på følgende vilkår:  

1. Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den 

minst 5 år i sammenheng.  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Kristin Remme fikk innvilget konsesjon på eiendommen Raa, gnr/bnr 4/1 i Ringerike, den 

11.04.2011. Det ble i vedtaket stilt krav om personlig boplikt med tilflyttingsfrist innen ett 

år etter overdragelse. På grunn av en odelssak har det i ettertid blitt innvilget utsettelse på 

denne fristen to ganger. Den siste fristen er nå vesentlig overskredet. Remme søker nå 

konsesjon på nytt fordi hun fremdeles ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Grunnet at 

odelssaken er avsluttet, og at vilkåret om personlig boplikt allerede er overskredet, gir 

rådmannen innstilling om å innvilge konsesjon med personlig boplikt med tilflyttingsfrist 

innen 1 måned etter mottatt vedtak. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kristin Remme søker konsesjon på eiendommen Raa, gnr/bnr 4/1. Det søkes konsesjon fordi 

hun ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Søker har tidligere fått konsesjon på eiendommen 

med krav om personlig boplikt. 

 

Bebygde eiendommer som har mer enn 25 dekar fullyrka eller overflatedyrka jord, og/eller 

har mer 500 dekar skog utløser krav om boplikt. Boplikten kan gjøres personlig eller 



upersonlig. I «prinsipper og retningslinjer: Boplikt på landbrukseiendommer», vedtatt den 

06.02.2012 av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 15/12, kommer det i pkt. 

4 frem at på eiendommer som har mer enn 100 dekar fulldyrka eller overflatedyrka mark, 

og/eller 2000 dekar produktiv skog, skal boplikten være personlig. 

 

I følge Konsesjonsloven er boplikten først oppfylt når erverver har sin folkeregistrerte 

adresse på konsesjonseiendommen. 

 

Landbrukseiendommen Raa består av gnr/bnr 4/1 og 9/5 i Ringerike, og gnr/bnr 185/3 og 

185/6 i Hole kommune. Matrikkelenheten gnr/bnr 4/1 i Ringerike er hovedbølet, og 

driftssenteret med tunet til gården ligger her. Konsesjonseiendommen har i følge Gårdskart 

et totalareal på 1219 dekar, hvorav 188 dekar fulldyrka mark og 862 dekar produktiv skog. 

Eiendommen utløser dermed krav om personlig boplikt. Eiendommen er bebygd med bl.a. 

våningshus, kårbolig og driftsbygninger. De fulldyrkede arealene er leid ut, men Remme har 

drevet småskala storfeproduksjon på eiendommen siden 2013. 

 

Det har vært en odelstvist på eiendommen siden 2011. Saken ble løst ved forlik i Borgarting 

lagmannsrett den 07.06.2016. Vilkårene for forliket er oppfylt, og partene hevet saken den 

11.07.2016. Kristin Remme blir sittende på eiendommen. 

 

Beskrivelse av saken 

Kristin Remme søkte konsesjon på erverv av eiendommen Raa i 2011. Søker opplyste i 

søknaden at hun forpliktet seg til å flytte til eiendommen innen ett år og deretter bebo den i 

minst 5 år sammenhengende. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet 

søknaden 11.04.2011 i sak 48/11, og innvilget konsesjon med vilkår om personlig boplikt 

med frist på tilflytting innen ett år. 

 

I brev datert 20.04.2012 søkte Remme utsettelse på boplikten. Søknaden ble begrunnet med 

at det hadde oppstått en odelssak på eiendommen, og usikkerhet knyttet til utfallet av saken 

gjorde at hun ønsket ett års utsettelse på tilflytting til eiendommen. I brev av 02.05.2012 

innvilget landbrukskontoret ett års utsettelse på vilkåret om personlig boplikt fram til 

04.05.2013. 

 

I brev av 01.07.2013, to måneder etter frist for tilflytting, ber landbrukskontoret om en 

redegjørelse i saken. I brev datert 19.07.2013 søkte Remme på nytt om utsettelse på 

boplikten. I brevet uttrykkes et ønske om å tilflytte eiendommen, men at den pågående 

odelssaken hindrer dette. Det blir opplyst at odelssaken skal opp i Lagmannsretten i 

desember samme år. I vedtak datert 11.10.2013 innvilget landbrukskontoret på nytt 

utsettelse på boplikten, denne gangen frem til 31.10.2014. 

 

En stikkprøvekontroll i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd ble utført den 

17.02.2014. Slike kontroller foregår hvert år på gårdsbruket til 5 % av foretakene som søker 

produksjonstilskudd. Landbrukskontorets representant oppfattet at Remme med familie 

bodde på eiendommen på dette tidspunktet. 

 

Ved en rutinesjekk utført i januar 2016 ble det oppdaget at Kristin Remme hadde sin 

folkeregistrerte adresse i Selteveien 71 A i Hole kommune. Hun har vært registrert på denne 

adressen siden 10.07.2014. Hun har altså ikke vært registrert bosatt på Raa gård, og dermed 

ikke overholdt tilflyttingsfristen i landbrukskontorets siste vedtak. 



 

I brev av 11.02.2016 gjør landbrukskontoret Kristin Remme oppmerksom på overskridelse 

av konsesjonsvilkårene og plikten om å melde flytting jf. Folkeregisterloven, og ber om en 

tilbakemelding om saken. 

 

I brev datert 22.02.2016 søker Kristin Remme for tredje gang utsettelse på boplikten på Raa 

gård. Søknaden begrunnes med pågående odelssak som ennå ikke er avgjort. I brevet skriver 

Remme at familien det meste av tiden oppholder seg på Raa gård, men at de har sin 

registrerte adresse i Selteveien 71 A i Hole. Hun søker om utsettelse på boplikten fram til 

saken er avgjort i Lagmannsretten. Det opplyses at saken skal opp juni 2016. 

 

Remme blir den 29.02.2016 via e-post gjort oppmerksom på at det ikke kan søkes om 

utsettelse på boplikten, men at hun må søke konsesjon på eiendommen på fastsatt skjema. 

Da vi ikke mottok slikt skjema, ble Kristin Remme på nytt meddelt i brev av 12.04.2016 at 

det måtte søkes konsesjon på eiendommen. Skjema ble vedlagt. Det ble også bedt om en 

redegjørelse i forhold til fysisk og registrert adresse. Det ble gitt en frist om å søke 

konsesjon til 14.05.2016. 

 

Søknad om konsesjon ble mottatt 13.05.2016. I søknaden opplyser Remme at det søkes 

konsesjon fordi hun ikke skal bosette seg på eiendommen. I søknaden oppgis flere grunner 

til at det ønskes utsatt boplikt: 

 Det søkes om utsettelse på boplikt fram til odelssaken er avsluttet. Pågående 

odelssak har ført til at de har leid bolig i Hole, slik at barna ikke skulle risikere å 

måtte bytte kommune, og dermed skole, mer enn nødvendig. 

 Ønske om at barna skal gå på skole i Hole til de er ferdig med ungdomsskolen. 

 At det i 2015 ble opphevet boplikt i 5 andre kommuner. 

 Trolig kommunesammenslåing mellom Ringerike og Hole som vil føre til at 

«problemet løser seg selv». 

 At boplikten kan gjøres upersonlig fram til odelssaken er løst. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er eiendommen klassifisert som LNF-område. 

 

I Jordfaglig vurdering for Ringerike er området klassifisert som A-område. Dette er områder 

med meget sterke landbruksinteresser. 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. Det 

er også fastsatt hvilke kriterier som skal til for at boplikt regnes som oppfylt. 

Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11. 

 

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener at konsesjonsvilkårene allerede er vesentlig overskredet, og ikke 

vil innvilge søknaden om konsesjon, kan et vedtak se slik ut: 



Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 avslås søknad om konsesjon til Kristin Remme 

på eiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1. På denne bakgrunn fastsettes med hjemmel i lovens § 18 

en frist på tre måneder til å sørge for at eiendommen overdras til noen som kan få konsesjon 

eller som ikke trenger konsesjon. 

 

Prinsipielle avklaringer 

I de fleste søknader om konsesjon på eiendommer som utløser boplikt opplyser søker selv at 

han/hun forplikter seg til å tilflytte eiendommen. I noen tilfeller finnes særlige grunner til at 

søkerne ikke vil forplikte seg til å tilflytte eiendommene, og i slike tilfeller er det vanlig å 

innvilge en viss utsettelse av boplikten. En slik særlig grunn kan f.eks. være at bolighuset er 

i meget dårlig forfatning slik at det kreves omfattende renovering for at det skal være 

beboelig. En slik utsettelse gis gjerne i maksimalt 3 år, og i helt spesielle tilfeller opp til 5 

års utsettelse.  

 

Det har de seneste år vært flere eksempler på at boplikt ikke overholdes etter 

konsesjonsvedtak med personlig boplikt som vilkår. De fleste av disse sakene løses ved at 

landbrukskontoret henvender seg til søker og minner om konsesjonsvilkårene. I noen 

tilfeller søkes det om utsatt boplikt i etterkant, og dette kan på samme måte som forklart 

over gis i særlige tilfeller i en begrenset periode. Det gis ikke utsatt boplikt på ubestemt tid. 

Det gis heller ikke varig fritak fra boplikt på eiendommer som utløser personlig boplikt. 

 

Generelt er det slik at landbrukseiendommer blir best ivaretatt ved at eier selv bebor 

eiendommen. Dette er en viktig faktor når en søknad om konsesjon behandles. Det er derfor 

prinsipielt at det ikke skal være mulig å søke om fritak eller langvarig utsettelse på boplikten 

i etterkant av et konsesjonsvedtak hvor det har blitt gitt vilkår om boplikt. Hvis dette 

godkjennes vil det sende uheldige signaler, og boplikten vil uthules. Hvis det er slik at 

erverver av en landbrukseiendom likevel ikke ønsker eller kan oppfylle boplikten, kan 

konsesjonen trekkes tilbake, og eiendommen avhendes til noen som kan/vil bosette seg på 

eiendommen (jf. konsesjonsloven § 16 og rundskriv M-2/2009). 

 

I Ringerike kommune er det vedtatt prinsipper og retningslinjer for boplikt for å sikre 

likebehandling og forutsigbarhet. Her kommer det tydelig fram hvilke eiendommer som skal 

ilegges krav om personlig boplikt. Det er også presisert at dersom eier ikke vil oppfylle 

vilkår om boplikt, og kommunen ikke finner grunnlag for å gi fritak fra krav om personlig 

boplikt, må virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonsloven § 9 angir hvilke momenter som skal vektlegges ved behandling av en 

søknad om konsesjon. Dette er: En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 

bosettingshensynet, om ervervet fører til en driftsmessig god løsning, søkers skikkethet og 

hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Kristin Remme fikk innvilget 

konsesjon med vilkår om personlig boplikt i 2011, og har fått innvilget utsettelse på 

boplikten to ganger i etterkant. Rådmannen oppfatter at hun nå søker konsesjon fordi hun 

ønsker en ytterligere utsettelse på boplikten. Rådmannen vil derfor ikke gå inn på 

momentene i lovens § 9, da vurderingen er den samme som i opprinnelig vedtak, men vil 

påpeke at vilkåret om personlig boplikt ble gitt både av hensynet til bosettingen og hensynet 

til helhetlig ressursforvaltning. 

 



Det kommer ikke tydelig fram av konsesjonssøknaden hvor lang utsettelse på boplikten det 

søkes om. Det opplyses i første omgang at det søkes om å utsette boplikten til odelssaken er 

avsluttet, men også at søker ønsker at barna skal fullføre skolegang i Hole. Det fremsettes 

også flere påstander angående konsesjon og boplikt som rådmannen mener det er nødvendig 

å svare på. 

 

 Det søkes om utsatt boplikt til pågående odelssak er avsluttet. Saken ble hevet den 

11.07.2016. Saken er altså avsluttet, og det er dermed ikke noe grunnlag for å gi 

utsatt boplikt med bakgrunn i odelssaken. 

 Søker skriver at hun ønsker at barna skal gå på skole i Hole til de er ferdig med 

ungdomsskolen. Dette er en sak som ligger utenfor konsesjonsspørsmålet, og som 

eventuelt må søkes om på andre måter. Rådmannen kan ikke se at dette er relevant 

for behandling av konsesjonssøknaden eller boplikten på Raa gård. Rådmannen vil 

også påpeke at det er frivillig å kjøpe eiendom med boplikt i Ringerike, og at det 

vanligvis er slik at barn i skolealder sogner til skole i hjemkommunen. 

 Remme viser i søknaden til at flere kommuner opphevet boplikt i 2015, og at flere 

kommuner er på vei til å slette boplikten. Denne påstanden beror nok på en 

misforståelse. Det er riktig at flere kommuner har opphevet nedsatt 

konsesjonsgrense, som innebærer at også mindre boligeiendommer har boplikt (jf. 

Konsesjonsloven § 7). Nedsatt konsesjonsgrense er et virkemiddel særlig i 

kommuner som har utfordringer med at eiendommer som bør bli benyttet som 

helårsbolig blir benyttet som fritidsbolig. Ringerike kommune har ikke nedsatt 

konsesjonsgrense. 

 Remme påstår at ved en kommunesammenslåing vil problemet løse seg selv. 

Rådmannen er usikker på hva som menes her, men boplikten er knyttet til 

eiendommen, ikke kommunen. Boplikten på Raa gård ville fremdeles ikke vært 

oppfylt selv om hennes adresse i Selteveien og Raa gård ble en del av en felles 

storkommune. 

 Det argumenteres for at boplikten kan gjøres upersonlig frem til odelssaken er løst. 

Ringerike kommunes retningslinjer for boplikt tilsier at Raa gård er av en slik 

størrelse at det skal stilles vilkår om personlig boplikt. Rådmannen kan ikke se at det 

er grunnlag for å fravike retningslinjene. 

 

Det har nå gått mer enn 5 år siden Kristin Remme fikk konsesjon på eiendommen Raa, 

gnr/bnr 4/1, med vilkår om personlig boplikt. Det har grunnet pågående odelssak blitt gitt 

utsettelse på boplikten to ganger, og landbrukskontorets siste tilflyttingsfrist er overskredet 

med over 1 ½ år. Odelssaken er nå avsluttet, og rådmannen finner derfor ingen grunnlag for 

at Remme skal innvilges konsesjon med utsatt tilflyttingsfrist.  

 

Rådmannen mener at vilkårene gitt i opprinnelig vedtak allerede er vesentlig overskredet, og 

at det kun kan gis nytt konsesjonsvedtak med vilkår om at eiendommen tilflyttes snarest, og 

senest innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak. Det vil ikke bli gitt ytterligere 

utsettelse på boplikten.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon 

2. Kart 

3. Kopi av tidligere søknad 

4. Kjøpekontrakt 



5. Saksprotokoll, HMA sak 48/11 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/914-14  Arkiv: GNR 4/1  

 

Sak: 70/16 

 

Konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristin Remme på 

eiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1 og gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3 og 

gnr. 185 bnr. 6 i Hole kommune på følgende vilkår:  

1. Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den 

minst 5 år i sammenheng.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Anders Braatens (Sp) forslag til vedtak fikk 2 stemmer og falt. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007 Drammen

Hole L5.09.20L6

Dokid:
1 6090556
(16/91 4-1 7)
Klagê på politiskvedt¿k om konsesjo
og bopliK

Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr. lBnr.4lL
Saksnr. L6l9L4-t5

Da jeg den 30. august ennå ikke hadde fått noen skriftlig orientering om det politiske

vedtaket som ble gjort i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 22. august, ringte
jeg Ringerike kommune for å etterlyse vedtaket. Etter tre timer samme dag kom vedtaket
sendt på Altinn fra Landbrukskontoret v/fung. avdelingsleder Lisa Helgesson. (Dette bare til
info).

Jeg synes også det er sterkt beklagelig ovenfor meg og min familie at Landbrukskontoret i

Ringerike og Hole harvært ute ilokalavisen Ringerikes Blad og beskrevet denne sak, hvor jeg

er fremstilt som en person som ikke forholder meg til gjeldene regler og at utfallet i saken

kan bli tvangssalg av eiendommen. Det sier seg vel selv at en eiendom vi har kjempet for i

rettsvesenet i fem år, ikke under noen omstendigheter vil komme så langt som tiltvangssalg.

Da det politiske vedtaket ble vedtatt, manglet det vesentlige opplysninger i saken, selv om
det ble sendt nye saksopplysninger til både gruppeleder og nestleder i forkant av behandling
av saken. Samt at jeg hadde et møte med Rådmannen i Ringerike, Tore lsaksen iforkant av

sakens behandling, hvor jeg også informerte han om de nye opplysningene i saken.

Jeg ønsker at saken skalvurderes på nytt av Fylkesmannen iBuskerud, ogvilforsøke å

torklare de nye opplysningene i saken som ikke var med i den opprinnelige sØknaden min.

harforsøkt å ta gården tilbake på Odel. Helt ufrivillig har jeg hattfem år med
rettsaker for å forsøke beholde en gård jeg kjøpte i 201,1-. Jeg har i hele
femårsperioden hatt løpende kontakt med Ringerike og Hole Landbrukskontor
v/avdelingsleder Heidi Skagnæs, og forholdt meg til det jeg har fått beskjed om av

avdelingslederen. Det har vært søkt utsettelse av boplikten flere ganger, da

odelssaken dessverre viste seg å ta flere år. Ved to anledninger ble også rettsaken
utsatt rett før den skulle vært avholdt, umiddelbart ble Landbrukskontoret v/Heidi
Skagnæs varslet om dette.

under rettsaken at tidlígere eier ønsket rettsforlik. Og dette ble et faktum denne
dagen, altså Odelssaken ble avsluttet ijuni 20t6.

dette fordi Raa gård er en grenseeiendom som ligger midt i grensen mellom



Ringerike og Hole kommune, og med tilhørende arealer i Hole kommune.

leg kunne ikke søke om grensejustering så lenge Odelssoken pågikk, men så fort
den vor over ble sØknod sendt til Fylkesmannen í Buskerud.

Hensikten med klagen er følgende:

Det jeg søker om er å få utsatt boplikten til svaret fra Fylkesmannen vedrørende
søknaden om grensejustering av min eiendom foreligger.

Ønsker bare å få utsatt min boplikten til Fylkesmannen i Buskerud har kommet med

ett svar på min sØknad om grensejustering. Når svaret fra Fylkesmannen foreligger,
viljeg selvsagt rette meg etter denne avgjørelsen umiddelbart. Enten blir
kommunegrensen flyttet, slik at gården blir tilhørende i Hole kommune hvor jeg også

i dag bor eller om jeg må melde flytting til Ringerike kommune og opprettholde min
boplikt.

Det er lite hensiktsmessig å melde flytting for oss på nåværende tidspunkt, før vi får
svar fra Fylkesmannen i Buskerud. For kanskje etter kort tid igjen måtte bytte tilbake
til Hole kommune.

Det å måtte skifte kommune for oss nå, vil skape problemer for oss f.eks. med skifte
av skole og barnehage til Ringerike kommune. For så igjen å skifte tilbake til Hole

kommune om vi får grensejustering på gårdseiendommen vår. Regner med at dette
ikke er noen ønsket situasjon hverken for oss, Ringerike kommune eller Hole

kommune.

Denne klage sendes via Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, men skal til
Fylkesmannen i Buskerud som rette vedkommende.

Mvh

o
\l-s*\

Kristin Rem

Kopi : Fylkesmannen i Buskerud



Vår dato: 16.08.2016

Vår referanse: 2016/4709

Arkivnr.: 311

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingebjørg Haug

Innvalgstelefon: 32 26 66 64

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

Hole Kommune
Ringerike kommune 
  

Søknad om grenseflytting fra Ringerike kommune til Hole kommune

Fylkesmannen har 6. juli 2016 mottatt søknad fra Kristin Remme om grenseflytting fra 
Ringerike kommune til Hole kommune.

Etter inndelingslova § 8 første ledd, har bl.a. innbyggere og grunneiere i den aktuelle 
kommunen anledning til å fremme initiativ om at det skal settes i gang utredning om 
grensejustering. I medhold § 8 fjerde ledd i lov om fastsetting av kommune- og fylkesgrenser 
av 15. juni 2001 (inndelingslova) oversendes kopi av søknaden til orientering. 

Fylkesmannen er delegert myndighet etter inndelingslova § 6 til å treffe vedtak i mindre saker 
om justering av kommunegrenser. Fylkesmannen er da også gitt myndighet til å avgjøre om 
det skal igangsettes utredning etter inndelingslova § 9.

Fylkesmannen ber med dette om uttalelse fra berørte kommuner til spørsmålet om saken bør 
utredes eller ikke.  

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Ingebjørg Haug

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Kristin Remme



Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007 Drammen Hole 01.07.2016

S knad om rensefl ttin fra Rin erike kommune til Hole kommune i Buskerud

I medhold av Lov om fastsetting og endring av kommune-grenser ved inndelingslova §8

første ledd, søker grunneier om å flytte kommunegrensen som i dag nesten går tvers

gjennom Raa gård om man skulle ha fulgt grensen som kommer over E-16, se vedlagt kart.

Alle våre naboer tilhører Hole kommune, også gården øde Raasom en gang for mange år

siden ble utkilt fra vår eiendom Raa gård tilhører Hole kommune.

Ved årsskifte 1963/1964 ble Hole kommune innlemmet i den nye storkommunen Ringerike

sammen med landkommunene Tyristrand, Norderhov, Ådal og Hønefoss.

I 1977 forlot imidlertid Hole kommune kommunesammenslutningen og ble egen kommune

igjen, denne gangen fikk daværende grunneier av Raa gård spørsmål om hvilken kommune

han ønsket å tilhøre. Og det ble i 1977 bestemt at gården ble tilhørende Ringerike kommune.

Dette ønsker ikke nåværende grunneier av Raa gård, vi ønsker flytting av grensen, slik at vår

gård med Gnr. 4 og Bnr. 1 blir tilhørende i Hole kommune.

Det er flere grunner og argumenter til at denne søknaden ikke har kommet på et tidligere

tidspunkt og det er på grunn av følgende:

Grunneier kjøpte gården for 5 år siden, og det har pågått en odelssak som i juni 2016

ble løst med rettsforlik i Lagmannsretten. Nå ønsker vi å tilflytte vår gård som vi

allerede har oppfylt driveplikten på i 5 år med dyrehold, storfe.

Har arealer med dyrket mark i Hole kommune Gnr. 185 og Bnr. 6, og har et ønske om

å kunne samle all vår dyrket mark i en kommune. Det vil si at vi ønsker å slå sammen

Gnr. 4 Bnr. 1 og Gnr. 185 og Bnr. 6 for å tilhøre Hole kommune.

Det er viktig for oss at våre barn får gå på samme skole som sine venner og som er

våre nærmeste naboer. Aystanden fra vår eiendom til skoler i Hole kommune er også

mye kortere enn til skolene i Ringerike kommune. Våre barn har alltid gått på skole i

Hole kommune og ønsker selvsagt å fortsette sin skolegang på sine skoler.

Søknad om navn-bytte på vår gårdsveien er sendt Ringerike kommune. For noen år

tilbake ble det bestemt at alle måtte ha husnummer, da ble vår gårdsvei gitt navnet

Osloveien av Ringerike kommune. Parallell veien til nabogården heter øderåveien, se

vedlagt kart. Vårt forslag til navn-bytte på Osloveien er foreslått til Råveien.

> Håpet i det lengste på Kommunesammenslåing av Ringerike og Hole, men slik ble det

dessverre ikke i første omgang.

> Nye regler i inndelingslova fra 01.07.2016 som gir muligheten for en enklere

grensejustering



Kommuneskiltene Ringerike og Hole ved E-16 står midt i vår innkjøring, når man da kjører

veien opp til vår gård, har vi egentlig dyrket mark i Ringerike kommune på høyre side og

dyrket mark i Hole kommune på venstre side om kommunegrensen hadde fulgt retningen

som den har på den andre siden av E-16 når grensen krysser veien, dette vises tydelig på

vedlagt kart.

Ved spørsmål kan jeg kontaktes på tlf. 97539462 eller på e-post:

Vedlegg:

Nr. 1 Kart over Gnr. 4 og Bnr. i i Ringerike kommune.

Nr. 2 Kart over Gnr, 4 og Bnr. 1, samt Gnr. 185 og Bnr. 6 i Hole kommune.

Med vennlig hilsen

Kristin Rerrime..)
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Ringerike kommune 
Rådmannens stab 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud  

Postboks 1604 

 

3007 DRAMMEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/4744-2 33032/16 001 2016/4709 31.08.2016 

 
Uttalelse angående søknad om grenseflytting fra Ringerike kommune til 
Hole kommune 

 

Det vises til Fylkesmannens brev datert 16.08.2016 hvor det bes om kommunens uttalelse til 

søknad om grenseflytting. 

 

Kristin Remme ønsker å flytte kommunegrensen slik at hele hennes landbrukseiendom, Raa 

gård, gnr/bnr 4/1 i Ringerike kommune og gnr/bnr 185/6 i Hole kommune, blir liggende i Hole 

kommune.  

 

Hele hovedbølet (gnr/bnr 4/1) og tunet ligger i Ringerike kommune. Det er flere eksempler på 

lignende driftsenheter ved kommunens yttergrenser hvor hovedbølet ligger i Ringerike og med 

matrikkelenheter i tilgrensende kommuner. Vi kan ikke se at en slik driftsenhet gir grunnlag 

for flytting av kommunegrensen. Vi kan heller ikke se at søknaden inneholder andre relevante 

momenter som taler for en grenseflytting.  

 

På bakgrunn av dette anbefales det at saken ikke utredes.  

 

 

Med hilsen  

  

Tore Isaksen  

Rådmann  

 Gunn Edvardsen 

 Kommunalsjef samfunn 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Kristin Remme, Selteveien 71A, 3512 HØNEFOSS 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFREMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/263-15   Arkiv: PLN 324  

 

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  - 2. 

gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_324 «Detaljregulering Trampen Skytebane» vedtas. 

 

 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger sør for Rv 7 Sokna – Ørgenvika, mellom Rudselva og Øvre Trampentjern. 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i Trampen 

på Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres med aktiviteten til Sokna jeger- 

og fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb. Nåværende skytebane nær Sokna 

sentrum avvikles. Planområdet er i dag uregulert, men er i kommuneplanens arealdel vedtatt 

30.07.2007 avsatt til Idrettsanlegg – Skytebane. Planforslaget omfatter hensynssoner for faresone 

– skytebane og bevaring av naturmiljø. Forslaget legger til rette for et fortsatt aktivt skyttermiljø i 

Sokna, noe som blant annet er positivt som et tilbud til ungdom. Ved høringen av planforslaget ber 

fylkesmannen kommunen vurdere et krav om sanering av den eksisterende banen til Sokna 

skytterlag før det gis brukstillatelse for den ombygde banen ved Trampen. På bakgrunn av dette er 

det tatt inn rekkefølgebestemmelser som sikrer sanering av eksisterende skytebane innen en gitt 

tidsramme. Forslagstiller gis rimelig tid til dette, det settes ikke krav om at saneringen skal være 

gjennomført før fem år etter at nytt skyteanlegg i Trampen er tatt i bruk. Ut fra en samlet 

vurdering er rådmannen positiv til planforslaget. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 15.02.2016, sak 22/16. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 



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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 12. 

 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Den viktigste endringen etter 1.gangsbehandling er at det i forslag til planbestemmelser er 

tilføyd rekkefølgebestemmelser rundt sanering av eksisterende skytebane i Sokna. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Plankart og planbeskrivelse er ikke endret etter at planforslaget var på høring og offentlig 

ettersyn.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 01.03 – 18.04.2016. I samme periode ble 

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

til uttalelse. Det kom inn totalt fem (5) uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Uttalelse, Buskerud fylkeskommune, 18.04.2016  

Buskerud fylkeskommune har ingen kommentarer ettersom det ikke er funnet automatisk 

fredede kulturminner. De minner likevel om varslingsplikten, jf. Kulturminnelovens § 8, 2. 

ledd, dersom det skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner i forbindelse med 

anleggsarbeid i planområdet. 

 

Forslagstillers kommentar: Ingen kommentar 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge ved at det i det reviderte planforslaget 

er lagt til en bestemmelse om varslingsplikten. 

 

 

Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud, 15.04.2016 

Fylkesmannen i Buskerud (FM) slår fast at det ikke er behov for egen utslippstillatelse for 

støy fordi grensene i støyretningslinjen T-1442/2012 er oppfylt. 

 

FM skriver at kommunen bør innarbeide bestemmelser med skytetider hvor det skilles mellom 

ukedager og helger. 

 

FM er positiv til at Totjern er bevart med hensynsone i planen, selv om det ikke er funnet 

naturtyper eller annet som krever spesielle hensyn. 

 

FM ber kommunen vurdere et krav om sanering av den eksisterende banen til Sokna 

skytterlag før det gis brukstillatelse for den ombygde banen ved Trampen. 



 

FM mener det er viktig at det gjøres tiltak for å fange opp tungmetaller fra anlegget. 

 

Forslagstillers kommentar:  

Forslaget til reguleringsbestemmelser har skytetider der det skilles mellom hverdager og 

helger. 

 

Sanering er ikke noe entydig begrep. Til hvilket nivå det skal ryddes opp vil være et 

privatrettslig forhold mellom grunneier og skytterlaget. Reguleringsbestemmelsene for 

Trampen skytebane bør derfor kun ha en bestemmelse om at skyting skal opphøre på den 

gamle banen før nye riflebaner på Trampen skytebane kan tas i bruk. Prosessen rundt sanering 

av skytebaner kan ta forholdsvis lang tid, og dette bør ikke hindre at nye riflebaner ved 

Trampen kan tas i bruk. 

 

Tiltak for å fange opp tungmetaller fra anlegget er omtalt i planforslaget. Riflebaner skal ha 

kulefang som fanger opp prosjektilene. Hagl som brukes på skytebaner skal være blyfrie. 

 

Rådmannens kommentar: 

Til hvilket nivå det skal ryddes opp på eksisterende skytebane i Sokna bestemmes av 

fylkesmannen som er forurensningsmyndighet på dette feltet. Siden prosessen rundt sanering 

av skytebaner kan ta forholdsvis lang tid, og dette bør ikke hindre at nye riflebaner ved 

Trampen kan tas i bruk, er det satt en rekkefølgebestemmelse om at eksisterende skytebane 

ikke behøver å være ferdig sanert før innen fem (5) år etter at det nye skytebaneanlegget i 

Trampen er tatt i bruk. I planforslaget er det også innarbeidet bestemmelser om at aktiviteten 

ved eksisterende bane skal være avviklet før nytt skytebaneanlegg tas i bruk, og at det på 

nedleggelsestidspunktet for eksisterende bane skal foreligge en fremdriftsplan for hvordan 

den skal saneres. 

 

Uttalelse, Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, 18.04.2016 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole mener at området er egnet til skytebane og at de 

foreslåtte skytetidene er akseptable. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Ingen kommentar. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering.  

 

Uttalelse, Kommmuneoverlegen v/Miljørettet helsevern, 20.04.2016 

Miljørettet helsevern (MHV) viser til støyretningslinjen T-1442/2012 som er oppfylt. 

 

MHV viser til krav til drikkevannsforsyning. 

 

MHV mener at flytting av aktiviteten fra Sokna til nye Trampen skytebane anses å være riktig 

valg for lokalsamfunnet. 

 

Forslagstillers kommentar:  

Ingen kommentar. 

 



Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering.  

 

 

Uttalelse, Eivind Aalde Nyhagen, 17.04.2016 

Eivind Aalde Nyhagen (EAN) ønsker ikke flytting av skyteaktiviteten til Trampen. 

 

EAN er betenkt i forhold til tungmetallforurensning fra banen. 

 

EAN bestrider ikke at støyen i Vestbygdveien er under aktuelle støygrenser, men ønsker 

allikevel reduserte skytetider for å hindre redusert trivsel. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Det er redegjort for tungmetallforurensning i planforslaget, der det også er vist til forskning 

som tilsier at det ikke er noen fare for slik forurensning fra banen.  

 

Det er få skytebaner som gir så lite støy til omgivelsene som den nye Trampen skytebane. 

Reduksjon i skytetidene på kvelden og i forbindelse med stevner vil få store negative 

konsekvenser for aktiviteten ved banen. En slik reduksjon står ikke i et rimelig forhold til den 

marginale trivsels-økningen hos naboer utenfor støysonene. Det må også påpekes at støyen 

fra rifleskytingen på nye Trampen skytebane vil bli lavere enn i dag fordi det skal bygges 

støydempede standplassbygg. 

 

Rådmannens kommentar: 

Forslagstiller har vært i dialog med EAN og forklart ham nærmere om det nye 

skytebaneanlegget i Trampen. Blant annet er det gjort rede for støydempingstiltakene som 

skal iverksettes. Her har forslagstiller gjort et godt informasjonsarbeid. Dette har ført til at 

EAN nå er positiv til det nye skytebaneanlegget, se vedlegg11. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Forholdet til gjeldende og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til Idrettsanlegg – Skytebane. 

Planforslaget er dermed i tråd med overordnet plan. 

 

Juridiske forhold 

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

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

gjeldende delegeringsreglement.  

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrket mark. 

 



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. 

 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er fulgt opp ved innhenting av et 

grundig kunnskapsgrunnlag (Se saksfremlegg ved 1. gangsbehandling). Føre-var-prinsippet er 

også lagt til grunn ved at man setter av myrtjernet Totjern som hensynssone, samt en buffersone 

på 20 meter rundt tjernet. 

 

Forurensningsloven 

Av lovens formålsparagraf går det frem at loven blant annet skal verne det ytre miljø mot 

forurensning, redusere eksisterende forurensning samt sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 

forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens 

evne til produksjon og selvfornyelse. 

 

Skytebaner faller inn under aktiviteter som kan gi forurensning. Det er fylkesmannen som er 

forurensningsmyndighet når det gjelder sanering av områder der det har vært skyteaktivitet.  

Fylkesmannen kan pålegge undersøkelser etter forurensningsloven § 51 og utarbeidelse av 

tiltaksplan for opprydning i forurenset grunn etter § 7. Eieren eller brukeren av området har 

plikt til å motvirke forurensning fra den nedlagte aktiviteten. Hvis anlegget eller virksomheten 

kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på 

forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten, som kan fastsette nærmere hvilke tiltak 

som er nødvendig for å motvirke forurensning. Den kan pålegge eieren eller brukeren å stille 

garanti for dekning av fremtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.  jf. forurensningsloven § 

20. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser etter offentlig ettersyn fremgår av ovenstående 

kommentarer. 

 

Generelt om planforslaget 

Planforslaget er godt bearbeidet og legger til rette for et fortsatt aktivt skyttermiljø i Sokna, 

noe som blant annet er positivt som et tilbud til ungdom. Ved at eksisterende skytebane i 

Sokna legges ned når det nye skyteanlegget står ferdig, frigjøres også plass til eventuell 

fremtidig boligbygging nær Sokna sentrum. 

Støy 

Man kan oppleve en del støy fra skyteaktivitetene som foregår ved dagens skytebane i 

Trampen. Blant annet på bakgrunn av dette er det kommet inn negative merknader fra 



berørte, da man har vært redd for at økt aktivitet ved banen også vil kunne føre til økte 

støyplager. I planforslaget legges det imidlertid opp til støydempingstiltak som skal hindre 

dette. Det skal også gjennomføres støymålinger innen en gitt tid etter at det nye anlegget er 

tatt i bruk.  

 

Rådmannen ba om at utvidede skytetider ved nytt anlegg i Trampen skulle høres spesielt i 

høringsperioden. Foruten uttalelsen fra Erik Aalde Nyhagen (EAN) er det ikke kommet inn 

uttalelser omkring dette. EAN er informert om støydempingstiltak som skal gjennomføres, og 

han er nå positiv til planforslaget, se vedlegg 11. 

 

Forurensning ved eksisterende bane i Sokna 

Rekkefølgebestemmelsene som er tatt inn i forslag til planbestemmelser er satt på bakgrunn 

av forurensningsloven, for å sikre ryddige forhold rundt de krav som loven allerede stiller til 

opprydning av forurenset grunn, jf. avsnitt «Forurensningsloven» over. Bestemmelsene er i 

tråd med det politiske vedtaket om at arealet skal tilbakeleveres i slik stand som godkjent av 

forurensningsmyndigheten , se vedlegg 13. Forslagstiller gis en god tidsramme for dette, ved 

at saneringen først skal være ferdig innen fem år etter at skyteaktiviteten er opphørt.  

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. ROS-analyse 

6. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

7. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

8. Uttalelse, Landbrukskontoret 

9. Uttalelse, Miljørettet helsevern 

10.Uttalelse, Eivind Aalde Nyhagen 

11.Brevkommunikasjon, Eivind Aalde Nyhagen 

12.Saksframlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

13.Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

 

 

Ringerike kommune, 25.10.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Konst. enhetsleder, Miljø- og arealforvaltning: Elin Green  

Avdelingsleder, Areal- og byplankontoret:   Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:      Ingrid Liseth 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER – 2. GANGSBEHANDLING
0605 - 324 Detalj regulering for

Trampen Skytebane

Utarbeidet av Rieber Prosjekt AS 27 . mars 2015
Sist revidert 24.10.2016

1 .gangsbehandling i H oved utvalget for miljø - og arealforvaltning , 15.02.2016 , sak 22/16 .
Høring og offentlig ettersyn 01.03. – 18.04.2016.

2 .gangsbehandling i H oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtatt av k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til
informasjon om plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.

Området regu leres til følgende formål, jf r. P bl . § 12 - 5:
Feltnavn

1. Bebyggelse og anlegg,
Forsamlingslokale, annen eierform (privat) BFL
Skytebane, annen eierform (privat) BSK

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Veg, annen eierform (privat) SV
Parkering, annen eierform (privat) SPA

Hensynssoner

Planen inneholder følgende h ensynssoner jf r . P bl. § 12 - 6 :

Faresone, skytebane H360
Bevaring Naturmiljø H560
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FORMÅLSBESTEMMELSER
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Tillatte skyteti der
Det tillates skyting til følgende tider:

Mandag - fredag kl. 09 - 21
Lørdag kl. 09 - 16

Det tillates inntil 7 stevnehelger pr. år, der det kan skytes ut over sky tetidene, inkludert på
søndager. Nattskyting ( kl. 22 - 07) tillates likevel i kke .

§ 0.2 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredede kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Bebyggelse og anlegg – Forsamlingslokale , feltnavn BFL
Det tillates oppført et skytterhus / forsamlingslokale med BYA inntil 250m2. Bygningen kan
ha maksimalt to etasjer , og kjeller der det kan etableres innendørs skytebane. Over
gjennomsnittlig terreng tillates det en maksimal gesimshøyde på 7m og mønehøyde på 9m.
Bygningen skal ha univers el l utforming. Unntatt fra kravet om universell utforming er
sekundærrom som ikke skal være allment tilgjengelig.
Bygningen skal ha kledning av naturlige materialer som tre og/eller stein, og skal ha farger
som harmonerer med fargene i naturen på området.
Vannforsyning til skytterhuset kan skje med vann fra eget borehull. Avløp kan skje med tett
tank for svartvann og infiltrasjonsanlegg for gråvann, eller annen løsning som godkjennes av
kommunen.
Skytebanen skal tilknyttes kommunal renovasjon .

§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – Skytebane feltnavn BSK
Innenfor det regulerte skytebaneområdet er det tillatt å oppføre bygninger og innretninger som
er nødvendig for områdets drift og bruk som s kytebane. Dette gjelder atkomst - /anleggsveger,
drenering, grøfter, HC - parkeringsplasser, standplasser, lager, skivearrangement, skivevoller,
støyvoller, skivestativer, sikkerhetsanlegg og støydempingstiltak.

VA - anlegg for skytterhuset tillates plassert på området.

På riflebanene og pistolbanen skal det gjennomføres støydempingstiltak i form av bygging av
tett overbygget standplass med innvendig støydemping. På pistolbanen skal det i tillegg
etableres en 4 meter høy støy voll mot sørøst langs hele siden av banen, frem til kulefanget.
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Ved vesentlige endring av banenes plassering i forhold til illustrasjonsplanens angivelser, må
det dokumenteres at endringene ikke medfører vesentlig økning i støyen til omgivelsene.

All skyting innenfor planområdet skal skje fra standplassene.

Bruk av skytebaneanlegget skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i sikkerhetsinstruks
for hver bane godkjent av politiet.

Ett år etter at Trampen skytebane er tatt i bruk skal det gjennomføres målinger av støy fra
banen for å dokumentere at støydempingstiltakene har forutsatt effekt, og er innenfor
støykvoteverdiene som er merket av i støysonekartet. Faglig rapport sendes Ringerike
kommune. Ved avvik skal avbøtende tiltak iverksettes .

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infras truktur

§ 2 .1 Samferdselsanlegg – Veg, feltnavn SV
Vegen er regulert med 6 m eters bredde. Grøfter langs veien tillates om nødvendig etablert på
område regulert til skytebane.

§ 2.2 Samferdselsanlegg – Parkering, feltnavn SV
Området skal opparbeides med to ppdekke egnet for parkeringsformål.

§ 3 . Hensynssoner

§ 3 .1 Hensynssone – Skytebane H360
Fareområdet for skytebanene er vist som hensynssone på plankartet.
På riflebanene er det forutsatt etablert såkalt kunstig bakgrunn i tråd med angivelsene i
«Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988».
Tilsvarende løsning for pistolbanene.

§ 3 . 2 Hensynssone – Bevaring naturmiljø H560
I tjernet, og en buffersone på 20 meter omkring tjernet, er det ikke tillatt å foreta fysiske
inngrep.

§ 4. Rekkefølgebestemmelser

§ 4.1
Før nytt skytebaneanlegg i Trampen tas i bruk skal aktiviteten ved Sokna skytterlags
eksisterende bane i Sokna være avviklet.
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§ 4.2
I rime lig tid før aktiviteten ved Sokna skytterlags eksisterende bane i Sokna avvikles, skal
forurensningsmyndigheten informeres om nedleggelsesdato, med hensyn til gjennomføring
av nedleggelsestilsyn.

§ 4.3
På nedleggelsestidspunktet for eksisterende skyteba ne skal det foreligge en fremdriftsplan for
hvordan banen skal saneres.

§ 4.4
Inne n fem (5) år etter at nytt skytebaneanlegg i Trampen er tatt i bruk skal eksisterende
skytebane i Sokna være ferdig sanert i samsvar med forurensningsmyndighetens krav.

Utover de direkte tilgrensende eiendommene kan også andre eiendommer bli berørt av
fremtidige tiltak i planområdet . Eiere av eiendommer sør for planområdet rundt Torevatnet
bes varslet ved planendringer eller byggesaker i planområdet.
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1 Orientering
Sokna skytterlag sin eksisterende bane ligger s lik at den hindrer utvikling av boligområder i
Sokna. Det er derfor ønskelig å flytte denne skyteaktiviteten til Trampen, og samlokalisere
skytterlagets aktivitet med Sokna jeger- og fiskerforening samt pist olklubben sin aktivitet. Det
er i forkant av melding om oppstart regulering se tt på en rekke ulike alternative utforminger,
og det er konkludert at den valgte utformi ngen er den gunstigste løsningen med hensyn på
støy og arealutnyttelse. Det er derfor ikke gj ort nye alternativsvurde ringer i planfasen.

Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutre dning og planprogram, men det ble allikevel
utarbeidet et planprogram i forbindelse med va rsling av oppstart for planarbeidet. Det blir
også gjennomført en analyse av konsekve nsene av planforslaget for å styrke
beslutningsgrunnlaget fo r planen i kommunen.

Det eksisterende skytebaneanlegget i Trampen har i dag flere leirduebaner og en pistolbane.
For å få plass til riflebaner i tillegg, og samtid ig opprettholde muligheten til å skyte på alle
baner samtidig, må hele baneanlegget - unntatt pistolbanen - bygges om. I tillegg til
skytebanene planlegges det et skytterhus som vil fungere som forsamlingslokale ved trening,
stevner og andre arrangementer.

2 Historikk

2.1 Sokna skytterlags bane
Sokna skytterlag, etablert 1862, har leieavtale med grunneiere for bruk av nåværende
skytebane frem til 2021. Skytebanen er ikke tid smessig og 300m er avviklet. Den korte
gjenværende leiekontrakten gjør det umulig å investere i an legget. Boligbebyggelsen har de
senere årene nærmet seg skytebanen, men bo ligområdet kan ikke utvikles videre før
skytebanen er avviklet. Den nåværende skyteban en tilfredsstiller ikke DFS sine krav til å
avvikle stevner. Den begrenser også muligheten for å rekruttere til skyttermiljøet. For å
opprettholde skyttermiljøet og ta vare på bygda s eldste forening må ny lokalisering av
skytebanen avklares, slik at ny bane kan etableres før den ek sisterende banen må avvikles.

2.2 Eksisterende skytebane i Trampen
Sokna JFF fikk i 1986 en 40 års festekontrakt på 20 daa i Olde skog av Ringerike kommune.
På dette arealet bygde foreningen jegert rapbane. I 1997 fikk Sokna JFF utvidet
festekontrakten med ytterligere 19 daa for å kunne utvide skytebanen. Kommunestyret fattet i
mars 2001 vedtak om å selge mesteparten av kommunens skoger, og Sokna JFF fikk kjøpe
55daa. Foreningen søkte i 1999 om å få et fram tidig skytesenter inn i kommuneplanen. Etter
en lang prosess ble eiendommen i 2007 reguler t inn som skytebaneformål i kommuneplanen.
Etter dette har Sokna JFF, Sokna skytterla g, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb
inngått et samarbeid om å rea lisere et samlet skytesenter.



Planforslag Trampen skytebane 27.03.2015

Rieber Prosjekt AS Tlf 924 86 555 NO 911 678 462 MVA
Billingstadåsen 18 Faks 925 70 444
1396 Billingstad e-post: dag.rieber@rpr.no Side 4 av 21

3 Føringer og rammebetingelser for planarbeidet
Nedenfor gis en oversikt over lover, forskrif ter, retningslinjer og kommunale planer som
inngår i rammebetingelsene for planarbeidet.

Aktuelle lover
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008.
Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981.
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009

Aktuelle forskrifter
Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkje nnelse av sivile skytebaner av 1. juli
1988

Aktuelle retningslinjer
RPR barn og unge i planleggingen
RPR Universell utforming
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag T-1078
Nasjonale forventninger til region al og kommunal planlegging T-1497

Aktuelle kommunale planer:
Kommuneplanens arealdel

4 Eksisterende forhold

4.1 Beliggenhet
Området ligger sør for nye Rv 7 Sokna – Ørge nvika, mellom Rudselva og Øvre Trampetjern.

4.2 Reguleringsstatus
Skytebaneområdet er ikke regulert, men er i kommuneplanen satt av til Idrettsanlegg -
skytebane.

4.3 Eksisterende skytebaneanlegg
Det eksisterende skytebaneanlegget i Trampen har i dag flere leirduebaner og en pistolbane.
På banen er det i dag noen mindre brakker, men ikke noe skytterhus.

Parkeringskapasiteten ved banen er god, og det er plass til 80-100 biler, som er tilstrekkelig
for gjennomføring av stevner.
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Figur 1 Eksisterende område for leirdueskyting og fr emtidig leirduebaner og riflebaner se tt fra parkeringsplassen, mot
nordvest

Figur 2 Pistolbanen sett fra adkomsstveien, mot sørøst

4.4 Området og tilliggende arealer

4.4.1 Natur

Skytebaneområdet består av en grøftet myr og omkringliggende areal. Området omkring er
preget av furuskog, men det er også innslag av gran og bjørk. Ved kart legging av biologisk
mangfold er det ikke funnet naturtyper eller arter som krever spesielle hensyn. Det er heller
ikke funnet rødlistede naturtyper eller rødlistede arter, og pote nsialet for truede arter anses
som lavt innenfor området. Rapport fr a kartleggingen fi nnes i vedlegg 7.
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4.4.2 Landskap

Skytebaneområdet i Trampen li gger i en lukket dalformasjon og kan ikke sees fra områdene
omkring før man er relativt tett på området.

4.4.3 Adkomstvei

Veien inn til området går via Brekkebygdveien so m først er kommunal veg og deretter privat
skogsbilvei. Skogsbilvegen går igje nnom grustak som er kommunalt.

4.4.4 Teknisk infrastruktur

I dag er det ikke ført strøm frem til området. Det er heller ikke kommunalt vann eller avløp.
Det er imidlertid tilrettelagt for uttak fra teknisk anlegg på Riksve i 7 ved Langvannsdammen.
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5 Reguleringsforslag

5.1 Planens hensikt, og bruk av banen
Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i
Trampen på Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres med aktiviteten
til Sokna jeger- og fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb

Det eksisterende skytebaneanlegget i Trampen har i dag flere leirduebaner og en pistolbane.
For å få plass til riflebaner i tillegg, og sam tidig opprettholde muligheten til å skyte på
leirduebaner og riflebaner samtidig, må hele baneanlegget, unntatt pistolbanen, bygges om.

Det planlegges å bygge et skyteb aneanlegg med følgende baner:

100m riflebane for skyting med jaktrifle og skarpskytterrifle
200m riflebane for skyti ng med skarpskytterrifle
100m bane for skyting med jaktrifle på løpende elg
Fem leirduebaner hvorav tre rene trap-baner og to baner som er kombinert trap, skeet,
sporting etc.
Pistolbane (beholdes som den er)

Følgende støydempingstiltak vil bli utført:

Leirduebanene: Ingen støydempingstiltak.
Riflebanene: Tett overbygget standpla ss med innvendig støydemping, men uten
frembygg.
Pistolbanen: Tett overbygget standplass me d innvendig støydemping, og fire meter
høy voll mot sørøst langs hele siden av banen, frem til kulefanget.

I tillegg til skytebanene vil det bli bygget et skytterhus som fungerer som forsamlingslokale
ved trening, stevner og andre arrangement.

Adkomstveien inn til anlegget vil bli beholdt. Trafikken vil ikke b li så stor at det er aktuelt å
utføre utvidelser av adko mstveien. Skytebaneanlegget ha r en parkeringsplass med
tilstrekkelig kapasitet for avvikling av stevner.

Planlagt utforming av skytebaneanlegget er vist i illustrasjonen nedenfor:
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Figur 3 Oversikt over skytebanene som planlegges i Trampen

Leirduebaner

På illustrasjonen er det vist fem trap-baner og to skeet-baner, men banene kan også benyttes
til sporting og leirduesti. Ved ordinær trap- og skeetskyting er det fire ulike oppsett for
samtidig skyting på de ulike banene, vist i figur 4.

Alternativ 1: Skyting på alle fem trap-banene

Alternativ 2: Skyting på begge skeet-banene

Alternativ 3: Skyting på trap-bane 1 og 2, samt skeet-bane 2

Alternativ 4: Skyting på trap-bane 4 og 5, samt skeet-bane 1

Utformingen av anlegget gir sålede s stor fleksibilitet i bruken.

Ved eventuelt behov for at noen må bevege seg fr em til skivene på riflebanene, må skyting på
leirduebane 1 og eventuell skeet-skyting på ba ne 2 og 4 opphøre. Siden det vil bli elektroniske
skiver på riflebanene vil det kun unntaksvis væ re behov for å bevege seg i dette området, og
skytingen på leirduebanene og riflebanene kan i all hovedsak foregå uavhengig av hverandre.
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Figur 4 Ulike oppsett for sa mtidig skyting på leirduebanene

Riflebaner

Riflebanene er tenkt utført med såkalt kunstig bakgrunn. Dette er et ek stra høyt kulefang med
topp tre meter over toppen av skivene. I tillegg kreves det noen mindre sidevoller og
rikosjettfri grunn mellom standplass og skivene. Løsningen medfører at fareområdet slutter
ca. 20m bak skivene. Den kunstige bakgrunnen på 100m-banen og elg-banen, blir liggende
delvis mellom standplass og skiver på 200m-b anen. Av den grunn må standplassen til 200m-
banen ligge ca. 4m høyere enn 100m-standplassen. Siden terrenget stiger fra 100m-standplass
til 200m-standplass vil 200m-standplass naturl ig bli liggende høyere enn 100m, og det
behøves ikke store terrenginngrep for å få til denne løsningen.

Slik anlegget planlegges, kan det skytes samtidig på alle riflebanene, og riflebanene forstyrres
ikke av skyting på leirduebanene.

Pistolbanen

Pistolbanen må ha kulefang med høyde minst tre meter over toppen av skivene, 8 meter ut til
hver side. Da begrenses fareområdet av vollens utstrekning. Dette foreslås løst med en voll
formet som en hestesko rundt pistolbanen. Deler av vollen fu ngerer også som en støyvoll mot
sørøst.
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Skytetider

Skytebanen vil være åpen for skyting manda g-fredag kl. 09-21 og lørdag kl. 09-16. Det
tillates inntil 7 stevnehelger pr. år, der det ka n skytes ut over skyt etidene, inkludert på
søndager.

5.2 Reguleringsformål og arealer
Området som foreslås reguler t er på totalt 191,7 dekar.

Planforslaget omfatter følgende reguleringsformål i henhold til Plan- og bygningsloven (Pbl)
§ 12-5:

Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, nr. 1)

Skytebane, annen eierform (privat) Areal: 185,2 daa

Forsamlingslokale, annen eierform (privat) Areal: 3,0 daa

Samferdselsanlegg og teknisk infr astruktur (Pbl § 12-5, nr. 2)

Veg, annen eierform (privat)

Parkering, annen eierform (privat)

Areal: 0,2 daa

Areal: 3,3 daa

Planforslaget omfatter følgende hensynssoner i henhold til Pbl § 12-6:

Faresone, Skytebane Areal: 159,6 daa

Bevaring, Naturmiljø Areal: 8,3 daa

5.3 Om reguleringsformålene
Bebyggelse og anlegg, forsamlingsl okale (Pbl § 12-5, nr. 1)

Det tillates oppført et sk ytterhus / forsamlingslokale med BYA inntil 250m2. Bygningen kan
ha maksimalt to etasjer, og kjeller der de t kan etableres innendørs skytebane. Over
gjennomsnittlig terreng tillates det en maks imal gesimshøyde på 7m og mønehøyde på 9m.

Bygningen skal ha universell utforming. Unnta tt fra kravet om universell utforming er
sekundærrom som ikke skal være allment tilgjengelig.

Bygningen skal ha kledning av naturlige material er som tre og/eller stein, og skal ha farger
som harmonerer med fargene i naturen på området.

Vannforsyning til skytterhuset vil skje med vann fra eget borehull. Avløp kan skje med tett
tank for svartvann og infiltrasjonsanlegg for gr åvann, eller annen løsning som godkjennes av
kommunen.

Skytebanen skal tilknytt es kommunal renovasjon. Løsn ing avtales med kommunen.

Bebyggelse og anlegg, skytebane (Pbl § 12-5, nr. 1)

Innenfor det regulerte skyteb aneområdet er det tillatt å oppf øre bygninger og innretninger som
er nødvendig for områdets drift og bruk som skyteb ane. Dette gjelder at komst-/anleggsveger,
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drenering, HC-parkeringsplasse r, standplasser, lager, skivearrangement, skivevoller,
støyvoller, skivestativer, sikkerhetsanlegg og støydempingstiltak.

På riflebanene og pistolbanen skal det gjennom føres støydempingstiltak i form av bygging av
tett overbygget standplass med innvendig støyd emping. På pistolbanen skal det i tillegg
etableres en 4 meter høy voll mot sørøst langs hele siden av banen, frem til kulefanget.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur , veg og parkering (Pbl § 12-5, nr. 2)

Den delen av adkomstveien som ligger inne nfor plangrensene er regulert til veg.
Parkeringsplassen samsvarer i hovedsak med det som i dag er opparbeidet som
parkeringsplass.

5.4 Hensynssoner i henhold til Pbl § 12-6
Faresone, Skytebane

Fareområdet til skytebanen beregnes i henhold til «Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting»,
som er vedlagt «Forskrifter om anlegg av, kontro ll med og godkjennelse av sivile skytebaner
av 1. juli 1988». Fareområdet er vist på reguleringsplanen.

Forskriften med bestemmelser regulerer også ut forming av skytebanen, varsling om skyting
med mer. Det er ikke tatt inn bestemmelser om sikkerhet i reguleringsplanen, fordi dette vil
være regulert av den til enhver tid gjeldende fo rskrift. All skyting skal skje i samsvar med
instruks godkjent av politiet.

Til grunn for planforslaget er det en forutsetni ng om at det på rifleb anene etableres kunstig
bakgrunn etter kravene i skytebaneforskriften. På pistolbanen skal det etableres et kulefang
med topp 3 meter over toppen av skivene og ut til sidene tilsvarende en forlengelse av
kulefanget på 8m. Dette er tenkt løst ved å trekke en voll som en hestesko rundt pistolbanen.

Bevaring, Naturmiljø

Totjern består som navnet indikerer av to tjer n ved siden av hverandre. Det største av disse
ligger innenfor plangrensene. Det er ikke funne t spesielle arter som tilsier vern, men tjernet
representerer et landskapsmessig element som er vurdert å ha en viss ve rdi. Tjernet og en
buffersone på 20m rundt er derfor satt av til bevaring naturmiljø.

5.5 Berørte eiendommer
I tabellen nedenfor gis en oversikt over de berørte eiendommene med arealangivelse avrundet
til nærmeste hele dekar.

Gnr / Bnr Eier Areal Planformål

152/18 Sokna jeger- og
fiskerforening

55 daa Skytebane, forsamlingslokale, veg,
parkering, fareområde skytebane

152/2 Thrine-Lise L. Tryterud 137 daa Skyt ebane, fareområde skytebane, bevaring
naturmiljø
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6 Konsekvenser av planforslaget

6.1 Konsekvensutredningsforskriften
Siden bruken av området som skytebane er i tr åd med kommuneplanens arealdel, stilles det
ikke krav til alternativsvur dering eller konsekvensutredni ng etter § 5 i Forskrift om
konsekvensutredning. Det er al likevel valgt å belyse de forhold som potensielt har
konsekvenser av betydning for samfunn og miljø.

6.2 Konsekvenstrinn
Vektingen av konsekvenser gjøres på u likt vis i ulike sammenhenger. I denne
konsekvensutredningen er de ulike konsekvensene delt opp i 5 trinn:

Meget negativ konsekvens (--)
Negativ konsekvens (-)
Ingen konsekvens / nøytral konsekvens (0)
Positiv konsekvens (+)
Meget positiv konsekvens (++).

6.3 Miljøkonsekvenser

6.3.1 Skytestøy

Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2012» har grenser for støy fra ulike støykilder.

Grenseverdiene for støy fra skyt ebaner er som følger, hvor LAImax er dimensjonerende grense:
Gul støysone omfatter området innenfor støykoten for LAImax = 60 dB og Lden= 30dB
Rød støysone omfatter området innenfor støykoten for LAImax = 70 dB og Lden= 35dB

Det er utført støyberegninger for Trampen skyt ebane i tråd med angivelsene i retningslinjen
og retningslinjens veileder. Støysonekartet vi ser at ingen boliger, hytter eller annen
støyfølsom bebyggelse kommer innenfor st øysonene. Se støyrapport i vedlegg 4.
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Figur 5 Beregnede støysoner for a lle baner på Trampen skytebaneanlegg.

Den eksisterende skytebanen til Sokna skytterlag ligger slik til at flere boliger er berørt av
støy fra banen. Flytting av denne virksomheten til Trampen skytebane vil således være svært
positivt.

Avbøtende tiltak: Bygging av støydempede standp lasser på riflebanene og pistolbanen, samt
støyvoll på pistolbanen, er lagt inn som et krav i reguleringsbestemmelsene.

Konsekvens: Positiv konsekvens (+)

6.3.2 Tungmetallavrenning

Miljødirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn), Det frivillige Skyttervesen og Norsk
institutt for vannforskning (Niva) har gjennomført kartlegginger av tungmetallavrenning (bly,
antimon, kobber, sink) fra skytebaner i Norge. Resu ltatene er samlet i Niva sine rapporter nr.
5367-2007 og nr. 5770-2009. Førstnevnte rapport a ngir viktige forhold for å begrense
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tungmetallavrenning fra skyteban er med kulefang. Nedenfor gje ngis de tre viktigste punktene
som er relevante i denne samm enheng, med beskrivelse av hvordan forholdet håndteres:

1. Målområdet bør ha masser som ikke fragmenterer kuler nevneverdig

Kulene bør ikke fragmenteres fordi en frag mentering øker den eksponerte blyflaten, og øker
korrosjonshastigheten.

I henhold til sikkerhetsbestemmelsene skytes de t mot et kulefang med fingraderte løsmasser
som fanger opp prosjektilene. Kulefanget er oppbygd og har en stigning mot skyteretningen
på minimum 30 grader. Disse kravene sikrer at kulene trenger inn i kulefanget, og alt
blyholdig materiale blir lagret betryggende i kulefanget.

2. Kulefang bør ha lavest mulig innhold av organisk materiale

Organisk materiale, oftest i form av humu s, medfører at korr osjonshastigheten til
tungmetallene i kulene øker. Det vil derfor b li benyttet sandholdig jo rd, og ikke myrjord i
kulefangene.

3. Vanngjennomstrømning gjennom kulefang bør begrenses

Ved å begrense vanngjennomstrømning gjennom kulefanget reduseres korrosjonshastigheten
og muligheten for utlekki ng reduseres betydelig.

Et korrekt oppbygget og vedlikeholdt kulefang vil kun ha vanninntrenging fra nedbøren. Det
meste av nedbøren renner av fra kulefanget eller fordamper, slik at forholdsvis lite av dette
vannet når inn til prosjektilene. Dermed er det li te vann tilgjengelig for utvasking av korrodert
tungmetall. Korrodert tungmetall bindes raskt i jordsmonne t under kulefanget.

Konklusjonen fra de to rappor tene er at med et korrekt oppbygget kulefang, som ikke
inneholder myrjord, vil ikke skytebanen repr esentere noe forurensningsproblem. Det må
sikres at overflatevann blir ledet utenom kulefangene.

I dag skytes det kun med blyfrie hagl på leir duebanene, og hagle-skyti ngen medfører således
ikke noen tilførsel av tungmetaller til området. Det kan tidligere ha bli tt skutt med blyhagl på
området, men det eventuelle omfanget av blyhag l er ikke kjent. Endringen av skytebanen har
ingen konsekvens i forhold til eventuelle eksisterende blyhagl i terrenget.

Avbøtende tiltak: I forbindelse med ombygging av banen vil alle kulefang bli utført i henhold
til gjeldende krav. Dermed lagres blyfragmentene i kulefangene og utlekking forhindres.

Konsekvens: Nøytral til ne gativ konsekvens (0/-)

6.3.3 Biologisk mangfold

Det er gjennomført en kartlegging av biol ogisk mangfold. Rapporten finnes i vedlegg 7.
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Under kartleggingen av biologiske verdier ble det ikke funnet noen sjeldne eller truede arter,
og potensialet for at slike arte r finnes er vurdert som lavt. Ra pporten anbefaler at myrtjernet
bevares hvis dette er mulig.

Avbøtende tiltak: Banene er lagt slik at ingen installasjoner påvirker tjernet, og i tillegg er
tjernet med en 20m buffersone satt av til bevaring naturmiljø i reguleringsplanen.

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.3.4 Endring av eksisterende skytebane

Det kan tidligere ha blitt skutt med blyhagl på banen, men omfanget er i så fall ikke stort. En
ombygging av banen påvirker ikke den mulige foru rensningen som kan finnes, da slike hagl i
all hovedsak ligger utenfor områdene der det blir gjort inngrep. På pist olbanen blir kulefanget
forbedret, og riflebanene vil få nye kulef ang. Ved regulering av banen sikres det at
skyteaktiviteten holdes borte fra tjernet.

Endringen av eksisterende bane medfører i pr aksis ingen endring i an leggets miljøpåvirkning.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4 Samfunnsforhold

6.4.1 Risiko og sårbarhet

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhets analyse for området som foreslås regulert.
Risikoanalysen er utført med basis i Direktor atet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt
temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanleggi ng, Kartlegging av risiko og sårbarhet» fra
2011.

Det er ikke avdekket noen form for uakseptabel risiko ved anlegget. På enkelte punkter er det
avdekket middels risiko, hvor risikoreduserende tilt ak bør vurderes. For detaljer, se vedlegg 5.

Avbøtende (risikoreduserende) tiltak:

Viktige elementer for å ivareta sikkerheten ved skytebanen er:

Skytebaneinstruks med bl.a. krav om godkjenning av skyteledere
Varsling med flagg 15 minutter før skyting begynner
Tydelig skilting som forteller om fareom rådets utbredelse på veier og stier
Tydelig skilting av skytetid er og varsel om at uautorisert skyting anmeldes
Vedlikehold av kulefang i henhold til kravene
Rydding av vegetasjon i sektorer ut til sidene i skyteretningen
Fjerning av rikosjettfarlig e gjenstander (steiner) fra rifle- og pistolbaner
Regelmessige sikkerhetsins peksjoner av skytebanene

Konsekvens: Nøytral til negativ konsekvens (0/-)
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6.4.2 Kulturminner

Buskerud fylkeskommune har gjennomført en kartlegging av kulturminner innenfor
planområdet. Det ble ikke funnet noen au tomatisk fredede kulturminner. Rapport fra
kulturminneregistreringen finnes i vedlegg 6.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.3 Universell utforming

Reguleringsplanen legger til rette for at skytebaneanlegget kan ut formes slik at det fullt ut
tilfredsstiller kravene til univers ell utforming. Særlig er det i planarbeidet fokusert på
bevegelseshemmede, ved at det kan bli trappe fri adkomst og slak stigning på gangveier og
ramper. I tillegg vil det bli HC-toalett i skytterhuset.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.4 Barn og unges interesser

Plan- og bygningsloven trekker spesielt frem at barn og unges oppvekstvilkår skal ivaretas i
planleggingen. Skyting er den største idrettsgren en for individuell idrett i Norge, og er dermed
et svært viktig tilbud til ungdom. Tiltaket er således i seg selv et viktig bidrag, og anlegget vil
i tillegg bli tilrettela gt spesielt for bruk av barn og unge.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Positiv konsekvens (+)

6.4.5 Estetisk utforming:
Plan- og bygningsloven har spesielt fokus på estetisk utforming. Gjennom planleggingen er
det lagt til rette for at utbygging av skytebanen kan skje på en slik må te at vei, parkering,
skytterhus og skytebanen for øvrig kan utform es på en estetisk god måte, og uten større
terrenginngrep enn nødvendig.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Nøytral konsekvens (0)
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6.4.6 Vann og vassdrag

Det er ingen vassdrag som påvirkes av den planlagte skytebanen, verken direkte eller
indirekte. Det ligger imidlertid et tjern innenf or plangrensene. Anlegget utformes slik at det
ikke blir noen inngrep i tjer net eller randsonen til tjernet.

Avbøtende tiltak: Tjernet og en buffersone på 20 meter settes av til Bevaring naturmiljø.

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.7 Landskap

Skytebaneområdet i Trampen ligger i en lukket da lformasjon og kan ikke sees fra andre steder
i området før man er relativt tett på anlegget. Det legges ikke opp til vesentlige
terrengendringer utenom etablering av voller på s kytebanene. Landskapets karakter blir derfor
ikke påvirket av anlegget, og anlegge t gir ingen fjernvirkning i landskapet.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.8 Jord- og skogbruk

Det drives ikke noen form for jordbruk i området. Skytebaneområdet ligger i en drenert myr,
og det er ikke drivverdig skog som blir berørt av den planlagte aktiv iteten. Det vil bli hugget
noen få dekar av denne skogen med lav bonitet. På området er det heller ikke beitedyr som
kan bli berørt av tiltaket.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.9 Grunnforhold og geologi

Leirduebanene og delvis rifleban ene blir liggende på en dren ert myr. Her blir det ingen
installasjoner som krever større inngrep i grunnen. Skytterhuset er plassert på et område med
fjellgrunn for å sikre stabil fundamentering. Det må foretas noe sprengningsarbeider for å få
bygningen i riktig høyde.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)
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6.4.1 0 Friluftsliv

Området er relativt lite benyttet til friluftsliv. Det går ingen stier eller løyper med viktighet for
friluftslivet i området som berøres av støysonene.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.1 1 Påvirkning på vilt, fugl og husdyr

Generelt påvirker støy vilt og fugl svært lite, noe man blant annet ser ved at det ofte danner
seg store fuglekolonier ved flyplasser, og at vi lt ikke skremmes vesentlig av biltrafikk. På
samme måte ser en at vilt og f ugl knapt reagerer på skytest øy. Det samme gjelder for husdyr.
Menneskelig ferdsel i terrenget skremmer vilt og fugl i langt større grad.

Skytebanen og de planlagte tiltakene har i ngen konsekvens av betydning for fugle- og
dyrelivet i området.

Avbøtende tiltak: Ingen.

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.1 2 Trafikale konsekvenser

Trafikken til skytebanen er så moderat at de t ikke har noen trafikale konsekvenser. Veiene
frem til banen, med tilhørende kryss, har trafikksikkerhetsmessig tilfredsstillende utforming.

Avbøtende tiltak: Ingen.

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)
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6.5 Sammenstilling av virkninger av tiltaket
I tabellen nedenfor er det gitt en sammenstilling av virkninger av tiltaket i tabells form.

Referansen for konsekvensvurderingen er 0-al ternativet, som er dagens situasjon. Ulike
konsekvenser vil bli tillagt ulik vekt ut fra hvilket ståsted hver enkelt person har. Det vil
derfor bli feil å sammenfatte alle konsekvensen e til én totalvurdering. Tabellen nedenfor er
dermed den mest kompakte sammenstillingen av konsekvenser av tiltaket som kan gjøres.

Tema Konsekvens Kommentar

Skytestøy + Avvikling av den eksisterende banen til Sokna skytterlag gir
positiv konsekvens for tiltaket.

Tungmetallavrenning fra
riflebaner og pistolbanen

0/- Nye kulefang bygget etter dagens krav ivaretar kulefragmenter
på en betryggende måte.

Biologisk mangfold 0 Ingen sjeldne eller truede arter er funnet. Tjernet vernes.

Endring av eksisterende
skytebane

0 Ingen endring av anleggets miljøpåvirkning

Risiko og sårbarhet 0 / - ROS-analysen viser akseptabel risiko for alle vurderte forhold.
Ved middels risiko er det angitt risikoreduserende tiltak.

Kulturminner 0 Det er ingen automatisk fredede kulturminner innenfor
planområdet.

Universell utforming 0 Slik anlegget er planlagt kan det utformes universelt

Barn og unges interesser + Reguleringsplanen bidrar til å gi barn og unge bedre tilrettelagt
skyteaktivitet.

Estetisk utforming 0 Planen tilrettelegger for at anlegget kan gis en god estetisk
utforming.

Vann og vassdrag 0 Ingen vassdrag påvirkes. Tjernet vernes mot inngrep.

Landskap 0 Landskapets karakter blir ikke påvirket og anlegget gir ikke
noen fjernvirkning.

Jord- og skogbruk 0 Påvirkes ikke.

Grunnforhold og geologi 0 Ingen konsekvens av betydning.

Friluftsliv 0 Ingen konsekvens av betydning.

Påvirkning på vilt, fugl og
husdyr

0 Tiltaket har ingen påvirkning av betydning.

Trafikale konsekvenser 0 I ngen konsekvens av betydning.

Sammenstillingen viser at avviklingen av skyt ebanen på Sokna og samtidig utvidelse av
skytebanen i Trampen har flere pos itive enn negative konsekvenser.
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7 Medvirkning

7.1 Varsel om igangsatt planarbeid
Varsel om igangsatt planarbeid er gjennomført av Ringerike kommune, med direkte varsel til
grunneiere, naboer og aktuelle høringsinstanser, samt annons ering i avis og kommunens
hjemmeside. Frist for merknader var 31. august 2014.

7.2 Merknader til varsel om ig angsatt planarbeid og planprogram
Det er innkommet tre merknader til varsel om ig angsatt planarbeid og planprogram. I tabellen
nedenfor følger korte sammendrag av merknade ne og kommentarer til disse. Det er kun tatt
med de deler av merknadene som anses relevant i forhold til utformi ng av reguleringsplanen.
Merknadene er i sin helhet gj engitt i vedlegg 8a, mens just ert planprogram er gjengitt i
vedlegg 8b.

7.3 Oppsummering merknader

Nr Merknad fra Forslagstillers kommentar

1

Fylkesmannen i Buskerud (FM)

FM anbefaler at Nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging T-1497
tas inn under punktet for Føringer og
rammebetingelser i planprogrammet

T-1497 er lagt til som aktuell føring for
planarbeidet

FM anbefaler at det i planprogrammet
redegjøres for hvordan prinsippene i §§8-12 i
Naturmangfoldloven skal følges opp

Dette vurderes som mindre aktuelt ettersom
det ikke er funnet rødlistede eller truede
arter.

FM minner om at rikspolitiske retningslinjer
for vernede vassdrag, rundskriv T-1078
gjelder for området og skal tas inn i
planprogrammet

Dette ligger utenfor planens virkeområde og
T-1078 er lagt til som aktuell føring for
planarbeidet

FM presiserer at 2012-utgaven av
Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging T-1442 skal legges til grunn
og at avbøtende tiltak mot støy skal
innarbeides i planforslaget

Tatt til følge

FM gjør oppmerksom på at Sokna skytterlag
bør undersøke den gamle banen for
forurensning og eventuelt sanere området.

Dette ligger utenfor planens virkeområde og
behandles som en separat sak.
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Nr Merknad fra Forslagstillers kommentar

2 Buskerud Fylkeskommune (BF)

BF må foreta registrering av kulturminner
innenfor planområdet.

Kulturminneregistrering er gjennomført.

3 Statens vegvesen (SVV)

SVV sin uttalelse er relativt generell, og de
ser ikke noen bestemt utfordring i forbindelse
med avkjøring fra fylkesveien eller riksveien.

-

8 Vedlegg
1) Forslag til reguleringsbestemmelser

2) Forslag til regul eringsplankart

3) Forslag til illustrasjonsplan

4) Støyrapport

5) Risiko- og sårbarhetsanalyse

6) Kulturminneregistrering

7) Kartlegging av biologisk mangfold

8) Dokumenter fra meldingsfasen

a. Merknader fra høringsinstanser

b. Planprogram, justert etter høringsrunden
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Vurdering av risiko og sårbarhet
Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanl egging, Kartlegging av risiko og sårbarhet» fra
2011. Nedenfor gis en oversikt over hvilken risikograd som fremkommer ved ulike
kombinasjoner av sannsynlighet og konsekvens.

Sannsynlighet

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

2. Mindre sannsynlig Hendelsen inntreffer i snitt mellom en gang pr. 10 år og en gang pr. 50 år

3. Sannsynlig Hendelsen inntreffer i snitt mellom en gang hvert år og en gang pr. 10 år

4. Meget sannsynlig Hendelsen inntreffer i gjennomsnitt en eller flere ganger pr. år

Konsekvenser

1. Ufarlig Ingen personskade eller miljøskade

2. En viss fare Få og små personskader og mindre, lokale miljøskader

3. Kritisk Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader, regionale konsekvenser med
restitusjonstid < 1 år

4. Farlig Alvorlige personskader / én død. Alvorlige miljøskader, regionale konsekvenser
med restitusjonstid > 1 år

5. Katastrofalt Flere døde. Svært alvorlige og langvarige/uopprettelige miljøskader.

Risikomatrise
KONSEKVENSER

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

SA
N
N
SY
N
L
IG
H
E
T 4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Risikograd
Lav risiko - Risikoreduserende tiltak er normalt ikke nødvendig

Middels risiko – Risikoreduserende tiltak skal vurderes

Uakseptabel risiko – Risikoreduserende tiltak skal iverksettes
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Risiko- og sårbarhetsanalyse
Trampen skytebane, Sokna
Dato: 09.03.2015

Pkt Forhold eller uønsket he ndelse S K Risiko Kommentar

1 Sikkerhet ved bruk av det regulerte området til angitte formål
1.1 Ytre sikkerhet ved skyting (for turgåere og andre)

Personskade / dødsfall som følge av vådeskudd / rikosjetter

1 4 Middels ”Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjenning
av sivile skytebaner av 1. juli 1988” (Skytebane-
forskriften) med vedlegg, har krav til utforming av
skytebaner, anvisninger for beregning av farlig område
og krav til skyteledelse, varsling mm.

Det skal i henhold til skytebaneforskriften være en
skytebaneinstruks godkjent av politiet for hver enkelt
bane, med bl.a. krav til godkjent skyteleder. Skyteleder
følger rutiner for inspisering av våpen etter skyting mm.,
som skal forhindre vådeskudd.

Skytebaneinstruksen har krav til varsling av skyting.
Farlig område vil bli merket med varselskilt i henhold til
kravene i Skytebaneforskrift en. Sannsynligheten for at
turgjengere befinner seg på farlig område under skyting
er da minimal.

Baneanlegget skal utformes i henhold til kravene i
skytebaneforskriften. Sannsynligheten for at skudd eller
rikosjetter treffer utenfor farlig område er da minimal.
Sikkerheten ved banen er god i dag, og
støydempingstiltakene som skal gjennomføres vil
ytterligere forbedre sikkerheten.

Det skal kun foregå skyting ved gode lysforhold.
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Pkt Forhold eller uønsket he ndelse S K Risiko Kommentar

1.2 Indre sikkerhet ved skyting (for skyttere og andre med lovlig opphold på
skytebaneanlegget)

Personskade / dødsfall som følge av vådeskudd / rikosjetter

1 4 Middels Se pkt 1.1. vedr vådeskudd.

Skytebaneforskriften har krav til avstander til
rikosjettfarlige objekter. Faren for rikosjetter til skyttere
og andre på og omkring standplass er minimal.

1.3 Eksplosjonsfare ved lagring av ammunisjon 1 2 Lav Ammunisjon lagres i henhold til våpenlovens krav.

2 Forurensning fra det regulerte området

2.1 Tungmetallforurensning til drikkevann / grunnvann 1 2 Lav Ved oppbygning av kulefang i henhold til gjeldende
krav er det ingen fare for tungmetallforurensning av
drikkevann/grunnvann.

På leirduebanene skytes det med blyfrie hagl

2.2 Forurensning fra avløpsvann 1 2 Lav Avløpsløsningen for et fremtidig skytterhus vil bli utført
i henhold til kommunale krav.

2.3 Andre utslipp 1 1 Lav Ingen kjente farer

3 Naturgitte forhold
3.1 Er området utsatt for store snømengder, snø- eller steinskred? 1 1 Lav Nei

3.2 Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i vann/sjø? 1 1 Lav Nei

3.3 Er det fare for utglidning (ustabile grunnforhold)? 1 1 Lav Nei

3.4 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? 1 1 Lav Nei
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Pkt Forhold eller uønsket he ndelse S K Risiko Kommentar

3.5 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? 1 1 Lav Nei

3.6 Er området utsatt for spesielle vindforhold 1 1 Lav Nei

3.7 Er det radon i grunnen? 2 1 Lav Det er ikke kjent om det er radon i grunnen på stedet,
men generelt må det alltid antas at det kan være tilfelle.
Standplassene er åpne ved skyting, og radon-
konsentrasjonen vil ikke bli vesentlig høyere enn
utendørs. I et fremtidig skytterhus vil det ikke være
aktuelt med oppholdstid ut over noen få timer ukentlig.

4 Infrastruktur og virksomhetsrisiko
4.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendels er som kan inntreffe på nærliggende

transportårer, utgjøre en risiko for området?
- Hendelser på veg
- Hendelser på jernbane
- Hendelser på sjø/vann/elv
- Hendelser i luften

1 1 Lav Nei

4.2 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området:
- Elektriske
- Teletjenester
- Vannforsyning
- Renovasjon/spillvann

3 1 Lav Ingen ulempe av betydning

4.3 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
- Påvirkes området av magnetisk felt fra el. linjer?
- Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?
- Vil tiltaket endre forsyningssikkerheten i området?

- - Lav Ingen høyspentlinjer

4.4 Brannberedskap
- Har området gode adkomstruter for utrykkingskjøretøy
- Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)?

1 2 Lav Grei adkomst for brannbil til alle bygninger. Det er ikke
egen brannvannforsyning i området.
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Pkt Forhold eller uønsket he ndelse S K Risiko Kommentar

4.5 Omfatter området spesielle farlige anlegg? 1 1 Ikke spesielt farlige anlegg . Skyteaktiviteten er vurdert
som eget punkt

4.6 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendels er som kan inntreffe på nærliggende
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?

- Utslipp av giftige gasser/væsker
- Utslipp av eksplosjonsfarlig e/brennbare gasser/væsker

1 1 Lav Ingen slike kjente trusler.

5 Tidligere bruk
5.1 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?

- Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.
- Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.
- Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering
- Annet

3 1 Lav Området har vært skytebane i mange år, og det kan være
noe bly fra hagl fra tiden før blyforbudet. Blyhagl i
områder som dettet dette innebærer ikke noen
nevneverdig risiko.

6 Omgivelser
6.1 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? 1 1 Lav Ikke i umiddelbar nærhet

6.2 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) 2 2 Lav Noen bratte partier i terrenget omkring.

6.3 Vil drenering kunne føre til oversvømmelse i lavereliggende områder? 1 1 Lav Nei

7 Trafikksikkerhet
7.1 Trafikk til skytebanen 2 2 Lav Ingen spesiell risiko

8 Ulovlig virksomhet
8.1 Sabotasje og terrorhandlinger

- Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?
- Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?

1 1 Lav Anlegget eller andre kjente nærliggende anlegg er ikke
terrormål.
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Pkt Forhold eller uønsket he ndelse S K Risiko Kommentar

8.2 Personskade / dødsfall, hos turgjengere eller andre, som følge av uautorisert
skyting

1 4 Middels Uvedkommende som ønsker å drive skyting på området,
vil ikke ha tilgang til de elektroniske skivene eller
kastemaskiner for leirduer. Sannsynligheten for at
uautorisert skyting vil forekomme er derfor ikke spesielt
større enn andre steder.
Skulle uautorisert skyting likevel forekomme, er det
liten sannsynlighet for at turgåere eller andre befinner
seg i området.

All uautorisert skyting anmeldes til politiet.

8.3 Personskade / dødsfall, for skyttere og andre på skytebanen, som følge av
uautorisert skyting

1 4 Middels Sikkerheten ved utautorisert skyting vil trolig være
dårligere enn ved autorisert skyting, men
sannsynligheten for at det vil forekomme er ikke spesielt
stor. Det ligger i sakens natur at det ikke er mange
personer på skytebanen.

All uautorisert skyting anmeldes til politiet.
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Oppsummering
Det er ikke avdekket noen form for uaksep tabel risiko (rød) ved anlegge t. På fire punkter er det avdekket middels risiko (gul), hvor
risikoreduserende tiltak bør vurderes. Alle er knyttet til skytea ktiviteten. Se risikomatrisen nedenfor.

KONSEKVENSER

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

SA
N
N
SY
N
L
IG
H
E
T 4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig 2 punkter

2. Mindre sannsynlig 1 punkt 2 punkter

1. Lite sannsynlig 13 punkter 4 punkter 1.1, 1.2, 8.2 og 8.3

Aktuelle risikoreduserende tiltak
Området er skytebaneområde, med de farer det innebærer. «Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skyte baner av 1.
juli 1988» gir retningslinjer for utforming av sivile skytebaneanlegg. Disse retningslinj ene blir fulgt uten unntak for det pla nlagte anlegget. Det er
ikke registrert alvorlige uhell siden 2. verdenskrig på de over 800 skytebanene tilknyttet Det frivillige Skyttervesen. Dette t ilsier at forskriftens
krav gir tilstrekkelig sikkerhet. Politie t skal med bakgrunn i forskriften godkjenne området for skyting før skyting kan foreko mme. Viktige
elementer for å ivareta sikkerheten (risikoreduserende tiltak) er:

Skytebaneinstruks med bl.a. krav om godkjenning av skyteledere
Varsling med flagg 15 minutter før skyting begynner
Tydelig skilting som forteller om fareom rådets utbredelse på veier og stier
Tydelig skilting av skytetid er, og varsel om at uautorisert skyting anmeldes
Vedlikehold av kulefang i henhold til kravene
Rydding av vegetasjon i sektorer ut til sidene i skyteretningen
Fjerning av rikosjettfarlig e gjenstander (steiner) fra rifle- og pistolbaner
Regelmessige sikkerhetsins peksjoner av skytebanene
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
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Besøksadresse:
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E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
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Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Trampen skytebane – Ringerike kommune – detaljregulering –

offentlig ettersyn – uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 01.03.2016 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for Trampen 
skytebane i Ringerike kommune.

Fylkeskommunen uttaler seg her om kulturminner.

Planområdet er registrert av oss i desember 2014, se brev med rapport fra den arkeologiske 
registreringen datert 09.12.2014.

Da det ikke ble funnet automatisk fredete eller nyere tids kulturminner, har vi ingen ytterligere 
merknader til planforslaget. 

Vi minner likevel om varslingsplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd dersom det skulle fremkomme 
automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid i planområdet.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner) og Lars Hovland (arkeologi)

Ringerike kommune
Att. Ingrid Liseth
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 18.04.2016 Vår referanse: 2014/3203-7 Vår saksbehandler:
Deres dato: 01.03.2016 Deres referanse: 14/263-8 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Vår dato: 15.04.2016

Vår referanse: 2014/4505

Arkivnr.: 421.4
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Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Trampen 
Skytebane

Vi viser til brev av 1. mars 2016 med forslag til detaljregulering for Trampen Skytebane.

Det går frem av saken at hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for 
ombygging av skytebanen ved Trampen på Sokna, slik at aktiviteten til Sokna Skytterlag kan 
samlokaliseres med aktiviteten til Sokna jeger- og fiskerforening, Sokna Sportsskyttere og 
Sokna Leirdueklubb. Nåværende skytebane som ligger nær Sokna sentrum skal avvikles.

Planområdet ligger sør for Rv. 7 Sokna – Ørgenvika, mellom Rudselva og Øvre 
Trampentjern. Planområdet er i dag uregulert, men er i gjeldende kommuneplan avsatt til 
idrettsanlegg – skytebane.

Fylkesmannen har i brev av 26. august 2014 avgitt uttalelse ved varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til støy, forurensning, vann og vassdrag, landskap, 
naturmangfold og barn og unges interesser ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer.

Når det gjelder nasjonale føringer knyttet til støyhensyn, så går det frem av vedlagte 
støyrapport at ingen boliger, hytter eller annen støyfølsomme bruksformål vil bli liggende 
innenfor støybelastet sone i henhold til støyretningslinje T-1442/2012 fra Klima- og 
Miljødepartementet. Det er derfor ikke et behov for egen utslippstillatelse etter 
forurensningsloven § 11 på grunn av den endrede virksomheten ved Trampen Skytebane.
  
Støysonekartet viser likevel at et stort område rundt skytebanen vil bli sterkt berørt av 
skytebanestøyen hvor grensen på Lmax = 60 dB overstiges. Dette er natur- og friluftsområder 
uten bebyggelse, men som kan være viktige som tur- og rekreasjonsområder. Vi ber derfor 
kommunen om å innarbeide bestemmelser for når det kan foregå skytevirksomhet ved banene. 
Det bør her fastsettes tider på dagen hvor skyteaktivitet kan foregå og det bør skilles mellom 
hverdager og helgedager. På søndager og helligdager bør det ikke åpnes opp for 
skyteaktivitet.

Når det gjelder hensynet til viktig naturmangfold så følger det med en egen kartlegging fra 
BioFokus hvor det går frem at det ikke er funnet noen naturtyper eller arter som krever 
spesielle hensyn eller endringer i planen. Det er likevel anbefalt at myrtjernet Totjern blir 
ivaretatt ved at de ikke planlegges for tiltak her. Myrtjernet utgjør et viktig landskapselement 
og har en viktig funksjon for en del vannlevende arter. Fylkesmannen er derfor positiv til at 
tjernet med tilhørende myrområde rundt er bevart i planen med en egen hensynssone hvor det 
er bestemmelser som hindrer fysiske inngrep. 
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En forutsetning for utvidelsene ved Trampen skytebane er at dagens skytebane utenfor Sokna 
sentrum skal avvikles. Denne banen ligger nærme sentrum og støysituasjonen vil derfor 
bedres betraktelig for dette området og legge til rette for videre utvikling av dette tettstedet
innenfor kommuneplanens rammer. Vi ber kommunen i den forbindelse om å vurdere et krav 
i bestemmelsene om at skytebanen ved Sokna skal saneres før det blir gitt brukstillatelse til 
det nye anlegget, eventuelt en begrenset tid etter at det nye anlegget er tatt i bruk. 

Sentrale bestanddeler i riflekuler og hagl er blant annet metallene bly, kobber, antimon og 
sink. Konsentrasjonen av disse metallene vil derfor være høye innenfor skytebanen og 
influensområdet. Dette vil kunne utgjøre en forurensningsfare. Forurenset avrenning til 
vassdrag vil være spesielt uheldig. Det er derfor viktig at kommunen følger dette videre opp 
som lokal forurensningsmyndighet når dette anlegget skal saneres. Videre er det viktig at det 
gjøres tiltak ved Trampen skytebane for å fange opp tungmetaller fra dette anlegget. 
Lokaliteter med mistanke om grunnforurensning og påvist grunnforurensning skal registreres 
i databasen Grunnforurensning til Miljødirektoratet.  Vi forutsetter at kommunen følger dette 
videre opp.

Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller viktige 
regionale interesser.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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LANDBRUKSKONTORET
FOR

RINGERIKE OG HOLE

Ringerike kommune
v/Areal - og byplankontoret

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
14/263-12 15800/16 PLN 324 18.04.2016

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane

Sokna skytterlags eksisterende baneanlegg ligger slik at den hindrer utvikling av boligområder
i Sokna. Det er derfor ønskelig å flytte denne skyteaktiviteten til Trampen, og samlokalisere
skytterlagets aktivitet med Sokna jeger - og fiskerforening samt pis tolklubben sin aktivitet.
Skytebaneanlegget planlegges å inneholde riflebaner, leirduebaner, pistolbane og
skytterhus/forsamlingslokale.

Det berørte arealet nyttes ikke til jordbruk eller beitebruk. Det er relativt lite skog som berøres
av tiltaket. Det ser ikke ut til at vilt og friluftsliv ber øres i negativ grad . Landbruksk ontoret
mener at området er egnet for planlagt skytebane, og vi kan ikke se at tiltaket er i konflikt med
forholdene vi skal vurdere.

Når det gjelder skytetider mener vi foreslåtte tider (mandag - fredag kl. 9 - 21 og lørdag kl. 9 - 16)
bør være akseptable.

Med hilsen

Eiliv Kornkveen
Avdelingsleder

Thor Gunnar Lie
rådgiver

thor.gunnar.lie@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:
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Til: 
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret Ingrid Liseth 

 

Fra: Fagansvarlig for miljørettet helsevern Unni Suther 

   

 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/263-13 15953/16 PLN 324 20.04.2016 

Uttalelse til detaljreguleringsplan nr.324 Trampen Skytebane  

 

 

Viser til sak 22/16 i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.2.2016.     

 

 

Hjemmel for uttalelse: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven), kapittel 3. Miljørettet helsevern 

Forskrift om miljørettet helsevern, § 8. Kommunens ansvar og § 5. Oversikt, rådgiving og 

medvirkning. 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). 

 

 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern er tillagt ansvar for å påse at helsehensyn blir 

ivaretatt i all planlegging og utbygging i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser.  

 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på 

folks helse, jf. Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3 miljø- og helsekrav til lokaler, 

virksomheter og eiendommer. 

 

Uttalelse 

I reguleringsplan nr. 324 for Trampen skytebane, vil følgende miljø- og helsefaktorer kunne 

påvirke folks helse i omgivelsene og i virksomheten: 

 

 Støy  

 Drikkevann 

Støy 

Detaljreguleringsplan nr. 324 for Trampen skytebane. Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning ønsker at forslag til skytetider ved Trampen skytebane høres spesielt.   



 

 

Folkehelseloven har ikke egen støyforskrift, men legger Retningslinjen for behandling av støy 

i arealplanlegging T-1442 og veileder til retningslinje(T-1442) til grunn i støysaker samt 

Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3 miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og 

eiendommer. 

Av støyutredninger framgår det at ingen sårbar bebyggelse eller friluftsområder vil bli 

belastet med støy over grenseverdiene i retningslinjen.  

Drikkevann 

Det framgår av forslag til planen at det skal etableres vannforsyning fra lokal brønn. 

Drikkevannsforsyning til virksomheter som er tilgjengelig for allmennheten må oppfylle 

drikkevannsforskriftens bestemmelser og det må tas regelmessige prøver av vannet kvalitet. 

Dersom virksomheten er beregnet for mer enn 50 personer skal drikkevannsforsyningen 

godkjennes av Mattilsynet.  

Konklusjon 

Flytting av aktiviteten på Sokna skytebane til nye Trampen skytebane anses å være er riktig 

valg for lokalsamfunnet. 



Høring om ombygging og bruksutvidelse av Trampen skytebane 

Viser til mottatte varsel om høring og offentlig ettersyn angående Trampen Skytebane av 01.03.2016. 

Vi som bor på Aalde gård, Vestbygdveien 7 på Sokna ser på en ombygging og bruksutvidelse av 
Trampen Skytebane som en veldig negativ utvikling i vårt bo miljø. Skytebanen slik den er i dag, er 
kommet til, litt etter litt, sneket seg på, etter en beskjeden start som pistolbane. Underveis har det aldri 
vært noen varsel til naboer, hverken om etableringen eller utvidelser, ei heller noen høring fra 
kommunen. Det er jo prisverdig at det skjer nå. Viser ellers til brev vi sendte til Miljø og areal 
enheten i kommunen i 2007, som aldri er besvart. Det er også et brev for et par år siden, som jeg 
dessverre ikke finner i systemet mitt om denne saken, etter at det i Ring Blad hevdet det ikke var 
kommet innsigelse til utvidelse i Tampen. 

Vi ser helt klart et behov for flytting av skytebanen på Sokna, som ligger helt inntil bebyggelse med 
alle de støyulemper det er for befolkningen. Når det er sagt, så forstår vi ikke at det blir bedre for 
befolkningen i Vestbygda å ha skytebane med stor aktivitet, enn i sentrum. Det er jo å flytte ulempen 
fra et uegnet sted, til et annet uegnet sted.  

Det beste alternativet er å etabler en helt ny skytebane på et egnet sted, langt nok unna bebyggelse, til 
bruk for alle skytterlagene i bygda og full nedleggelse i Trampen på sikt.  

Miljømessige betenkeligheter: 

I vårt området er det et grunnvannsuttak av drikke vann til hele bygda, altså Torevannet. For endel år 
siden, ble 75 dekar av vår eiendom båndlagt, på grunn av drikkevannskilden. Det vil si at det er 
restriksjoner for vårt bruk av området, når det gjelder gjødsling, beite for dyr, etc., på grunn av 
forurensningsfaren, samme gjelder strandområdet på nabogården Rud. 

 Når det nå er planer om å utvide bruken av Trampen banen til langt flere brukere og aktiviteter, må 
man stille spørsmålet om forurensningsfaren med så mye hagle-bly og prosjektiler i grunnen, med 
avrenning til Rudselva som fører ned til Torevannet. I tillegg kommer det jo et forsamlingslokale i 
området og mye hyppigere bruk. 

Andre miljømessige forstyrrelser er støy fra skytebanen: Vi opplever støyen veldig belastende, 
noen ganger er støyen slik av vi hører det inn i huset, med dører og vinduer lukket. Når skytingen da 
foregår over mange timer, gjerne på lørdager og søndager, blir det ganske slitsomt og utrivelig. På vår, 
sommer og høst, det er stor trafikk på banen. Det er jo da vi bruker våre uteområder mest, til arbeid og 
aktivitet, og til hyggelig avkobling på verandaen med familie og venner, eller går turer i skogsområdet, 
da er det trist og belastende å høre på skytingen fra Trampen.  Åskammene som omgir Trampen 
skytebane, gir gjenlyd så det holder, samt at værdraget også i stor grad spiller inn. 

Når det gjelder lydnivået, er jeg ikke så sikker på om det overgår grenseverdiene på de verste dagene, 
det er heller ikke poenget med min reservasjon mot anlegget, det er mengden lyd over tid som er 
stressende. 

Trampen Skytebane slik det er i dag, har til en viss grad vært å leve med, spesielt etter at vi tok opp 
ukontrollert og uvettig skyting på helligdager og fikk gehør for det. 

I dag, søndag 17. april, har jeg vært en tur ned ved båtplassen på Torevannet og kikket på alle fuglene 
som svømmer i det store råket, et flott skue i vårløsningen. I den timen hunden min og jeg satt der, var 
det skyte støy fra Trampen skytebane og tenkte, slik kommer det til å bli hele sommeren og høsten 
gjennom.  

Om det mot vårt ønske, skulle blir ombygging og bruksutvidelse i Trampen skytebane slik det er 
skissert, må bruks rammene, det vil si, når banen kan være åpen for bruk avtales. Inngå enighet om 
bruk på hverdagskvelder til klokkeslett til senest 20:00, på lørdager til klokkeslett til senest 16:00. På 



søndager og helligdager bør banen i utgangspunktet være stengt. Unntagelse er når det skal arrangeres 
stevner, som må begrenses til 2 ganger i sesongen.  

Trampen Skytebane etter en bruksutvidelse slik det er tenkt, vil gi sterkt redusert trivsel 
ved å bo i området. Fortjener vi det?   

Henvisninger til lov om anleggelse eller endring av skytebane 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-93_skytebanestoy/id260862/ 

 

Med vennlig hilsen 
Eivind Aalde Nyhagen /med familie 

Vestbygdveien 7 
3534 Sokna 
Tlf. 91631748 
E-post: a-nyhage@online.no 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 14/263-6   Arkiv: PLN 324  

 

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane - 1. 

gangsbehandling  

 
Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Forslag til 0605_324 Detaljregulering Trampen Skytebane sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forslag til tillatte skytetider ved Trampen Skytebane ønskes spesielt hørt i 

høringsperioden. 

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Innen utgangen av leieperioden for nåværende skytebane i Sokna skal aktiviteten der 

avvikles og arealet tilbakeleveres i slik stand som godkjent av 

forurensningsmyndigheten. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Sammendrag 
Planområdet ligger sør for Rv 7 Sokna – Ørgenvika, mellom Rudselva og Øvre 

Trampentjern. Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av 

skytebanen i Trampen på Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres 

med aktiviteten til Sokna jeger- og fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna 

leirdueklubb. Nåværende skytebane nær Sokna sentrum avvikles. 

 

Planområdet er i dag uregulert, men er i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.07.2007 avsatt 

til Idrettsanlegg – Skytebane. Planen fremmes som en detaljregulering. Sokna Skytterlag og 

Sokna Jeger- og fiskerforening er forslagstiller. Reguleringsformål vil være skytebane, 

forsamlingslokale, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, vei og parkering.  

 

Planforslaget omfatter dessuten hensynssoner for faresone – skytebane og bevaring av 

naturmiljø. Forslaget legger til rette for et fortsatt aktivt skyttermiljø i Sokna, noe som blant 

annet er positivt som et tilbud til ungdom. Ved at den gamle skytebanen avvikles, frigis det 

plass for utvidelse av boligområder i nærheten av Sokna sentrum. Ut fra en samlet vurdering 



er rådmannen positiv til planforslaget, og anbefaler at det sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i 

Trampen på Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres med 

aktiviteten 

til Sokna jeger- og fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb. 

 

Sokna skytterlag, etablert 1862, har leieavtale med grunneiere for bruk av nåværende 

skytebane nær Sokna sentrum frem til 2021. Skytebanen er ikke tidsmessig og 300m er 

avviklet. Den korte gjenværende leiekontrakten gjør det umulig å investere i anlegget. 

Boligbebyggelsen har de senere årene nærmet seg skytebanen, men boligområdet kan ikke 

utvikles videre før skytebanen er avviklet. Den nåværende skytebanen tilfredsstiller ikke Det 

Frivillige Skyttervesen sine krav til å avvikle stevner. Den begrenser også muligheten for å 

rekruttere til skyttermiljøet. Det er derfor ønskelig å flytte denne skyteaktiviteten til 

Trampen, og samlokalisere skytterlagets aktivitet med Sokna jeger- og fiskerforening samt 

pistolklubben sin aktivitet. Det eksisterende skytebaneanlegget i Trampen har i dag flere 

leirduebaner og en pistolbane. For å få plass til riflebaner i tillegg, og samtidig opprettholde 

muligheten til å skyte på alle baner samtidig, må størstedelen av baneanlegget bygges om. 

For å opprettholde skyttermiljøet og ta vare på bygdas eldste forening må ny lokalisering av 

skytebanen avklares, slik at ny bane kan etableres før den eksisterende banen må avvikles. 

 
 

Beskrivelse av saken 
Historikk 

Sokna JFF fikk i 1986 en 40 års festekontrakt på 20 daa i Olde skog av Ringerike kommune. 

På dette arealet bygde foreningen jegertrapbane. I 1997 fikk Sokna JFF utvidet 

festekontrakten med ytterligere 19 daa for å kunne utvide skytebanen. Kommunestyret fattet 

i mars 2001 vedtak om å selge mesteparten av kommunens skoger, og Sokna JFF fikk kjøpe 

55daa. Foreningen søkte i 1999 om å få et framtidig skytesenter inn i kommuneplanen. Etter 

en lang prosess ble eiendommen i 2007 regulert inn som skytebaneformål i kommuneplanen. 

Etter dette har Sokna JFF, Sokna skytterlag, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb 

inngått et samarbeid om å realisere et samlet skytesenter. 

 

Dagens situasjon 

Skytebaneområdet i Trampen ligger i en lukket dalformasjon og kan ikke sees fra områdene 

omkring før man er relativt tett på området som består av en grøftet myr og omkringliggende 

areal. Området omkring er preget av furuskog, men det er også innslag av gran og bjørk. 

Ved kartlegging av biologisk mangfold er det ikke funnet naturtyper eller arter som krever 

spesielle hensyn. 

 

Veien inn til området går via Brekkebygdveien som først er kommunal vei og deretter privat 

skogsbilvei. Skogsbilveien går igjennom grustak som er kommunalt. Det er ikke ført strøm 

frem til området. Det er imidlertid tilrettelagt for uttak fra teknisk anlegg på Riksvei 7 ved 

Langvannsdammen. Det er heller ikke kommunalt vann eller avløp. Vannforsyning til 

skytterhuset vil skje med vann fra eget borehull. Avløp kan skje med tett 

tank for svartvann og infiltrasjonsanlegg for gråvann, eller annen løsning som godkjennes av 



kommunen. Skytebanen skal tilknyttes kommunal renovasjon. Løsning avtales med 

kommunen. Det eksisterende skytebaneanlegget i Trampen har i dag flere leirduebaner og en 

pistolbane. På banen står det noen mindre brakker. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Rieber Prosjekt AS, 27.03.2015 

 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.07.2007 er planområdet avsatt til Idrettsanlegg – 

Skytebane. 

 

Gjeldende reguleringsstatus 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en detaljregulering. Sokna Skytterlag og Sokna Jeger- og 

fiskerforening er forslagstiller. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 152/18, eid av Sokna Jeger- og fiskerforening, 

og gnr./bnr. 152/2, eid av Thrine -Lise L. Tryterud. 

 

Reguleringsformål og arealer 

Området som foreslås regulert er på totalt 191,7 dekar. 

Planforslaget omfatter følgende reguleringsformål i henhold til Plan- og bygningsloven 

(Pbl) § 12-5: 

 

Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, nr. 1) 

 Skytebane, annen eierform (privat) Areal: 185,2 daa 

 Forsamlingslokale, annen eierform (privat) Areal: 3,0 daa 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr. 2) 

 Veg, annen eierform (privat) 

 Parkering, annen eierform (privat) 

 

Planforslaget omfatter følgende hensynssoner i henhold til Pbl § 12-6: 

 Faresone, Skytebane Areal: 159,6 daa 

 Bevaring, Naturmiljø Areal: 8,3 daa 

 

Bevaring - Naturmiljø 

Totjern består som navnet indikerer av to tjern ved siden av hverandre. Det største av disse 

ligger innenfor plangrensene. Det er ikke funnet spesielle arter som tilsier vern, men tjernet 

representerer et landskapsmessig element som er vurdert å ha en viss verdi. Tjernet og en 

buffersone på 20m rundt er derfor satt av til bevaring naturmiljø. 

 



 

 

 

Planlagte tiltak i planområdet 

Det planlegges å bygge et skytebaneanlegg med følgende baner: 

• 100m riflebane for skyting med jaktrifle og skarpskytterrifle 

• 200m riflebane for skyting med skarpskytterrifle 

• 100m bane for skyting med jaktrifle på løpende elg 

• Fem leirduebaner hvorav tre rene trap-baner og to baner som er kombinert trap, 

skeet, sporting etc. 

• Pistolbane (beholdes som den er) 

 

 

Følgende støydempingstiltak vil bli utført: 

• Leirduebanene: Ingen støydempingstiltak. 

• Riflebanene: Tett overbygget standplass med innvendig støydemping, men uten 

frembygg. 

• Pistolbanen: Tett overbygget standplass med innvendig støydemping, og fire meter 

høy voll mot sørøst langs hele siden av banen, frem til kulefanget. 

 

I tillegg til skytebanene vil det bli bygget et skytterhus som fungerer som forsamlingslokale 

ved trening, stevner og andre arrangement. 

 

Adkomstveien inn til anlegget vil bli beholdt. Trafikken vil ikke bli så stor at det blir aktuelt 

å utføre utvidelser av adkomstveien. Skytebaneanlegget har en parkeringsplass med stor nok 

kapasitet til avvikling av stevner. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 27.06.2014, og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

05.07.2014, samt på kommunens nettsider. Omfanget av uttalelser er beskjedent, det er 

kommet inn totalt tre uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i innspillene er referert 

og kommentert under. 

 

  

Nr. Merknad fra Forslagstillers 

kommentar 

Rådmannens kommentar 

 

1 

Fylkesmannen i Buskerud 

(FM) 

FM anbefaler at Nasjonale 

forventninger til regional og 

kommunal planlegging T-

1497 tas inn under punktet 

for Føringer og 

rammebetingelser i 

planprogrammet 

 

 

T-1497 er lagt til som 

aktuell føring for 

planarbeidet 

Merknaden er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller 

 

 

FM anbefaler at det i 

planprogrammet redegjøres 

Dette vurderes som 

mindre aktuelt ettersom 

Selv om det ikke er funnet 

rødlistede eller truede arter i 



Nr. Merknad fra Forslagstillers 

kommentar 

Rådmannens kommentar 

for hvordan prinsippene i 

§§8-12 i 

Naturmangfoldloven skal 

følges opp 

 

det ikke er funnet 

rødlistede eller truede 

arter. 

planområdet, skal man i 

saken innta en 

økosystemtilnærming og 

vurdere samlet belastning 

av tiltak i området. Tiltak 

skal vurderes i henhold til 

føre-var-prinsippet. 

Hensynssonen «Bevaring 

naturmiljø» for Totjern og 

buffersonen rundt er en god 

utøvelse av dette prinsippet. 

 

 

 

FM minner om at 

rikspolitiske retningslinjer 

for vernede vassdrag, 

rundskriv T-1078 gjelder for 

området og skal tas inn i 

planprogrammet 

 

Dette ligger utenfor 

planens virkeområde og 

T-1078 er lagt til som 

aktuell føring for 

planarbeidet  

 

Merknaden er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller 

 

 

FM presiserer at 2012-

utgaven av Retningslinje for 

behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442 

skal legges til grunn og at 

avbøtende tiltak mot støy 

skal innarbeides i 

planforslaget 

 

Tatt til følge Merknaden er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller 

 

 

 

FM gjør oppmerksom på at 

Sokna skytterlag bør 

undersøke den gamle banen 

for forurensning og 

eventuelt sanere området. 

 

 

Dette ligger utenfor 

planens virkeområde og 

behandles som en 

separat sak. 

 

Rådmannen anbefaler 

vedtakspunktet: «Innen 

utgangen av leieperioden 

for nåværende skytebane i 

Sokna skal aktiviteten der 

avvikles og arealet 

tilbakeleveres i slik stand 

som godkjent av 

forurensningsmyndigheten.

» 

 

2 

 

Buskerud Fylkeskommune 

(BF) 

BF må foreta registrering av 

kulturminner innenfor 

planområdet. 

 

 

Kulturminneregistrering 

er gjennomført. 

 

Merknaden er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller 



Nr. Merknad fra Forslagstillers 

kommentar 

Rådmannens kommentar 

3 Statens vegvesen (SVV) 

SVV sin uttalelse er relativt 

generell, og de ser ikke noen 

bestemt utfordring i 

forbindelse med avkjøring 

fra fylkesveien eller 

riksveien. 

 

 

Tatt til orientering 

Merknaden er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller 

 

 

Juridiske forhold  
 

Aktuelle lover 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. 

 Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981. 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 

 

Aktuelle forskrifter 

 Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av  

1. juli 1988 

 

Aktuelle retningslinjer 

 RPR barn og unge i planleggingen 

 RPR Universell utforming 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012 

 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag T-1078 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging T-1497 

 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt vedtakspunkt: 

1. «Forslag til 0605_324 Detaljregulering Trampen Skytebane vedtas ikke sendt på 

høring eller lagt ut til offentlig ettersyn.» 

  

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



 
Innkomne merknader 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart er behandlet under avsnittet over, «Uttalelser til 

planoppstart». Omfanget av merknader er beskjedent. 
 

ROS-analysen 
Det er gjennomført en Risiko- og sårbarhetsanalyse for den planlagte skytebanen (se 

vedlegg 11). Det er ikke avdekket noen form for uakseptabel risiko ved anlegget. På fire 

punkter er det avdekket middels risiko, hvor risikoreduserende tiltak bør vurderes. Alle er 

knyttet til skyteaktiviteten. 

 

Området er skytebaneområde, med de farer det innebærer. «Forskrifter om anlegg av, 

kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1.juli 1988» gir retningslinjer for 

utforming av sivile skytebaneanlegg. Disse retningslinjene vil bli fulgt uten unntak for det 

planlagte anlegget. Det er ikke registrert alvorlige uhell siden 2. verdenskrig på de over 800 

skytebanene tilknyttet Det frivillige Skyttervesen. Dette tilsier at forskriftens krav gir 

tilstrekkelig sikkerhet. Politiet skal med bakgrunn i forskriften godkjenne området for 

skyting før skyting kan forekomme. 

 

Viktige elementer for å ivareta sikkerheten (risikoreduserende tiltak) er: 

 Skytebaneinstruks med bl.a. krav om godkjenning av skyteledere 

 Varsling med flagg 15 minutter før skyting begynner 

 Tydelig skilting som forteller om fareområdets utbredelse på veier og stier 

 Tydelig skilting av skytetider, og varsel om at uautorisert skyting anmeldes 

 Vedlikehold av kulefang i henhold til kravene 

 Rydding av vegetasjon i sektorer ut til sidene i skyteretningen 

 Fjerning av rikosjettfarlige gjenstander (steiner) fra rifle- og pistolbaner 

 Regelmessige sikkerhetsinspeksjoner av skytebanene 

 

Rådmannen anser at temaet risiko- og sårbarhet er godt nok utredet, og at de 

risikoreduserende tiltakene er tilstrekkelige til å bringe risikoen for uønskede hendelser ned 

på at akseptabelt nivå.  

 
Biologisk mangfold 

BioFokus har vært engasjer til å kartlegge biologisk mangfold (se vedlegg 9). Kartleggingen 

er gjort etter DN-Håndbok 13. Skogarealet innenfor området er sterkt hogstpåvirket og med 

fattige vegetasjonstyper. Myrtjernet Totjern øst i området er intakt, med noe 

flytemattevegetasjon, men uten rikere vegetasjonstyper og med ordinært artsmangfold. 

Generelt sett anbefales det likevel at man bevarer så mye som mulig av hverdagsnaturen 

intakt, selv om det ikke er funnet arealer registrert som prioriterte naturtyper. Myrtjernet har 

funksjon for en del vannlevende arter og anbefales bevart.  

 

En eldre registrering i Naturbase (1985) viser et yngleområde for musvåk nord for 

planområdet. Det er imidlertid usikkert om det fortsatt er hekkeplass der. Dersom det fortsatt 

er aktivitet der, tyder det på at musvåken tåler støy fra skytebanen godt, siden det allerede 



har vært skyteaktivitet i Trampen i mange år. Det er altså usikkert om det er en hekkeplass i 

bruk og om økt skyteaktivitet i området eventuelt vil ha ytterligere negativ påvirkning. 

 

Konklusjonen i rapporten er at det ikke ble funnet naturtyper eller arter som ville kreve 

spesielle hensyn eller endringer av planforslaget. Det er altså heller ikke funnet rødlistede 

naturtyper eller rødlistede arter, og potensialet for truede arter anses som lavt innenfor 

området. 

 

Rådmannen vurdering er at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er 

fulgt opp ved innhenting av et grundig kunnskapsgrunnlag. Føre-var-prinsippet er også lagt 

til grunn ved at man setter av myrtjernet Totjern som hensynssone, samt en buffersone på 20 

meter rundt tjernet. Dette ser rådmannen som svært positivt.  

 

Støy 

Rieber Prosjekt AS har utarbeidet en støyrapport med støysonekart (se vedlegg 7). 

Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T- 

1442/2012» er lagt til grunn. Skog kan gi vesentlig støydemping, men her er 

støyberegningene utført i en potensiell situasjon der all skog er hugget. Det legges vekt på at 

støysonene ikke berører noen støyfølsom bebyggelse, og at områdene som berøres av 

støysonene er også i liten grad benyttet til friluftsliv.  

 

Det planlegges stor aktivitet ved den nye skytebanen. Mange klubber skal ha avviklet sine 

treninger, både dem som er hjemmehørende der, men også andre som leier banen mer 

sporadisk. I tillegg kommer skyteaktivitet i stevnehelger. Fra forslagsstillers side er der 

derfor et stort ønske at de tillatte skytetidene ved banen blir så fleksible som mulig.  Tatt i 

betraktning at det ikke er støyfølsom bebyggelse eller stor grad av friluftsliv i støysonen, 

ønsker rådmannen derfor spesielt i løpet av høringsperioden å få synspunkter på de 

foreslåtte skytetidene. 

 

For å sikre at støyen som genereres fra skytebanen faktisk holder seg innenfor de tillatte 

grensene, er det tatt inn en reguleringsbestemmelse som sier at det ett år etter at nytt 

baneanlegg er tatt i bruk skal gjennomføres nye støymålinger, og at det ved avvik skal 

gjennomføres avbøtende tiltak. 

 

Forurensning ved nåværende skytebane i Sokna 

Aktiviteten ved nåværende skytebane i Sokna har pågått over mange tiår. Leiekontrakten 

med grunneier varer til 2021. Det er ønske om at nytt skytebaneanlegg i Trampen skal være 

klart før leiekontrakten ved den gamle banen utgår. Kommunen ønsker å sikre ryddige 

forhold med tanke på forurensning, og ønsker at det skal foreligge en avtale om hvordan det 

skal ryddes opp ved den gamle banen, slik at saneringen kan finne sted før leiekontraktens 

utløp.  Dette kan det ikke settes bestemmelser om i reguleringsplanen til ny skytebane i 

Trampen, da gammelt skytebaneområde ligger utenfor planområdet. Rådmannen anbefaler 

likevel at det tas inn et vedtakspunkt som sikrer ryddige forhold rundt temaet forurensning. 

Dette er i tråd med Fylkesmannens høringsuttalelse til planoppstart (se vedlegg 12). 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til planene i Trampen. Forslaget legger til rette for et fortsatt aktivt 

skyttermiljø i Sokna, noe som blant annet er positivt som et tilbud til ungdom. Ved at den 



gamle skytebanen avvikles, frigis det plass for utvidelse av boligområder i nærheten av 

Sokna sentrum. Ut fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til planforslaget, og 

anbefaler at det sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 
1. Historikk og aktivitet i Trampen (Elling Tryterud) 

2. Dokumentasjon, salg av kommunalt skogareal til Sokna JFF 

3. Dokumentasjon, omgjøring av areal til skytebane 

4. Konsesjon 

5. Kjøpekontrakt med Ringerike kommune 

6. Midlertidig sikkerhetsgodkjenning fra politiet 

7. Støyrapport m/støysonekart 

8. Kulturminneregistrering 

9. Notat, Biologisk mangfold (BioFokus) 

10. Illustrasjonsplan, Nytt skytebaneanlegg i Trampen 

11. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

12. Høringsuttalelser til planoppstart 

13. Plankart 

14. Reguleringsbestemmelser 

15. Planbeskrivelse 

 

 
 

Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltningsenheten: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret:  Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/263-7  Arkiv: PLN 324  

 

Sak: 22/16 

 

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Forslag til 0605_324 Detaljregulering Trampen Skytebane sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forslag til tillatte skytetider ved Trampen Skytebane ønskes spesielt hørt i 

høringsperioden. 

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Innen utgangen av leieperioden for nåværende skytebane i Sokna skal aktiviteten der 

avvikles og arealet tilbakeleveres i slik stand som godkjent av 

forurensningsmyndigheten. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.02.2016: 

 

 

Forslag fra Anders Braaten (Sp): 

«Pkt 4 tas ut» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag  pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.  

Bråtens forslag ble satt opp mot rådmannens forlag pkt 4, Braatens forslag falt mot to 

stemmer (Braaten og Bøhn) 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyre 

 
Arkivsaksnr.: 14/3735-58   Arkiv: PLN 392  

 

392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangs behandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. 0605_392 Detaljregulering for Somma pukkverk vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny 

plan, oppheves ved vedtak av reguleringsplan 0605_392 Somma pukkverk. 

 

3. Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00. 

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

sommerhalvåret tillates drift fra kl. 07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. Sprenging 

tillates mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Det skal normalt ikke foregå 

aktivitet i anlegget på høytids- og helgedager. 

 

 

 

Sammendrag 

Reguleringsplan 392 Somma pukkverk legges frem for 2. gangs behandling.  Selskapet 

Somma pukk AS er forslagsstiller, COWI AS er engasjert som konsulent. 

 

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for uttak av fjell til produksjon av pukk, samt etablering 

av ny adkomst til pukkverket. Det er tatt ut masser i området med tillatelse fra Ringerike 

kommune siden 2007, da til eget bruk. Fra 15.08.12 og frem til 15.08.15 har en midlertidig 

dispensasjon for uttak av masser ligget til grunn for drifta; Utarbeidelse av reguleringsplan 

var blant forutsetning for dispensasjonen. Fra 15.08.15 har det kun foregått mindre 

oppryddingsarbeider ved anlegget. 

 



Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). 

Det er gjennomført en konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, og 

denne inngår i planbeskrivelsen med vedlegg. 

 

De viktigste endringer etter 1. gangs behandlingen er: 

 I reguleringsbestemmelse § 1 fastsettes maksimalt årlig uttak på 50 000fm³. 

 I reguleringsbestemmelse § 1 fastsettes begrensninger for driftstidene for anlegget.  

Samt tilleggspunkt: 

Drift skal skje iht. bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i 

tillatelsen etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter 

mineralloven. 

 I reguleringsbestemmelse § 3.2 fremgår det at det skal anlegges en sedimenteringsdam 

for fordrøyning og infiltrering av overflatevann. 

 Som rekkefølgekrav under § 6.1 er det lagt inn følgende suppleringer for teknisk plan; 

Det skal utarbeides en teknisk plan som skal godkjennes av Ringerike kommune før 

igangsetting av tiltak Det må også inngås en gjennomføringsavtale med Statens 

vegvesen for tiltak som berører E16 på vest- og østsiden, herunder gangveg til 

bussholdeplasser. 

 Gangvegforbindelse, med 3 meter bredde til østre busslomme E16 samt 

sykkelparkering ved Sommaveien. 

 Fortauforbindelse frem til E16, langs Samsjøveien. 

 Gangareal mellom privat vei P 96258 og E16 skal utformes som gang- og 

sykkelveg med bredde 3 meter og skilles fra veg med en 3 meter bred trafikkdeler. 

 Det skal sikres god belysning på øst- og vestsiden av E16, der det legges til rette 

for kryssing. Det samme gjelder ved gangfelt over Samsjøveien; eksisterende 

lyspunkt skal kontrolleres og sikres. 

 

Rådmannen foreslår at planen vedtas med de foreslåtte endringer. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon: 

Området består av skog og eksisterende pukkverk. Pukkverket har frem til 15.08.15 blitt 

drevet på bakgrunn av en midlertidig dispensasjon. Dagens pukkverk driftes på et område på 

omtrent 16 daa.  

 

Omkringliggende områder er attraktive for friluftsliv. Innenfor planområde er eksisterende 

stier lite brukt, bortsett fra de som krysser foreslått adkomstvei. 

 

Planforslaget: 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som 

vedlegg 1-3, planforslaget består av:  

 

 Plankart, merka 2. gangs behandling, datert 15.02.16 

 Reguleringsbestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 18.10.16. 



 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.10.16. 

 

Foreslått areal regulert til steinbrudd og masseuttak er ca. 70 daa, med uttak ned til nivå 200 

m.o.h. Uttakets varighet vil avhenge av etterspørsel i markedet. Etterbruk er angitt til LNF-

formål, og det er gitt bestemmelse om istandsetting av området. 

 

Planen legger til rette for etablering av ny adkomstvei til pukkverket. Denne vil være ca. 3 km 

lang, den vil ha skogbilvegstandard, to kjørebaner og koble seg på Samsjøveien ca. 250 m 

østover fra kryss E16 x Samsjøveien. 

 

Planen innebærer bevaring av naturmiljø øst for uttaksområdet og vegetasjonsskjerming rundt 

hele uttaksområdet. 

 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 2 skal planer for masseuttak på minst 200 

daa eller uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. Dersom det er mindre skal det 

vurderes etter § 4. Pukkverket ligger i et område avsatt til LNF område, og som i dag er et 

natur- og grøntområde. Boligbebyggelse og hytter i området kan bli berørt av støy og trafikk; 

På bakgrunn av dette er det stilt krav om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planområdet berører deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, sist vedtatt 

20.08.14. Ny adkomstvei berører vei til skytebane. Kryssing er lagt inn i planforslaget.  

Planområdet er for øvrig uregulert. 

 

Forholdet til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til Landbruks-, natur- og 

friområde. Kommuneplanen er nå under revidering, og arealformål vil oppdateres i henhold til 

vedtatte reguleringsplaner, og reguleringsplaner som er i prosess der dette er aktuelt. 

 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om 

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i formannskapet 18.08.15, sak 88/15 og skal ligge 

til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. Punktene nedenfor lister opp sentrale 

punkter fra temautredninga: 

 En bærekraftig masseforvaltning 

 Sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov 

 Redusere miljø- og samfunnsbelastning 

 Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 

 Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på 

byggeråstoffer flere steder 

 Det listes opp ulike hensyn som skal vurderes ved forslag om områder til 

råstoffutvinning. Disse temaene er vurdert i konsekvensutredningen for Somma 

pukkverk. 

 

Eiendomsforhold: 

Størstedelen av planområdet ligger på gnr. 275, bnr. 2 som eies av Lars Groseth. Ny 

adkomstvei berører i tillegg gnr. 275, bnr. 4, eid av Johan Aslaksrud og gnr. 275, bnr. 1 eid 

av Ole Alexander Heen. Forslagsstiller har avtale med grunneiere om planarbeidet. 

Tidligere behandlinger og vedtak 



 Midlertidig dispensasjon for uttak av masser ble gitt 15.08.12, med forutsetning om 

utarbeidelse av reguleringsplan i løpet av 3 år. Dispensasjonen utløp 15.08.15. Det 

foreligger ikke tillatelse til uttak per i dag. 

 Formannskapet vedtok 11.03.14, sak 46/14 varsel om oppstart av planarbeidet, 

samtidig som at forslag til planprogram ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig 

ettersyn. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen innstilte i forkant å utsette 

oppstart til temautredning for mineralske råstoffer forelå, men Formannskapet vedtok 

likevel oppstart. 

 17.06.14 ble planprogrammet for detaljregulering 0605_392 fastsatt. 

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

sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 32/16, 07.03.16. Formannskapet 

vedtok også Rådmannens 4 vedtakspunkter, men tilla et 5. vedtakspunkt om 

driftstider i møte 15.03.16, sak 37/16.  

 

Høringsuttalelse 

Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 

21.03.16 – 11.05.16. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 16 uttalelser. 

Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg, 

Vurdering av uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget. 

 

Endring etter 1. gangs behandling 

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

1. gangs behandlingen er: 

 

Høringsinstans: Innspill: Endring i plan, som følge av innspill:  

Statens vegvesen Ønsker en begrensning av 

årlig uttak 

§ 1 endres som følge av innspill, årlig 

tillatt uttak settes til 50 000fm³ (150 000 

tonn) 

 Stiller krav om at det 

opparbeides gangadkomst 

mellom foreslått fortau og 

busslommene v/E16, samt 

trafikksikker kryssing. 

§ 6 Rekkefølgebestemmelser stiller krav 

om at skal utarbeides en teknisk plan, 

som skal godkjennes av Ringerike 

kommune; Denne planen skal sikre 

gangforbindelse til busslommer samt 

sykkelparkering, fortauforbindelse frem 

til E16 samt sikker kryssing. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Krever at det etableres 

sedimenteringsdam mellom 

driftsområdet og jordvoll 

for fordrøyning og 

infiltrering av 

overflatevann. 

§ 3.2 stiller krav om etablering av 

sedimenteringsdam. 

 Ønsker å begrense tidsrom 

for transport til og fra 

pukkverket. 

§ 1 sikrer drifts- og transporttider for 

anlegget. 

 Vil sikre løsning for myke 

trafikanter.  

§ 6 Rekkefølgebestemmelsene stiller 

krav om gode kryssings- og 



ferdselsløsninger for myke trafikanter 

langs Samsjøveien, kryssing av denne 

samt E16. 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

Ønsker at det tillegges 

bestemmelse om at driften 

skal skje iht. bestemmelse i 

mineralloven. 

§ 1 tillegges følgende: Drift skal skje iht 

bestemmelser i mineralloven med 

gjeldende forskrifter, samt vilkår i 

tillatelse etter loven. Direktoratet for 

mineralforvaltning (DMF) er myndighet 

etter mineralloven. 

Formannskapet  Formannskapet tilla 

vedtakspunkt 5 om drifts- 

og transporttider ved 1. 

gangs behandling. 

§ 1 sikrer drifts- og transporttider for 

anlegget;  

Drift av anlegget skal normalt foregå 

mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00. 

Lørdager fra kl. 07.00 til kl. 13.00, 

tillates salg og uttransport fra anlegget. 

I sommerhalvåret tillates drift fra kl. 

07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. 

Sprenging tillates mandag til fredag fra 

kl. 10.00 til kl. 14.00. Det skal normalt 

ikke foregå aktivitet i anlegget på 

høytids- og helgedager. 

 

 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Innsigelser 

Statens vegvesen har fremmet formell innsigelse til planen, innsigelsen fremgår av brev datert, 

04.05.16 og 18.08.16. Innsigelsespunktene er følgende: 

 

1. Det må settes inn reguleringsbestemmelse § 1, en begrensning om at det maksimalt kan tas 

ut 150 000 tonn pr. år. 

 

2. Det må opparbeides en trafikksikker gangadkomst mellom busslommene og foreslått 

fortau. Dette inklusiv kryssing av E16. I brev fra 18.08.16 fremgår det videre at kryssing av 

E16 skal tilrettelegges uten skilt og markering i kjørebanen, og at det tilrettelegges for å 

gå/sykle inntil vei. 

 

I dialog med Statens vegvesen er planen endret med hensyn til innsigelsen. Statens vegvesen 

har bekreftet at kravene er imøtekommet i planen og har trukket innsigelsen i brev datert 

24.10.16. 

 

Endringer i forhold til innsigelsen: 

 

1. I § 1 settes det grense for maksimalt uttak på 50 000 fm³.  

 



2. Trafikksikker gangadkomst mellom busslommene og fortau, samt kryssing av E16 inngår 

som en del av rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelse § 6. Teknisk plan skal utarbeides og 

godkjennes av Ringerike kommune før igangsetting av tiltak. Det skal også sikres en 

gjennomføringsavtale med Statens vegvesen for tiltak som berører E16 på vest- og østsiden, 

herunder gangveg til bussholdeplasser. 

 

Juridiske forhold  

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

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

delegeringsreglementet.  

 

Naturmangfoldloven: 

De miljørettslige prinsipper §§ 8-12 i Naturmangfoldsloven av 19.06.09, skal legges til grunn 

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

redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om 

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

kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre-var-prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet 

belasting av tiltak i området skal vurderes. 

 

Mineralloven: 

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning 

med bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på 

høring, bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak 

tiltakets forhold til plan- og bygningsloven. Somma pukk AS søkte om driftskonsesjon 

19.12.14. Søknaden blir ikke behandlet av DMF før reguleringsplan for Somma pukk 

stadfestes. Ved vedtatt plan vil søknad om driftskonsesjon suppleres med informasjon 

omkring reguleringsplan samt driftsplan. 

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen i form av eventuelle bidrag til 

etablering av nytt fortau langs deler av Samsjøveien, og videre utgifter til drift og vedlikehold 

av dette. Eventuell fordeling av kostnader behandles ikke som en del av plansaken. For øvrig 

utløser planen trolig ingen økonomiske belastinger for kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse: 

Det er gjennomført en vurdering av 12 fagtema for å komme frem til et planforslag som i 

størst mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetninger.  Planbeskrivelsen inneholder 

vurdering av de ulike fagtema; Forutsatt at de angitte avbøtende tiltakene i 

reguleringsplanbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative konsekvenser 

for miljø og samfunn.  

Risiko- og sårbarhets analyse (ROS) har identifisert 13 relevante hendelser, hvorav 5 utgjør 

lav risiko, 6 utgjør middels risiko og 2 utgjør høy risiko; Sårbar fauna /fisk samt fare for akutt 

forurensning fremgår med høy risiko. Forholdene som er avdekket i risiko- og 

sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt gjennom avbøtende tiltak som er sikret i 



plankart og reguleringsbestemmelser. Det anses dermed ikke å være risikoforhold som gjør at 

området anses uegnet for den planlagte utbyggingen. 

 

Innspill og innsigelse: 

Høringsinnspill og innsigelse har i hovedsak omhandlet trafikksikkerhet, økning av trafikk 

som følge av uttak, overvannshåndtering og regulering av driftstider. 

 

Statens vegvesen har etterlyst trafikkløsning som bedre ivaretar de myke trafikantene i nedre 

del av Samsjøveien og kryssing av E16. De har også stilt krav om begrensning av maksimalt 

årlig uttak; begge punkter er ivaretatt i reguleringsplanbestemmelsene.  

 

Fylkesmannen og Direktoratet for mineralforvaltning har utover dette stilt krav om å 

forhindre uheldig avrenning fra driftsområde, fast regulering av anleggets driftstider samt stilt 

krav om at driften skal skje i henhold til mineralloven. Innspillene ivaretas i 

reguleringsplanbestemmelsene. 

 

Midlertidig dispensasjon: 

I 2012 ble det gitt en midlertidig dispensasjon for uttak av masser ved Somma pukkverk, 

denne utløp 15.08.15. Det opplyses om at det kun har vært utført mindre 

oppryddingsarbeider i pukkverket etter utløp av midlertidig dispensasjon, i påvente av vedtatt 

reguleringsplan. 

 

Masseforvaltning: 

Temautredning for masseforvaltning i Ringerike kommune tar for seg en rekke punkter som 

bygger opp under de fordeler som er ved å videreføre og utvikle drift av Somma pukkverk. 

Utnytting av eksisterende uttak, sikre lokalt råstoff, og å ha en bærekraftig masseforvaltning 

taler for at anlegget skal kunne driftes videre med reguleringsplan. 

 

Driftstider/uttak: 

Ved 1. gangs behandling av reguleringsplan Somma pukk tilla Formannskapet et punkt 5:  

Sprenging og knusing må kun foregå i tidsrommet mandag – torsdag 0800-1600 og fredag 

0800-1500. Utkjøring av masse tillates ikke i tidsrommet lørdag 1300 – mandag 0800.  

 

Tilleggspunkt 5. vedtatt av Formannskapet i sak 37/16, 15.03.16 er vurdert opp i mot vedtatt 

temautredningen for masseforvaltning samt andre masseuttak i Ringerike kommune. Det 

fremgår av temautredingen at det i dag kun er ett Pukkverk på Ringerike med gjeldende 

reguleringsplan, Vestsiden pukkverk, Kilemoen 0605_308, vedtatt 15.12.05. Driftstidene er i 

denne planen fastsatt og det er tatt utgangspunkt i disse ved fastsetting av driftstider for 

Somma pukk AS.   

Driftstider for Vestsiden pukk er som følger: 

Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl.16.00. Lørdager 

fra kl. 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates 

drift fra kl. 07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra 

kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på høytids- og 

helgedager. 

Det er også sett til driftstidene ved Somma skytebane, som ligger i tilgrensende regulert 

område. Skytetider er der som følger: 



Det tillates skyting til følgende tider:  

Tirsdag - torsdag kl. 16-21  

Lørdager kl. 10-16  

 

Naturmangfold og grøntstruktur: 

Som en del av konsekvensutredningen er det utarbeidet en rapport om naturmangfold; Her 

inngår bl.a. vurdering av planforslaget iht. Naturmangfoldsloven kap. 2. Samlet vurdering er 

at planen har liten til ingen negativ konsekvens for naturmangfoldet. 

 

Støy: 

Det er utarbeidet en støyrapport for pukkverket. Støyberegninger viser at de støyfølsomme 

bygningene i området verken er eller vil bli utsatt for støyforurensning som fører til 

overskridelse av grenseverdien som er angitt i dagens lovverk og retningslinjer, med unntak 

av en hytte som ligger i vurderingssone for støyskjermingstiltak. Med etablering av voll 

kommer også denne hytta utenfor gul sone. For å gi ytterligere reduksjon av fare for 

støyforurensning foreslås det at ferdigvaredeponier plasseres ved støyvollen. Plassering av 

deponiområde er angitt i plankart. 

 

Trafikk: 

Trafikkanalysen viser beregninger på trafikk på Samsjøveien og som følge av den nye 

adkomsten til pukkverket;  

Samsjøveien har en anslått total trafikk på ca. 350 ÅDT, av dette utgjør trafikk til/fra 

boliger/hytter ca. 250 ÅDT. Ny adkomstvei anslås å få trafikkmengde på ca. 100 ÅDT, med 

ca. 50 % tunge kjøretøy. En overføring av tunge kjøretøy og noe hyttetrafikk vil dette få en 

positiv virkning for boligene langs Samsjøveien. 

 

På den ca. 250 m lange strekningen fra kryss E16 x Samsjøveien og østover til avkjøring til 

ny adkomst vil det bli en økt tungtrafikk, det er derfor stilt krav om tilrettelegging for sikker 

ferdsel for myke trafikanter. Det vil legges fortau på sørsiden av Samsjøveien, det legges til 

rette for sikker kryssing med fotgjengerovergang inn mot Sommaveien, der det skal etableres 

sykkelparkering og der bussen plukker opp skolebarn. Krysset vil sikres god belysning. I 

tillegg vil fortauet langs Samsjøveien videreføres helt frem til E16, der vil det være tilrettelagt 

for kryssing av E16, uten skilt og markering i kjørebanen, det tilrettelegges for å gå/sykle 

inntil vei. Område som tilrettelegges for kryssing skal sikres med god belysning. 

 

Trafikksikker gangadkomst mellom busslommene og fortau, samt kryssing av E16 inngår 

som en del av rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelse § 6. Teknisk plan skal utarbeides og 

godkjennes av Ringerike kommune før igangsetting av tiltak. 

 

Samlet vurdering: 

I samband med revisjon av kommuneplanens arealdel er temautredningen for 

masseforvaltning utarbeidet og vedtatt. Av denne fremgår det at utnytting av eksisterende 

masseuttak skal prioriteres fremfor å åpne nye.  

 

Av kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04.15 fremgår det at Ringerike skal bevare et 

rikt og variert landskap, natur- og kulturmiljø samt god vannkvalitet gjennom en bærekraftig 

masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov, samt 

redusere miljø- og samfunnsbelastning.  

 



Det vurderes at fordelene med å utvide Somma pukk er større enn ulempene; Etter en samlet 

vurdering og med bakgrunn i retningslinjer i Kommuneplan anbefaler Rådmann at detaljplan 

for Somma pukkverk vedtas. 

 

Vedlegg 
0. Oversiktskart 

1. Plankart, 2. gangs behandling, datert 15.02.16 

2. Reguleringsplanbestemmelser, 2. gangs behandling, datert 18.10.16 

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.10.16 

4. Vedlegg planbeskrivelsen: 

- Trafikkanalyse 

- KU Naturmangfold 

- KU Landskapsbilde 

- Støyrapport 

- Vibrasjonsvurdering 

- Arkeologisk rapport 

- ROS-analyse 

- Teknisk underlag – grovprosjektert veg 

5. Illustrasjon kryssområde, forslag til teknisk plan. 

6. Høringsinnspill med rådmannens kommentar etter 1. gangs behandling 

7. Saksframlegg 1. gangs behandling 

8. Dispensasjonsvedtak 15.08.12 

9. Brev fra Statens vegvesen, innsigelsen trekkes, datert 24.10.16 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 



Oversiktskart Somma pukkverk

Pukkverk er markert med sort punkt.

Flyfoto, Somdalen. E16 er vist med gul linje i vest . Pukkverk markert med blå ring.
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605 - 392 Detalj regulering for

SOMMA PUKKVERK

Utarbeidet av COWI AS, 15 . 02 .2016
Sist revidert : 1 8 .10 .2016 2 .gangsbehandling

1 .gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 07.03.2016, sak 32/16
Formannskapet 15.03.2016 , sak 37/16 .
Høring og offentlig ettersyn 16.03.2016 - 11.05.2016
2 .gangs behandling i H oved utvalget for miljø - og arealforvaltning 07.11.16 , sak ss/åå
Formannskapet 15.11.16 , sak ss/åå
Vedtatt av k ommunestyret dd.mm.åå, sak ss/åå

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu l eres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg, Feltnavn
Steinbrudd og masseuttak BMS

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Kjøreveg, offentlig o_SKV
Kjøreveg, felles f_SKV
Fortau, offentlig o_SF
Annen veggrunn – grøntareal, offentlig o_SVG
Annen veggrunn – grøntareal, felles f_SVG

3. Grønnstruktur,
Turveg GTD
Vegetasjonsskjerm GV

5. Landbruks - , natur og friluftsområder samt reindrift
Skogbruk LSK

Innenfor planområdet gjelder følgende hensynssoner, jf. pbl §§ 12 - 6 og 11 - 8
C Soner med særlige angitte hensyn

Bevaring av naturmiljø H560
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FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0. 1 . Støy og annen forurensing
Innenfor planområdet skal støy og annen forurensning til enhver tid tilfredsstille kravene som er
gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer.

§ 0. 2. Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk
fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses. Meldin g skal snarest sendes til
kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune slik at kulturvernemyndighetene kan
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg
§ 1 .1 Steinbrudd og masseuttak
1. Formål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 , 4 )
Innenfor felt BMS tillates uttak av masser til pukkproduksjon, og midlertidig lagring av masser.
Det kan gjøres uttak ned til kote 200 moh. Maks årlig uttak er 50 000 fm3.

Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl.1 9.00. Lørdager fra kl.
07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates drift fra kl.
07.00 til kl . 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl.
14 .00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på høytids - og helgedager .

Drift skal skje iht. bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse
etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DM F) er myndighet etter mineralloven.

Før videre uttak av masser i området må det innhentes tillatelse fra Ringerike kommune, se også
rekkefølge bestemmelser § 6 .

2. Driftsbygg (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det kan oppføres driftsbygg med maks BRA 1000 m².
Bygningers hovedvolum skal ha maks høyde 15 ,0 m .
For tekniske installasjoner tillates større høyde.
Bygninger og anlegg skal fjernes når uttaket avsluttes.

3. Platting (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal anlegges platting med støpt dekke for oppstilling og fylling av drivstoff. Plattingen skal
anlegges med tilliggende slamavskiller.

4. Sikring (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Bruddet skal sikres med gjerde og skilting i nødvendig grad for å unngå ulykker og hindre
ukontrollert adkomst for dyr og mennesker.

5. Is tandsetting og etterbruk ( (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Avdekningsmasser skal ikke fraktes ut av området, men i sin helhet anvendes til istandsetting og
revegetering innenfor planområdet. Pall e høydene skal fylles ut og skråningene revegetere s. Dette
skal gjøres fortløpende etter hvert som en tar ut masser til uttaksgrense, det vil si i områdene som
er ferdig utdrevet. Etter endt uttak i området skal terrenget istandsettes. Det skal tilrettelegges for
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ny etablering av skog i uttaksområdet ved avs lutning. Etterbruk og arealformål etter endt uttak
skal være LNF - formål.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 2 . 1 Kjøreveg
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 14 )
o_SKV skal være offentlig kjøreveg. f_SKV skal være felles kjøreveg.

2. Krysningspunkt (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det skal etableres fotgjengerovergang i tilknytting til fortau for kryssing av o_SKV.

Kryssing av Samsjøveien, o_SKV, legges rett øst for innkjøringa til Sommaveien, 35 meter
fra vegbanekant E16. Ved o_SVG1 lengst v est i planområdet, anlegges en utvidet fortauskant
slik at myke trafikanter står trygt ved kryssing av veibanen.

Det skal tilrettelegges for gode krysningspunkter for stier og løyper som krysser ny
adkomstveg f_SKV.

3. Stenging av veg ( jf.pbl. § 12 - 7, pk t. 1 og 10 )
Samsjøveien skal stenges med bom når ny adkomstveg f_SKV er ferdigstilt.
B omplassering på plankartet er retningsgivende.

§ 2 . 2 Fortau
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 14 )
o_SF skal være offentlig fortau, og skal utformes etter håndbok N100 Veg og gateutforming.

§ 2 . 3 Annen veggrunn, grøntareal
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 14 )
o_SVG1 - 3 skal være offentlig, og benyttes til grøfteanlegg, skjæringer og fyllinger.
f _SVG1 - 7 skal være felles , og benyttes til grøfteanlegg, skjæringer og fyllinger.

§ 3 . Grønnstruktur
§ 3.1 Turveg
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
GTD skal være turveg. GTD kan benyttes som driftsveg til landbruksformål.

§ 3. 2 Vegetasjonsskjerm
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
GV1 , GV2 og GV3 skal være vegetasjons skjerm. E ksister ende vegetasjon og terreng skal i størst
mulig grad bevares. Tynning, nødvendig ved likehold og skjøtsel er tillatt. Ved nyplanting skal
stedegen vegetasjon benyttes.

2. Jordvoll (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
I GV3 skal det opparbeides en jordvo ll med vegetasjon. Mellom driftsområdet og vollen skal det
anlegges en sedimenteringsdam for fordrøying og infiltrering av overflatevann. (Se
prinsippillustrasjon, kartblad 1).

§ 4. Landbruks - , natur og friluftsområder, samt reindrift
§ 4 .1 Skogbruk
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
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LSK skal benyttes til skogbru k.

§ 5 . Hensynssoner
5 .1 . Sone med angitte særlige hensyn – Bevaring av naturmiljø (jf. pbl § 12 - 6, og 11 - 8 ledd C)
Hensynssone H560_1 o mfatter naturområde som skal fungere som buffer ned mot vassdrag .
Tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1 er ikke tillatt.

§ 6 . Rekkefølgebestemmelser(jf. pbl § 12 - 7, nr.10)
§ 6 .1. Teknisk plan
Det skal utarbeides en teknisk plan som skal godkjennes av Ringerike kommune før igan gsetting
av tiltak. Det må også inngås en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen for tiltak som
berører E16 på vest - og østsiden , herunder gang veg t il bussholdeplasse r .

Planen skal vise følgende:
- Arealer regulert til samferdsels anlegg og teknisk infrastruktur.
- Forhold knyttet til si kring av drikkevannskilder .
- Utforming og plassering av krysningspunkt.
- Gangvegforbindelse , med 3 meter bredde til østre busslomme E16 samt sykkelparkering

ved Sommaveien.
- Fortau forbindelse frem til E16 langs Samsjøveien.
- Gangareal mellom privat vei P 96258 og E16 skal utformes som gang - og sykkelveg

med bredde 3 meter og skilles fra veg med en 3 meter bred trafikkdeler.
- Det skal sikres god belysning på øst - og vestsiden av E16 der det legges til rette for

kryssing. Det samme gjelder ved fotgjengeroverg ang Samsjøveien; eksisterende lyspunkt
skal kontrolleres og sikres.

§ 6.2 Krav før tillatelse til videre uttak av masser
Før det kan gis tillatelse til videre uttak av masser i BMS skal det være dokumentert at følgende er
gjennomført i tråd med regulering sbestemmelsene:

- Omlegging av turveg (GTD) .
- Sikring.
- Etablering av platting .
- Etablering av jordvoll og sedimenteringsdam .

§ 6.3 Overgangsperiode
I en overgangsperiode på maks to år fra stadfesting av plan, tillates uttak på til sammen 20 000 fm³
i felt BMS. Før det kan gis tillatelse til videre uttak etter denne perioden skal det være
dokumentert at følgende er gjennomført i tråd med reguleringsbestemmelsene:

- Etablering av ny adkomstveg (f_SKV) .
- Etablering av krysning s punkt.
- Etablering av fort au langs Samsjøveien, som vist på plankartet (o_SF), inkludert

forbindelse frem til E16.
- Etablering av gangvegforbindelse til busslomme og sykkelparkering ved Sommaveien.

Dersom kommunen skal overta nytt fortau og gangveg, må godkjenning av teknisk plan og
avtale mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
etablering av fortau.
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1 In n l edn in g

Grunneier Lars Groseth fikk i 2007 tillatelse til masseuttak på området i Somdalen i
Ringerike kommune, til bruk på egne skogsbilveger. Det ble gitt tillatelse til et uttak på ca. 10 000
fm3 (30 000 tonn) årlig. Ådal Landbruksservice AS overtok etterhvert denne tillatelsen, og ønsket å
utvide aktiviteten til et permanent uttak for salg. Saken ble tatt opp med Ringerike kommune, som da
satt e krav om reguleringsplan med konsekvensutredni ng for området. Det ble 15.08.2012 gitt en
midlertidig dispensasjon for uttak av masser. En av forutsetningene i dispensasjonen var at det ble
utarbeidet en reguleringsplan i løpet av 3 år. Denne dispensasjone n gikk ut 15.08.2015.

Selskapet Somma P ukk AS er stiftet for å stå for driften av pukkverket og som forslagsstiller for
reguleringsplanen. Denne planbeskrivelsen med konsekvensutredning tar for seg planprosessen , og
beskriver planforslaget man har kommet fram til. Videre er fagtema som ble omtalt i planprogrammet
vurdert, og konsekvenser for miljø og samfunn, som følge av planforslaget er beskrevet under kapittel 7 .

COWI AS er engasjert av Somma P ukk AS for å bistå i forhold til planprosess og utarbeiding av
planmateriale.
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2 Prosess og medvirkn i n g

Krav om konsekvensutredning

Arealplaner skal vurderes i forhold til "Forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan - og
bygningsloven", som har til hensikt å sørge for at hensyn til
miljø og samfunn bl ir tatt i betraktning under utarbeidelsen
av planer. Forskriftens § 2 tar for seg tiltak som alltid skal
konsekvensutredes, mens § 3 tar for seg tiltak som skal
utredes hvis det vurderes å ville være vesentlig virkning for
miljø og samfunn. Vedlegg II til forskriften lister opp tiltak
som skal vurderes etter kriteriene i Vedlegg III bokstav a) til
q).

I hht til forskriftens § 2 skal alltid planer for masseuttak med
et areal på minst 200 daa eller et uttak på mer enn 2 mill. m³
konsekvensutredes. Er masseutt aket mindre, skal det
vurderes etter § 4. Da er det krav om konsekvensutredning
dersom:

› Konflikt med verdifullt landskap, naturmiljø,
kulturminner eller kulturmiljø

› Konflikt med inngrepsfrie naturområder, eller utgjør en
trussel mot truede naturtyper, truede arter, eller andre
områder som er særlig viktige for naturens mangfold

› Konflikt med friluftsliv og overordnet grønnstruktur
› Konflikt med rikspolitiske retningslinjer, statlige

planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller
regionale planbestemm elser

› Konflikt med større LNF - områder
› Gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for

støy / forurensing, eller kan føre til forurensing til
jord/vann

Pukkverket ligger i et område avsatt til LNF område, og som
i dag er et natur/grøntområde. Videre er det boligbebyggelse
og hytter som kan bli berørt av støy og trafikk. På bakgrunn
av dette er det ved igangsetting av planprosessen vurdert at
tiltaket utløser krav om konsekvensutredning.

Når det stilles krav om en konsekvensu tredning skal det ved
oppstart av planarbeidet utarbeides et planprogram.
Planprogrammet legger føringer for konsekvensutredningen
som legges fram sammen med et planforslag i neste runde av
planprosessen.
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Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet og fors lag til planprogram ble kunngjort 19.03.14 , med fr ist for innspill satt til
09.05.14 . Planarbeidet ble annonsert i Ringerikes blad 09.05.14 . Se vedlegg 1 for brev med varsel om
oppstart som ble sendt ut . Det ble avholdt et nabomøte den 02.04.14.

Ved friste n for å komme med merknader var det mottatt 17 merknader til oppstart og planprogram , en
merknad fra Statens vegvesen ble ettersendt. Et sammendrag og kommentarer til disse ble laget etter
offentlig ettersyn av planprogrammet. Se vedlegg 2 .

Plan programmet, sammen med vedlegg 2 , ble behandlet av Hovedkomiteen for miljø og areal den
05.05.14 og fastsatt av Formannskapet i sak 12 2 /14 den 17.06.14.
Følgende tilføyelser til planprogrammet ble vedtatt: Den midlertidige dispensasjonen som ble gitt
15.0 8.2012, sak 443/12 skal vurderes på nytt. Bakgrunnen for dette er omfang og innhold i uttalelser
som er kommet inn i forbindelse med planarbeid for Somma pukkverk, samt at det ikke ble gjennomført
nabovarsling ved behandling av dispensasjonssøknaden i 2012 . I vurderinga skal behovet for avbøtende
tiltak, med bakgrunn i dagens situasjon og innkomne uttalelser sees på.

Planforslag

Basert på planprogrammet med vedtatte tilføyelser, samt innkommende merknader er det utarbeidet et
planforslag som består av:

› Pla nkart
› Planbestemmelser
› Planbeskrivelsen med konsekvensutredning og tilhørende vedlegg.

Diagrammet på forrige side viser den formelle planprosessen.

Medvirkning

Lovverket gir klare føringer i forhold til medvirkning i planprosesser. Naboer, offentlige myn digheter
og andre sentrale parter i saken blir varslet gjennom brev. I tillegg annonseres planarbeidet i lokal
presse, slik at også øvrige har mulighet til å følge med og / eller komme med innspill til planarbeidet.

En standard planprosess for regulerings planer har flere runder der man ber om innspill. I første omgang
varsler man oppstart, for å innhente merknader før man går i gang med utarbeiding av et konkret
forslag. Deretter vil man legge ut forslaget til offentlig ettersyn, og ved behov kan det være aktuelt med
flere slike høringsrunder.

Ringerike kommune bruker aktivt sine nettsider i forbindelse med pågående planarbeider, og alt
planmateriale som legges ut til høring vil legges ut her. Planmaterialet vil også være tilgjengelig på
rådhuset. Adressen til nettsidene er ringerike.kommune.no og rådhuset har adresse Rådhuset, Osloveien
1, Hønefoss .
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2. 1 Offentlig ettersyn

Forslag til detaljreguleringsplan har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 16.03.16 til 11.05.16. Det
ble avholdt et informasjonsmøte om planforslaget på Somdalen grendehus 5.april. I høringsperioden
kom det inn 16 merknader. Disse er oppsummert og vurdert i samråd med Ringerike kommune.
Sammendrag av, og kommentarer til merknadene følger i eget vedlegg. I det følgende beskrives
endringene som er gjort som følge av de innkomne merknadene.

Driftstider

Ved politisk behandling av planforslaget ble det lagt til et punkt angående begrensing av driftstider. Det
har kommet inns pill til dette i høringsmerknadene, og driftstider ble også diskutert i møtet som ble
avholdt på g rendehus et . I revideringsarbeidet har en forsøkt å komme frem til et forslag som både
ivaretar hensynet til hytteeiere og beboere langs Samsjøveien, samtidig som det ikke angis
begrensninger som er til hinder for rasjonell drift.

Typisk drift i anlegget foregår slik at det i noen få og avgrensede perioder gjennom året sprenges og
grovknuses . Knusing til mindre fraksjoner foregår gjennom hele året, og finforedl ingen genererer
mindre støy enn grovknusingen.

Eksempel på mobilt knuseverk som benyttes til finforedling.

Opplasting og utkjøring av ferdigvarer foregår også hele året. Om vinteren hentes det blant annet
strøgrus til vegvedlikehold. D et må påregnes at det kan bli nødvendig å hente grus for å strø på kveld og
natt i forbindelse med værforhold som medfører fare for glatte veger. Når den nye adkomstvegen er
ferdigstilt bør dette være uproblematisk ettersom den går i en trase som ligger et stykke fra
bolig bebyggelsen, med unntak av husene som ligger ved krysset mot E16.
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Det foreslås at driftstidene som angis i detaljplanen for Somma p ukkverk tilsvarer bestemmelser som er
angitt for andre masseuttak i Ringerike kommune. Eksempelet under er hentet fra
regule ringsbestemmelsene til Vestsiden p ukkverk som ligger ca. 1 mil sør for Somma:

"… Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl.16.00. Lørdager fra kl
07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates drift fra kl. 07.00 til
kl 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal
normalt ikke foregå aktivitet i anle gget på høytids - og helgedager…"

Ettersom det ligger en skytebane i nærområdet hvor en også må forholde seg til begrensing av
åpningstider, vurderes det i tillegg som relevant å sjele til bestemmelsene som gjelder for når skyting
tillates. I reguleringspl anen for Somma skytebane tillates skyting tirsdag, onsdag og torsdag fra 16.00 til
21.00. Derfor foreslås det at drift på hverdager kan foregå fra 07.00 - 19.00 i vinterhalvåret . Videre
foreslås det at tidsrommet for når sprenging tillates kan begrenses i fo rhold til det som er angitt i
bestemmelsene for Vestsiden pukkverk. I revidert forslag til reguleringsbestemmelser for Somma
p ukkverk angis det derfor at sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00.

Støy

I flere av merknadene som har kommet inn fra hytteeiere i området ved Breitjern og Samsjøen stilles det
spørsmål til om de støydempende tiltakene som planen tilrettelegger for er tilstrekkelige. Videre stilles
det spørsmål til om beregningsgrunnlaget som er benyttet er godt nok.

Emis jonsverdiene som er lagt inn i støyberegningsmodellen omfatter all "typisk aktivitet" som foregår i
et pukkverk, ikke bare støyen fra maskinene. Verdiene inkluderer også støyen fra stein som skraper mot
lasteplan, steinknusing og støyen som hytteeierne bes k river som pigging og dunking . Ettersom
erfaringstallene stammer fra utallige beregninger som er utført for denne typen tiltak kan en med ganske
stor sikkerhet si at forskjellen på støynivået fra aktivitet er i de ulike pukkverkene vil være marginal. Det
vi l være unødvendig ressursbruk å sette opp støymålings utstyr for å kvalitetssikre beregningene når
utslaget etter all sannsynlighet knapt blir målbart.

Støyberegningene viser at de støyfølsomme bygningene i området verken er eller blir utsatt for
støyforur ensing som fører til overskridelse av grenseverdien som er angitt i dagens lovverk og
retningslinjer, med unntak av en hytte som ligger i vurderingssone for støyskjermingstil tak. Med
etablering av voll kommer også denne hytta utenfor gul sone. For å gi ytt erligere redusksjon av fare for
støyforurensning foreslås det at ferdigvaredeponier plasseres ved støyvollen. Ferdigvarene lagres
midlertidig i s tore hauger inne i pukkverket, og o mrådet bak vol len er et egnet sted. Disse h augene vil
vær e svært effektive m ed hensyn til støydemping. Plassering av deponiområdet er angitt i det reviderte
plankartet.

Kryssområdet ved E16

Statens vegvesen etterlyser bedre redegjørel s e for hvordan hensynet til myke trafikanter er tenkt
ivaretatt i kryssområdet ved E16. De ber også om at detaljplanen setter en begrensing på årl ig uttak i
pukkverket. Maks årlig uttak er derfor angitt i de reviderte reguleringsbestemmelsene og satt til 50 000
fm3. Videre er det utarbeidet en skisse til løsning for kryssområdet. Denne vil være retn in g sgivende for
det som prosjekteres og legges inn i den tekniske planen som skal utarbeides for samferdselsanlegg.
Oppfølging er sikret gjennom planens rekkefølgebestemmelser. Se vedlegg 11 , for i llustrasjon av
løs n ingsforslaget.
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Skolebarnas bevegelsesm ønster er i hovedsak langs Samsjøveien og over til Sommaveien der
skolebussen plukker opp barna om morgenen. Bussen kjører inn ved nordenden av Sommaveien; og
trenger dermed ikke snu. På vei hjem settes barna av på øst liggende busslomme ved E16 og unngår
s åledes kryssing av E16.
Følgende redegjørelse viser hvordan kryssing av Samsjøveien og E16 skal sikres, i tillegg illustreres og
beskrives tilrettelegging for sikkerhet for skolebarna ved etablering av busslomme ved Sommaveien,
sykkelparkering og gangsti mellom busslomme E16 og Sommaveien.

Tilrettelegging for gang - og sykkelsti på vestsiden av E16, i tilknytning til busslomme, vil ikke påkreves
som følge av realisering av plan 0605_392 Somma pukk. E tablering av gang - og sykkelsti knyttet til
vestre busslomme skal vurderes v ed en evt. fremtidig utvikling av boligområde sørøst for kryss E16 x
Samsjøveien. Det ligger inne innspill til både gjeldende og revidert arealdel av kommuneplan om
utvikling av dette område. Dersom boligutviklingen realiseres vil dette gi en økning av antall myke
trafikanter til område o g dette vil kunne utløse behovet.

Utsnitt fra illustrajon av kryssområdet E16 X Samsjøveien.

› Kryssing til busslomme på vest siden av E16 legges sør for krysset med Samsjøveien. Biler som
skal sørover fra Samsjøveien vil ha god oversikt, og en unngår at de som krysse r kommer i
blindsonen.

› Fortauet som foreslås regulert på sørsiden av Samsjøveien ledes helt frem til E16.
Kry sn ingspunktet E16 bør plasseres et stykke fra selve krysset. Det foreslås plassert 12 meter fra
senterlinje i nærmeste kjørebane i Samsjøveien.

› De t står et gatelys ved østre busslomme (E16) . Det settes også opp et gatelys ved kryssingspunktet
sør for krysset, på begge sider av veien , slik at de som krysser E16 også er godt synlig for bilister
når det er mørkt.
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› Kry ssing av Samsjøveien legges rett øst for innkjøringen til Sommaveien, det vil si ca. 35 meter fra
vegbanekant E16. Ved gnr. 275 , bnr. 94 , lengst vest i planområdet anlegges en utvidet fortaus kant
slik at de myke trafikantene står trygt ved kryssing av veibanen.

› Oppstillingsplass for sykler foreslås plassert i tilknytning til busslomma ved Sommaveien ette rsom
det er her ungene går på bussen. Det sikres en god passasje fra østre busslomme E16 til Somma
veien. B arna unngår således kryss ing av E 16.

Overvannshåndtering

I forlaget som lå ute til høring var det satt krav til at det skal anlegges en fordrøyningsgrøft i forkant av
vollen som skal opparbeides mellom bruddet og turveg GTD. Følgende er beskrevet i kapitel 6.4: "…
Denne skal sikre ytterl igere fordrøyning og infiltrasjon av overvannet som genereres inne i bruddet…".
Fylkesmannen i Buskerud har i sin merknad bedt om at det innarbeides krav om etablering av
sedimenteringsdam for å redusere risiko for uheldig avrenning og forurensning til Som ma. Den
beskrevede fordrøyningsgrøften er tiltenkt denne funksjonen, og innspillet er derfor helt i tråd med
intensjonen som allerede er innarbeidet i planen. For å imøtekomme fylkesmannens ønske endres
reguleringspbestemmelsenes § 3.2 slik at kravet får f ølgende ordlyd:

" Mellom driftsområdet og vollen skal det anlegges en sedimenteringsdam for fordrøying og infiltrering
av overflatevann"

Drift og avslutning av masseuttaket

Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale myndighet ved forvaltning og utnytting av
mineralske ressurser. De ber om at følgende innarbeides i reguleringsbestemmelsene (§ 1.1) :

"… Drift skal skje iht. bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse
etter loven. Direktoratet for mineralforva ltning (DMF) er myndighet etter mineralloven …".

Videre anbefaler direktoratet at det ikke spesifiseres en rekkefølge på revegetering ut fra gitte punkt
eller grenser i uttaket. Årsaken er at driftsmessige og bergfaglige forhold må vurderes som en del av
driftsplanleggingen, og at driftstretning kan variere underveis i utakksperioden. Det anbefales derfor at
krav om revegetering kun spesifiseres til å gjelde for de områdene i bruddet som til enhver tid er ferdig
utdrevet.

Intensjonene med bestemmelsen sli k de n var utformet i høringsforslaget samsvarer godt med
direktoratets anbefaling. For å sikre at det fremgår klart at revegetering kun skal gjøres der det ikke
kommer i konflikt med driftshensyn foreslås det at bestemmelsen som gjelder for istandsetting s uppleres
med tillegsinformasjon og blir som følger ( § 1.1, punkt 5 ) :

"… Pallehøydene skal fylles ut og skråningene revegeteres. Dette skal gjøres fortløpende etter hvert som
en tar ut masser til uttaksgrense, det vil si i områdene som er ferdig utdrevet…"

Direktoratet for mineralforvaltning påpeker at det er viktig å sette av tilstrekkelig areal til etablering av
sikringstiltak rundt bruddet. Ettersom bruddkanten vil flytte seg gradvis mot sør og vest, og bli lengre
etterhvert som området utvides, vil de t være mest hensiktsmessig å tilpasse sikringstiltakene i
skogkanten i takt med utvidelsen av området. Derfor er kravet til sikringsgjerde angitt i
reguleringsbestemmelsene, og ikke vist med egen linje på plankartet. Innspillet vurderes som ivaretatt i
pla nforslaget, og sikring vil være et tema som også håndteres i driftsplan og konseksjonssøknad som
skal godkjennes av Direktoratet.
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3 Beskrivel se av dagen s situasjon

I dette kapittelet gis en kort beskrivelse av dagens situasjon, for å gi et innblikk i hvor dan planområdet
framstår i dag. Kapittel 7 tar for seg ulike fagtema som berøres av planarbeidet, og der er dagens
situasjon mer utfyllende beskrevet med fokus på de enkelte temaene.

Beliggenhet og adkomst

Planområdet ligger i Somdalen, ca. 20 km nord for
Hønefoss, øst for E16. Somdalen strekker seg fra
bebyggelsen ved krysset Samsjøveien x E16, og
nordøstover mot Samsjøen. Planområdet ligger på
nordsiden av Samsjøveien, og omfatter areal til
utvidelse av eksisterende pukkverk samt areal til
etablering av ny tilførselsvei. Masseuttaket ligger ca.
3 km fra E16, i en åsrygg sør vest for Breitjern.

Pukkverket har i dag adkomst fra Samsjøveien, s om
er en lokalveg som knytter området ved Samsjøen til
E16. Samsjøveien er priv at bomveg fra etter
boligbebyggelsen og videre innover mot Samsjøen .
Masseuttaket ligger ovenfor bommen.

Oversiktskart. Pukkverk markert med sort punkt.

Flyfoto, Somdalen. Eksisterende pukkverk rett sør for Breitjern markert med blå ring.
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Bruk av området

Området er preget av skogs - og landbruksområder med spredt boligbebyggelse. I området er det areal til
skogsdrift, landbruk, masseuttak, samt små foretak knyttet til bl.a. vedproduksjon. Skogsområdene er
frilufts - og turområder med et nett av turveier og skiløyper. Det ligger en nedlagt skytebane nord for
Samsjøveien, og en ny skytebane ligger nord for den nedlagte banen.

Vegetasjon og terreng

Området består hovedsakelig av barskog. Nord for Samsjøveien er terrenget relativt flatt, og dominert
av en større furumo . I dalbunnen renner elva Somma fra Samsjøen til Ådalselva. Åsene omkring
Somdalen strekker seg opp mot 400 - 600 meter over havet.

Bebyggelse

Langs Samsjøveien opp ti l bommen, ligger det flere bolighus og småbruk. Fra pukkverket ligger
nærmeste bolighus ca. 550 meter i luftlinje. Videre innover mot Samsjøen ligger en del hyttebebyggelse
(omlag 170 hytter) og de nærmeste hyttene ligger ca. 500 m i luftlinje fra pukkverk et, nord for Breitjern.

Bilder fra området

Krysset E16/Samsjøveien, med boligbebyggelsen på Somma i bakgrunnen.

Samsjøveien , sett fra E16, i retning øst.
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Samsjøvei en ved bommen.

Somma pukkverk, høsten 2014, sett i retning nord. I bakgrunnen sees Somdalskollen.

Breitjern sett i retning sørvest, med Somma pukkverk i bakgrunnen.
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4 Overordn ede ram m er og føri n ger

4. 1 Gjelden d e reguleringspl aner

Planområdet er i all hovedsak ureg ulert. Unntaket er atkomstvei til ny Somma skytebane, (vist i ill.
under) som k rysser deler av planområdet vest for den gamle skytebanen.

Over: Utsnitt fra kommunens kartbase over vedtatte reguleringsplaner.

4. 2 Pågående planarbeid

Ringerike kommune er i en prosess med rullering av kommuneplanens arealdel. Det er ikke sendt inn
innspill for endring av arealformål for området hvor Somma pukkverk er lokalisert.

› Temautredning for m asseforvaltning , formannskapsbehandling 18.08.2015, sak 88/15 .
I forbindelse med revisjon av kommunep lanens arealdel er det utarbeidet en temautredning om
masseforvaltning. Utredningen skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. En av
føringene i temautredninga er at utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye .
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4. 3 Kommuneplaner

› Kommuneplan for Ringerike 2015 - 2030 , Samfunnsdel , vedtatt 30.04.2015
Planen inneholder målsettinger innen områdene befolkning, næring, by - og lokalsamfunn og
kommunen som organisasjon. I tillegg er det gitt noen føringer for effektiv arealdisponering, og her
står det følgende som er relevant for masseuttak: Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap,
natur - og kulturmiljø samt god vannkvalitet gjennom en bærekraftig masseforvaltning, herunder
sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov , samt redusere miljø - og samfunnsbelastning.
Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder .

› Kommuneplan for Ringerike 2007 - 2019, Arealdel , vedtatt 30.08.2007
Arealdelen le gger overordnede føringer for arealbruken i kommunen. I gjeldene plan er området fra
E16 til Samsjøen avsatt til Landbruk, - Natu r - og Friluftsområde. Ved E16 er det avsatt arealer til
eksisterende og framtidig boligbebyggelse.

› Kommunal planstrategi 2013 - 2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er
retningsgivende for prioritering av planoppgaver. Det fremgår tydelig av planstrategien at
næringsutvikling er et satsingsområde for kommunen. Ny planstrategi for perioden 2016 - 2020 er
under utarbeidelse .

4. 4 Fylkesplaner / regionplaner

› Regional planstrategi for Buskerud 2013 – 2016, Buskerud Fylkeskommune
Regional planstrategi ble vedtatt av fylkestinget 06.12.2012. Dette er en strategisk plan som
fokuserer på 8 temaområder, blant annet satsingsområder for næringsutvikling. Her er det planer
om å lage en interkommunal utviklingsplan for Ringeriksregionen. Strategien sier også at det skal
utarbeides en regional areal - og transportstrategi i denne perioden. Planstrategien for Buskerud gir
ingen direkte føringe r for bergverksindustrien, men generelt påpekes at gode rammebetingelser er
viktig for næringsutvikling.

4. 5 Statlige føringer

4.5.1 Lover

› Plan - og bygningsloven skal bestemme uttaksvolum og ivareta hensynet til miljø og samfunn.

› Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) sikrer blant annet Direktoratet for
mineralforvaltning retten til å forlange driftskonsesjon (§ 43) med driftsplan og at direktoratet skal
føre tilsyn med driften. For øvrig sikrer driftskonsesjonen økonomisk sikkerhet for o pprydning og
istandsetting samt bergteknisk kompetanse for driften.

› Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf.
undersøkelsesplikten § 9.

› Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å re dusere
forurensning.
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› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Loven har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser.

4. 5. 2 Retningslinjer

› Statlige retningslinjer for sam ordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig - , areal - og transport - planleggingen
og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt
samspill mellom ko mmuner, stat og utbyggere for å sikre god steds - og byutvikling.

› RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan - og
bygningsloven”, stiller krav om at bar n og unge blir i varetatt i plan - og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være
sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.

› Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T - 1442/2012
Formålet med denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede
natur - og friluftsområder gjennom å: anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte
områder rundt eksist erende støykilder synliggjøres gi anbefalinger om hvor bebyggelse med
støyfølsom bruksformål ikke bør etableres, og hvor etablering bare kan skje med særlige avbøtende
tiltak gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse l okaliseres og
utformes med tanke på å hindre nye støyplager.
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5 Grunnl agsdokumenter

5. 1 Trafikk

Som en del av planarbeidet er det laget en analyse av trafikksituasjonen i området. Dagens situasjon e r
vurdert, og det er sett på hv i l ke endringer som følger av planforslaget. Se vedlegg 3 for fullstendig
trafikkanalyse.

Trafikkmengde

For å komme fram til trafikktall, er det gjort en beregning av trafikk til boligene langs Samsjøveien ,
hyttetrafikk videre innover mot Samsjøen, trafikk til skytebanen, trafikk til p ukkverket, tømmertransport
og annen trafikk. Inkludert noe turtrafikk til Samsjøområdet, er det ans lått at det er totalt ca. ÅDT 35 0
(avrundet) på Samsjøveien. Av dette utgjør trafikk til/fra boligene ca. ÅDT 250. Timetrafikk er
konservativt anslått å ligg e på ca. 50 kjt/t.

Ny adkomstvei vil totalt få en trafikkmengde på ca. ÅDT 100 (avrundet), med ca. 50 % tunge kjøretøy.
Dette omfatter økt trafikk til pukkverket, tømmertransport, hyttetrafikken og annen trafikk som skal
forbi boligene langs Samsjøveien. I gjen på eksisterende Samsjøveien er kun dagens boligtrafikk, på ca.
ÅDT 250.

Trafikksikkerhet

Det er ikke registrert ulykker i krysset "E16 x Samsjøveien" og ikke på Samsjøveien. Det er registrert én
ulykke med alvorlig skade ca. 400 meter sør for krysset og én ulykke med alvorlig skade ca. 700 meter
nord for krysset.

En overføring av tunge kjøretøy og hyttetrafikk til ny vei er positivt for boligene langs Samsjøveien.

Den nye veien kommer inn på Samsjøveien ca. 250 meter øst for krysset med E16 . På denne
s trekningen blir det en økning i trafikk sammenlignet med dagens situasjon. Det meste av denne
økningen er tunge kjøretøy til/fra pukkverket (lastebil og lastebil med henger).

Store kjøretøy har dårligere sikt enn personbiler. Med ca. 70 – 80 tunge kjøretøy daglig (mandag –
fredag), er det vurdert at det er behov for egen løsning for myke trafikanter langs den ytter ste delen av
Samsjøveien. Det skal sørges for sikkert krysningspunkt der skolebarn må krysse Samsjøveien . Se
nærmere beskrivelse s. 8 og 9 K rys sområde ved E16 .

Krysset E16 x Samsjøveien

I følge Nasjonal vegdatabank er trafikkmengden på E16 forbi planområdet på ÅDT 3800. Det er mottatt
telledata (timetrafikk fordelt på retning) fra et tellepunkt ca. 3 km sør for Samsjøveien fra ca. en uke i
mai 20 11 (uke 20/21). Det er registrert mest trafikk fredag ettermiddag, det ble da registrert 340 kjt/t i
retning nord og 140 kjt/t i retning sør.

Trafikkmengden i krysset er beskjeden (totalt ca. 500 kjt/t i største time i ettermiddagsrush) og tilsier
god trafikkavvikling med dagens utforming.
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5. 2 G runnforhol d

Geologi og kvartærgeologi

Berggrunnen består i hovedsak av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt (NGU.no,
N250 kart), se kart under.

Løsmassekart over området viser hovedsakelig more nedekke av varierende mektighet og områder som
er uten løsmassedekke. Planområdet har også noe bresjø/breelv - avsetninger og noe marine avsetninger,
men planområdet ligger i all hovedsak over marin grense. Løsmassedekket er mindre sammenhengende
enn hva som indikeres på løsmassekartet. Bart fjell og tynt torvlag er utbredt på høydedragene.

Over: Berggrunnskart over planområdet Planområdet består av glimmergneis, glimmerskifer,
metasandstein og amfibolitt . Kilde: NGU.no, N250 kart .
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Over: Løsmassekart. Kilde: ngu.no

Prøver av steinforekomsten

Somma Pukk AS har fått gjennomført prøvetaking av steinforekomsten. Resultatene fra disse prøvene,
såkalt Micro Deval og Los Angeles1, var gode og tilfredsstillende for å tilrettelegge for en utvidelse av
pukkverke t . Prøvene hadde Los Angeles verdi 15 (Deklarert LA15) og Micro Deval verdi 7 (Deklarert
Mde10).

1 Los Angeles - verdi (LA - verdi) er et u ttrykk for et materia les motstandsevne mot mekanisk nedknusing.
micro - Deval - koeffisient (MDE ) er et m ål på steinmateriale ts motstandsevne mot slitasje.
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6 Beskrivel se av pl an forsl aget

6. 1 Al ternativer som er drøftet

Utvidelse av m asseuttak et

Som en del av planarbeidet er det drøftet ulike alternativer for utforming av pukkverket og uttak av
masser. Man har søkt å finne løsninger som ivaretar pukkverkets ønske om utvidelse , samtidig som man
tar hensyn til landskapsbildet, naturmangfold, vassdrag, trafikkhensyn, støyprob lematikk og andre
lokale interesser.

Disse vurderingene har ført fram til det planforslaget som er utarbeidet. For de ulike fagutredningene
vises det til de enkelte kapitlene i konsekvensutredningen.

Adkomstvei

Det har i oppstartsfasen i planarbeidet vært drøftet ulike alternativer for adkomstvei fra E16 og fram til
pukkverket. Dette med tanke på å avklare hvilket alternativ som ønskes i framtidig situasjon.

H ovedprinsipper / alternativer fo r adkomstvei som er drøftet. Mørk grå linje er dagens vei. Rød lin je er
en mulig trase for helt ny adkomstvei. Grønn linje er en kombinasjon av dagens adkomst vei, mindre
veier i området og ny trase.
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Dagens løsning (Mørk grå)
Dagens adkomstvei, Samsjøveien, går gjennom boligbebyggelse langs veien, forbi oppkjøring til
So mma pukkverk og videre innover mot hytteområder langs Samsjø veien og omkring Samsjøen. Veien
er relativt smal og svingete, og beboere har klaget over trafikkfarlige situasjoner som involverer både
tungtransport til pukkverket og hyttetrafikk. Veien kan trolig utbedres noe, m en stedvis er det trangt .
Det vil trolig være vanskelig å utbedre slik at man i tilstrekkelig grad unngår støy/støvpr o blematikk, og
op pnår tilstrekkelig sikkerhet for barn som leker ved veien og bruker den som skolevei.

Eksisterende Samsjøveien , der denne passerer boligbebyggelse sør for bommen.

Mellomalternativet (grønn)
Det er vurdert en mellomløsning som delvis anlegges på eksisterende veier, og delvis som ny trase.
Dette vil gi mindre omfang i forhold til landskap og natur, og ka n kanskje være et rimeligere alternativ
enn å bygge hele veien som ny trase. Som for den helt nye traseen, så vil også denne linjen flytte trafikk
til / fra pukkverket bort fra boligene langs dagens adkomstvei.

Linja som er vist i kartet på forrige side be nytter mest mulig av dagens adkomstvei frem til Kristines vei
der denne tar av i retning nord/gammel skytebane. Herfra følger den Kristines vei et stykke, før den
følger ny trasé nord for eksisterende Samsjøveien . Linja gir ca . 600 meter lengre kjøreavsta nd enn
dagens adkomstvei.

Hovedalternativet (rød)
Man har i planarbeidet vurdert muligheten for å etablere en ny adkomstvei fra første stikkvei etter E16 -
krysset og fram til pukkverket, dette bl.a. etter ønske fra tiltakshaver. Se rød linje på forrige side. Denne
vil flytte tungtransport og øvrig trafikk til pukkverket vekk fra dagens vei. Linja vist i kartet gir omtrent
samme kjøreavstand som dagens adkomstvei.

Dette alternativet vil medføre at det etableres en ny vei gjennom landskap og natur. Terreng et er på
deler av strekningen flatt, mens det andre steder er relativt bratt. Det vil bli nødvendig med en del
terrenginngrep for å oppnå akseptable stigningsforhold på veien, dette gjelder særlig i dalsøkket/myra
sydvest for pukkverket.
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T . v. Ny adkomstve i vil krysse den gamle skytebanen omtrent midt i bildet.
T . h. Lia sør for grustaket, hvor ny adkomstvei til masseuttaket vil legges.

Vurdering
Det er gjort en helhetlig vurdering av de ulike trasealternativene . Konklusjonen er at rød trasé best
ivaretar lokalbefolkningens og tiltakshavers interesser. Rød trasé støttes også av Ringerike kommune,
forutsatt at vegen blir en privat veg, som også åpnes for lokaltrafikk/tømmertrafikk. Rød trasé sikrer en
trafikksikker og miljømessig løsning for trafikk til masseuttaket og annen trafikk til Samsjøen, herunder
tømmertrafikk og hyttetrafikk. Traséen legges slik at vegen i liten grad berører lokalsamfunnet og lokale
boliger. Vegen vil føre til inngrep i natur og landskap, men det skal tilrettelegges for at man i størst
mu lig grad hensyntar natur, landskap og friluftsområder.

Det forutsettes at Samsjøvei en stenges for gjennomkjøring før dagens bom, og dermed kun benyttes
som adkomstveg til boligbebyggelsen. Dette gir en mer tra fikksikker løsning og en betraktelig forbedret
løsning mht. støy og støvproblematikk for beboerne langs Samsjøveien.

6. 2 0 - alternativet

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjø res for ulike alternativer. “0
alternativet” er et generel t uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak ikke
blir gjennomført.

I dette tilfellet vil et 0 - alternativ være en situasjon uten fortsatt drift i pukkverket.
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6. 3 Pl anens innhold

Plankart og planavgrensning

Over: Plankart . Ukjent målestokk. Se vedlegg for fullstendig kart med tegnforklaring.

Over vises plankartet for denne detaljregu lering. Planområdet er på ca. 280 daa. Området som det ble
varslet oppstart for var betydelig større, for å kunne gjøre en vurdering av ulike adkomst alternativer.
Planavgrensningen i planforslaget er tilpasset omfanget av tiltakene som inngår i planen, og er avklart
med Ringerike kommune.

Veg

Den nye adkomstvegen e r regulert til felles kjøreveg, anlegges med skogsbilvegstandard og to
kjørebaner. Der ve gen krysset myrdraget vest for pukkverket, er det regulert inn en veg s om kobler seg
til Samsjøveien ved dagens bom. Samsjøveien stenges for gjennomkjøring , slik at hyttetrafikk,
tømmertransport og all trafikk til pukkverket går via den nye akomstvegen. Fo r å hindre lekasje til
Samsjøveien må bommen plasseres før koblingspunktet mot den nye adkomstvegen, det vil si rett nord
for boligbebyggelsen. Småbruket Kvernstua ligger øst for den planlagte bommen. For å unngå at
bommen blir til ulempe for de fastboende opparbeides det adkomst til Kvernstua parallellt med
Samsjøveien. Denne løsningen tilsvarer dagens situasjon ved eksisterende bom. Ny vei opp til
pukkverket blir sør for pukkver ket, i åsen ovenfor Samsjøveien.

Mellom busslomme for skolebuss lengst vest i Sam sjøveien og krysset hvor den nye adkomstveien
starter, er det regulert inn areal til fortau. I krysset er det lagt inn frisiktlinjer. ÅDT 350 og fartsgrense
50 km/t tilsier st oppsikt på 45 meter til hver side for utkjøringen fra krysset. (45 m x 6 m).
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Masseuttak

Dagens pukkverk og den planlagte utvidelsen foreslås regulert til "Steinbrudd og masseuttak ". Driften
som har vært hittil er g jor t med grunnlag i dispensasjon som ble g itt i 2012 for til sammen 30 000 fm³
fordelt på tre år . Somma Pukk AS tar sikte på uttak mellom 20 - 30 000 fm³ per år når den nye
adkomstvegen til pukkverket er etablert. I en overgangsperiode på maks 2 år vil det årlige uttaket ligge
på det samme som det h ar gjort siden dispensasjonen ble gitt i 2012. Det tillates uttak av masser mellom
07:00 og 19:00 i ukedagene , og mellom 09:00 og 16:00 på lørdag, slik at privatpersoner har mulighet til
å hente masser i helga. Tidsbegrensningene gjelder både for overgangsperioden, og når anlegget er i full
drift. Med årlig uttak på 25 000 fm³ vil det i gjennomstnitt bli kjørt ut 140 - 150 m³ masse per dag.
Ettersom pukkverket i hovedssak leverer til anlegg og tiltak i nærområdet er aktiviteten i bru ddet i stor
grad styrt av etterspørselen i det lokale markedet. Tallene som er skissert over er derfor usikre, og gir et
bilde på aktivitetsnivå et ved ønsket uttak. Rammene som er satt i planforslaget omfatter uttak ned til
nivå 200 moh på et areal på drøy t 70 daa . Med årlig uttak på 25 000 fm³ vil en kunne ha drift i Somma
p ukkverk i ca. 50 år .

Sprenging og grovknusing f oregå r i forholdsvis avgrensede tidsrom. Videre foredling og flytting av
masser internt i bruddet foregår mer kontinuerlig. Både g rovknusi ngen og finknusing gjøres med utstyr
som står i pukkverket året rundt. Det kan bli aktuelt med takoverbygg over hele eller deler av
masseforedlingsutstyret. Utover bygging av takoverbygg over knuseverk kan det bli aktuelt å bygge
andre typer driftsbygg, so m administrasjonsbygg/brakke med kontor og nødvendige fasiliteter, enkle
lagerbygg for maskiner og utstyr, bygg i forbindelse med vekt etc.

Grønn struktur og LNF

Rundt hele pukkverket er det lagt inn arealformål "ve getasjonsskjerm". Mot Breitjern er det regulert
vegetasjonsskjermen i kombinasjon med hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det er lagt inn areal til
turveg vest for pukkverket, og her stenges dagens oppkjørsel til pukkverket. Mellom Samsjøveien og
den nye adkomstvegen reguleres det til L NF, skogbruk.

Arealoversikt

Tabellen under viser en oversikt over de ulike formålene i plankartet, og antall daa for disse.

Formål Feltnavn Areal daa

Steinbrudd og m asseuttak BSM 71,8

Annen veggrunn, grøntareal SVG 34,6

Kjøreveg SKV 32,4

Fortau SF 0,8

Turveg GTD 1,0

Vegetasjonsskjerm GV 94,3

LNF, Skogbruk LSK 46,9

Hensynssoner

Bevaring av naturmiljø H560_1 22,0
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6. 4 Teknisk infrastruktur og overvannshåndtering

Teknisk infrastruktur i området

På tvers av planområdet går en høyspenttrase. Traseen krysser Samsjøveien ca. 800 meter fra E16.
Høyspenten blir ikke berørt av planforslaget.

Langs Samsjøveien er det lufts trekk for EL og telekabler. For uten fortau på et lite strekke, tilrettelegges
det i kke for tiltak i S a m sjøveien. Planforslaget vil ikke føre til endringer på eksisterende anlegg.

Det er ikke kommunalt vann - eller avløpsanlegg i området. De enkelte boligene har slamavskillere, og
vannforsyning fra private brønner. Disse anleggene blir ikke direkte berørt av planforslaget . Ved
byggeplanlegging og søknad om igangsettingstillatelse for adkomstvegen må det sikres at
drikkevannskilder knyttet til myrdraget vest for pukkverket ikke blir berørt av ny a dkomstveg på tvers
av myra. For vurderinger knyttet til grunnvann vises det til kap. 7.9.

Overvannshåndtering i planforslaget

Regnvann som faller på adkomstvegen ledes til åpne sidegrøfter. Her fordrøyes og in filtreres vannet
gjennom sandmaser og organisk materiale. Ved bruddet skråner terrenget mot Breitjern, og det er derfor
naturlig at regnvann som faller ned i bruddområdet finner veien mot tjernet. Avstanden mellom
masseuttaket og tjernet er 75 - 110 m , og arealet er regulert t il turveg og vegetasjonsskj erm. Den tette
skogen som vokser her fungerer som buffer mot vassdraget. For å sikre at denne funksjonen
opprettholdes e r det angitt hensynssone for bevaring av naturmiljø på arealet mellom turvegen og
Breitjern. Videre skal det anlegges en gr øft i forkant av vollen som etableres langs turvegen. Denne skal
sikre ytterligere fordrøyning og infiltrasjon av overvannet som genereres inne i bruddet.

Prinsipp, voll og fordrøyningsgrøft mellom pukkverk e t og turveg en .
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Planforslag sammenstilt med flyfoto over området.

6. 5 Universell utforming

Planforslaget legger opp til en ny adkomstveg som skal benyttes til transport av masser, samt
tømmertranpsort og trafikk til og fra hytter. For myke trafikanter vil det være mer aktuelt å benytte
Samsjøveien for adkomst til b oligene i området, og for ferdsel videre innover mot Samsjøen.
Samsjøveien ligger i forholdsvis flatt terreng, med stigningsforhold innenfor grenseverdiene i gjeldende
retninglinjer for universell utforming.

Planforslaget legger ikke opp til annen bebygge lse enn det som tillates oppført av driftsbygg innenfor
formålet for pukkverk. Tiltak som skal godkjennes her vil måtte forholde seg til kravene om universell
utforming som stilles gjennom Forskrift om tekniske krav til byggverk ( Byggeteknisk forskrift).

6. 6 Avslutning av masseuttaket

Driver av et masseuttak skal sørge for forsvarlig opprydding av området under og etter at virksomheten
er av sluttet, jf. mineralloven § 50. Med utgangspunkt i dagens situasjon omkring uttaket ser en for seg at
landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF) , herunder skogbruk, vil være den naturlige bruken av
området etter avsluttet drift. Da må området ryddes, og tekniske installasj oner og eventuelle bygninger
fjernes. På avsluttede uttaksflater må det tilføres masser som gir grobunn for revegetering. Spontan
revegetering anbefales fremfor planting. F or å øke den spontane revegeteringen anbefales det å så til
områdene med strølaget fra avdekte områder. Disse løsmassene inneholder frø og røtter fra vegetasjonen
i og omkring uttaket. Den ne vegetasjonen har tilpasset seg forholdene på stedet, og gir derfor de beste
forutsetningene for rask etablering og et vellykket resultat. Illustrasjon og foto under viser henholdsvis
prinsipp for avslutning av bruddkant og resultatet av revegetering på pallene i et tilsvarende brudd.
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Foto: Fra Skoltgruppen Vestby Pukkverk © Direktoratet for mineralforvaltning.

Med dagens driveretning mot nord - og nordvest vil en kunne ta ut masser til nordre uttaksgrense, og
sette istand avsluttet pallekant i denne enden av pukkverket parallellt med videre drift. Grepet med
fortløpende istandsetting kan videreføres langs uttaksgrena etter hvert som en jobber seg sørover.

Illustrasjon, driveretning og istandsetting.

Alle konsesjonspliktige uttak skal ha driftsplan. Driftsplanen skal være drivers redskap for planlegging
og gjennomføring av driften. I driftsplanen skal det være beskrevet hvordan uttaket skal foregå, hvordan
uttaksområdet skal avsluttes og istandsettes o g hvilke sikringstiltak som skal gjennomføres i
driftsperioden og etter avsluttet drift. Driftsplanen utformes basert på vedtatt reguleringsplan .
Konsekvensutredning av tema landskapsbilde viser terrenget ved maksimalt uttak av masser.
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7 Konsekvenser for mil jø og samfunn

7. 1 Generelt

Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan forventes å ha i
forhold til tema innenfor miljø og samfunn. Videre skal en konsekvensutredning ta for seg avbøtende
tiltak for eventuelle negati ve konsekvenser som framkommer. Dersom en vurderer at det er behov for
undersøkelser før gjennomføring av planforslaget, skal dette fremgå av konsekvensutredningen . Det
samme gjelder dersom en vurderer at det er behov for å overvåke og klargjøre de faktisk e virkningene
av tiltakene som planforslaget tilrettelegger for.

Metodikken som er brukt kan i hovedsak beskrives med følgende punkter:
› Informasjonsinnhenting og beskrivelse /verdivurdering av dagens situasjon .
› Beskrivelse, beregning og vurdering av tilta kets konsekvenser i forhold til de ulike utredningstema .
› Beskrivelse av avbøtende tiltak .

Det har vært jobbet med de ulike fagtemaene underveis i planprosessen for å komme fram til et
planforslag som i størst mu lig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene.

7. 2 Natur miljø og biologisk mangfold

Det er gjort en vurdering av temaet naturmiljø og biologisk mangfold, og dette arbeidet er samlet i
vedlegg 4. Naturmangfoldet er beskrevet ut fra tilgjengelig, eksisterende informasjon, befaring og
opplys ninger som er framkommet gjennom kontakt med miljøforvaltningen i kommunen og hos
fylkesmannen. Naturmangfoldet i om rå det er verdivurdert etter nasjonal metodikk. Omfang og
konsekvenser er beskrevet på bakgrunn av kunnskap om aktuelle forekomster, beskrive lse av tiltaket og
faglig skjønn.

Det er påvist naturmangfold av liten og middels verdi innenfor planområdet. Ådalselva nedstrøms for
Somma er vurdert å være i influensområdet for planen, og her er det påvist naturmangfold av stor verdi.
Nødvendige re nse tiltak for å unngå skade på naturmangfoldet er integrert i planen. Den samlede
vurderingen i temarapporten er at planen har liten til ingen negative konsekvens for naturmangfoldet.

Rapporten inneholder også en vurdering av planforslaget i henhold til Natur mangfoldlovens kapitel 2.
Her oppsummeres karakteristikk av kunnskapsgrunnlaget for analysen, eventuelle svakheter i dette,
hvordan føre - var prinsippet kommer til anvendelse, miljøforsvarlige teknikker og hvordan tiltakshaver
kan belastes even tuell skade p å naturmangfoldet.

7. 3 F riluftsliv

Planområdet er del av et område som er attraktivt for turgåing, sopp - og bærplukking, skiturer og
mosjonering. Et par k ilo m eter nord for pukkverket ligger Samsjøen, hvor d et er et etablert hytteområde.
Det finnes en rekke sti er og turveier på furumoen nord for boligbebyggelsen som ligger langs
Samsjøveien . Stiene og turveiene krysser den foreslåtte adkomstvegen flere steder . Diagonalt over moen
fra Samsjøveien går en privat grusvei, kalt Kristines vei. De nne fungerer som at komstvei til skytebanen
og et par boligeiendommer. I tillegg er den u tgangspunkt for flere tursti er. Det går også skiløype
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gjennom området som blir berørt av den nye atkomstveien. Skiløypa krysser planområdet i sydvest, litt
øst for krysset på E16 (illustr asjon nedenfor).

På åsryggen ved pukkverket finnes ingen merke de eller mye brukte stier. M ellom pukkverket og
Breitjern ligger en eksisterende , lokal turveg som leder til en sti som fører til Kongsgårdskollen og
Fjøsvikfjellet . Turveien krysser pukkverkets område, og blir per i dag brukt i driften.

Uthevet rød strek viser skiløype registrert i kommunens kartdatabase .

Turveg sør f or Breitjern , i retning Kongs g å r dskollen. M uli g utvidelsesområde for pukkverk t.v.
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Kristines vei, som fungerer som adkomstvei til bolig/hytte, samt turvei i området.

Tiltakene som det tilrettelegges for i p lanforslaget vil kunne medføre at natur - og friluftsområder i
relati vt kort avstand fra pukkverket blir påvirket av støy. Støy som følge av tiltaket er kartlagt som en
del av konsekvensutredningen. Se kapittel 7.7 . Inngrep i natur og landskap påvirke r opplevelsen i
forhold til frilufts liv og rekreasjon. Reguleringsbestemmelsene sikrer at lokale stier og skiløyper blir
ivaretatt ved fremføring av ny adkomstveg. I dagens situasjon er det nærføring mellom driftsområdet og
turvegen som går forbi pukkverket. Planforslaget sikrer begrensning av n egative konsekvenser for
frilu ftslivshensyn med god visuell skjerming mot driftormådet , og tilrettelegging av turveg.

7. 4 Landsk ap sbilde

Se vedlegg 5 for fullstendig konsekvensutredning av tema landskapsbilde. Under følger oppsummering
og konklusjon fra rapporten.

Et pukkverk av denne størrelsen (planlagt utvidelse) er et betydelig terrenginngrep. Det er derfor viktig
å gjøre vurde ring av landskapsvirkning, og om mulig tilpasse tiltaket best mulig til omgivelsene.

Somma pukkverk ligger i et dalsøkk, og dagens pukkverk er lite synlig fra bebyggelsen i nærområdet.
Utvidelsen vil også i stor grad ligge skjult bak kollen, sett fra bebyg gelsen. Vegetasjonen i området
bidrar til at det nesten bare er på helt nært hold at pukkverket vises. Planforslaget legger opp til en god
buffersone som skal bidra til å dempe landskapsvirkningen av tiltaket. Fra utsiktssteder på toppene langs
Somdalen er og vil pukkverket være synlig, men det antas at dette berører et begrenset antall personer.

Adkomstvegen vil være synlig på nært hold, og særlig der den ligger med skjæring / fylling i skrått
terreng og over myrdraget. Bevaring av vegetasjon, og revegeter ing av midlertidig berørte områder vil
være viktig.

Totalt sett vurderes pukkverket å gi noe negativ landskapsvirkning, og det samme gjelder for
adkomstvegen. For å begren se konsekvensene er pukkverket s avgrensning tilpasset omgivelsene, og
adkomstvegen følger terrenget så godt som mulig.
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7. 5 Vassdrag

Det fremgår av kapitel 7.2 at naturverdi knyttet til Breitjern og Somma er vurdert i konsekvensutredning
av tema Naturmiljø og biologisk mangfold, (vedlegg 4) . I vurderingen har en også tatt med Ådalselva
ettersom eventuelle utslipp i vassdragene oppe i Som dalen vil kunne få konsekv enser for vassdrag
lengre ned i dalen. Det er konklude rt med at Breitjern og Somma har middels verdi. Dette er basert på at
tjerne t og elva er resipient er for vannet i planområde t, at kan t vegetasjonen er intakt og at myrområdene
omkring Breitjern bidrar med fangst og lagring av karbon ved t orvdannelse. Ådalselva e r leveområde
for rødlistende elvemusling og kreps , og verdien vurderes som stor . Naturmangfoldrapporten har listet
opp noen punkter som skal bidra til å hindre negeative konsekvenser for vassdraget:

› Redusere avrenning av forurenset vann til vassdrag .
› Buffersone mot vassdrag.
› Reduksjon av partikkelflukt til vann i forbindelse med knusing av fjell .

Det er valgt løsninger som hindrer avrenning av forurenset vann til vassdrag, og det er satt av areal med
hensynssone for bevaring av naturmiljø mot Breitjern og den delen av Somma som renner forbi
pukkverket. Det vises til kapittel 6.4 for beskrivelse av overvannshåndtering. D et er god avstand til
Breitjern og delen av Somma som renner forbi bruddet. Skogen som vokser mellom turvegen og tjernet
er også høy og tett. Dette gir god beskyttelse mot at støv fra pukkverket når vassdragene.
For å redusere faren for partikkelflukt
ytterligere bør knusere, siktere, og annet
maskinelt utstyr være konstruert slik at
utslipp av støv til omgivelsene blir
minimal. Videre bør åpne lagre av
råvarer plasseres slik at de blir minst
mulig vindutsatt, og i tørre perioder bør
det vurders om råvarelagrene skal fuktes
med vann . Dette er tiltak som skal
beskrives i driftsplan og bestemmes
gjennom konsesjonen som gis av
Direktoratet for mineralforvaltning. Med
iverksetting av de nevnte avøtende
til takene vil fa ren for at pukkverksdriften
gir negative konsekvenser for
vassdragene være svært begrenset. Turveg sør for Breitjern, i retning Kongs g årdskollen

7. 6 Næring sliv

Området er i dag et ruralt skogs - og landbruksområde, preget av skog, spredt bebyggelse, og noe
næringsvirksomhet. I nærheten av planområdet, ved Somdalsveien ligger bedriften Somma Ved, som
drives av Andreas og Lars Groseth. Bedriften, som har 2 ansatte , driver produksjon a v brenneved. Nord
for planområdet, langs E16, ligger bedriften Norsk Eksport Utvikling AS, som driver med kjøp og salg
av kopimaskiner. Omsetningen er ca. 10 millioner kroner og bedriften har 4 ansatte.

Videre ligger bedriften Somma P ukk AS i planområdet. Ved videreføring av dagens situasjon, uten
reguleringsplan for pukkverket, vil ikke bedriften få konsesjon for videre drift. Planforslaget sikrer
videre drift for Somma P ukk AS i Somdalen. Bedriften har i dag 2 ansatte.
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Et masseuttak generer et fåtall faste arbeidsplasser, men massene er en viktig ressurs for næringslivet i
regionen i perioden det er i drift. Ulike utbyggingsprosjekter er som regel avhengige av å kjøpe inn gode
steinmasser. Et pukkverk på Somma vil være en stabil leve randør av pukk til lokale og regionale
aktører. Pukkverket ligger sentralt ifht. bl.a. Ringeriksregionen, hvor det planlegges flere sto re
utbyggings - og infrastruktur prosjekter i årene framover, herunder utvikling av Eggemoen, E16 Nymoen
– Olum , E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen.

7. 7 Støy

Som en del av konsekevnsutredni ng en er det utarbeidet en støyvurdering av dagens situasjon og tiltaket.
Se vedleg g 6 for fullstendig støyrapport. Beregningene viser at de støyfølsomme bygningene i området
ikke får støyøk ning som fører til overskridelse av grenseverdien. Utvidelsen av pukkverket anses
dermed ikke å ha noen store negative støykonsekvenser.

For vektrafikkstøy vis er beregningene at støynivået overskrider grenseverdien ved fasader til
støyfølsomme bygninger næ r E16. Overskridelsene skjer dermed i hovedsak ikke gjennom trafikk til
pukkverket. For støy fra pukkverket i dagens situasjon, viser beregningne at støynivået ikke overskrider
grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger i nærområdet. Én fritidsbolig ligger i gul
støysone.

Konsekvensen av støy fra pukkverket for framtidig situasjon, sammenlignet med dagens situasjon er at
fritidsboligen som i dagens situasjon ligger i gul støysone ikke vil gjøre det i framtiden. Støyen skjermes
noe bedre mot nord enn i dagens situasjon, og dette bidrar til noe lavere støynivå for fritidsboligene.

7. 8 Rystninger

Det er gjort en vurdering av om vibrasjoner fra spren ging kan ventes å skade nærliggende bebyggelse.
Disse vurderingene er basert på salvedata fra Somma pukkverk og erfaring fra en rekke andre
prosjekter. Vurderingene kan leses i sin helhet i vedlegg 7 .

Det anbefales besiktigelser i forbindelse med vibrasjon svurderinger. I hht NS8411 anbefales
besiktigelse i inntil 100 m avstand. Grenseverdier for vibrasjoner avhengig av ulike faktorer, nemlig
tilstanden på byggverket, grunnforhold der byggverket står, hovedmateriale i byggverket, type og
utforming av byggver k, avstand til vibrasjonskilden og type vibrasjonskilde. Selv om det ikke er satt en
grenseverdi på nærmeste bolige r, er beregnet svingehastighet (Vf) langt under foreløpig grenseverdi.

På Somma ligger nærmeste bolig ca 350 fra pukkverket. Ettersom avstand en er stor er det lite
sannsynlig at sprengningene i pukkverket genererer bygningsskader.

7. 9 G runnvann

Åsk ollen hvor pukkverket planlegges viderført består av svært harde bergart arter , og driftsområdet
ligger et stykke over høydenivået på Breitjern og omkringliggende våtmarksområder. Breitjern ligger
nærmere bestemt på høyde 192 meter over havet. For å sikre at driften av pukkverket ikke påvirker
grunnvannstanden i området sette det en begrensningen på tillatt uttaksdybde. Nivå 200 meter over
havet vurderes å være i tilstrekkelig avstand fra grunnvannsspeilet, som antas å ligge nære nivået på
vannspeilet i Breitjern.
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Uttak og foredling av pukk er ikke forbundet med særlig far e for forur ensing til grunnvann, da det
omfatter håndtering av rene, mineralske masser. Diesel og olje som fylles på maskiner som benyttes i
driften kan forårsake en viss forurensningsfare dersom det forekommer uhell. For å redusere faren for at
olje - og dieselsøl si ver ned i grunnvannet skal det støpes fast dekke for oppstilling og fylling. Plattingen
skal anlegges med tilliggende slamavskiller.

Forutsatt at de angitte avbøtende tiltakene iverksettes, ventes ingen endring av grunnvannstand eller
vannkvalitet. Det vis es forøvrig til kapittel 6.4 som beskriver hvordan overvannshåndtering ivaretas.

Kartutsnitt fra NGUs kart over grunnvannsressurser ( http://geo.ngu.no/kart/granada/ ). Uttaksområde
markert med rød ring.

7. 1 0 Kulturminner og kulturmiljø

Buskerud f ylkeskommune ble varslet ved oppstart av planarbeidet. De har befart området med tanke på
automatisk fredede kulturminner i september 2015.

Innenfor det varslede området ble det registrert et automatisk fredet kulturminne i form av en kullgrop
( id 214241). Dette kulturminnet er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr.50 (kml)
§ 4 første ledd pkt. b. Se vedlegg 8 for fullstendig rapport fra registreringe n.

I etterk ant av de arkeologiske registreringene er plano m r ådet redusert i forhold til varselområdet, og
stedet hvor det aktuelle kulturminnet er funnet ligger utenfor reguleringsgrensen i planforslaget . Endring
i avgrensing skyldes at en på oppstartstids punktet ikke hadde valgt trasé for adkomstveg. Når
trasevalget var avklart ble plan avgrensingen tilpasset den valgte vegplasseringen, og det viste seg at
kullgropen ikke blir berørt av planforslaget. Tiltakene som planen legger til rette for vil så langt e n kan
se ikke gi negative konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø. Fylkeskommunen har bedt om at
reguleringsbestemmelsene sikrer at en ved eventuelle funn under anleggsarbeid eller annen virksomhet
stanser arbeidet og tar kontakt med kulturminnemyn dighetene.
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7. 1 1 Jord - og skogbruk

Området et avsatt til Landbruks, - natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. Området for
masseuttak med planlagt utvidelse, og området for ny adkomst, berører i hovedsak skogsområder.
Arealene som reguleres til masseuttak har ikke potensial som jordbruksareal, og tiltaket vurderes ikke å
ha konsekvenser for jordbruksinteresser.

Uttaksområdet, vil med planlagt full utvidelse, l egge beslag på et areal på 68 daa , som er dagens
masseuttak med nærliggende skog. S kog en er av lav bonitet på vestsiden av kollen, og av middels
bonitet på østsiden av kollen d er pukkverket er etablert i dag. Den planlagte atkomstvegen inkludert
skråningsutslag , vil legge beslag på 45 daa skog av ulik bonitet. Furumoen lengst syd i planområdet er
gitt m iddels bonitet. Moen preges i hovedsak av tynnet furuskog og et nyere hogstfelt. I midtre del av
planområdet, der terrenget stiger mot nordøst, finnes gran/furuskog av høg bonitet.

Planforslaget vil medføre redusert areal for skogdrift på total t 100 daa s kog av ulik bonitet. (Ikke inkl.
eksisterende masseuttak ) . Kun en liten andel av dette arealet er skog av høg bonitet. Etablering av ny
adkomstveg og videre drift av masseuttaket vurderes å gi lite negative konsekvenser for skogbruk.

Skisse av veglinje og pukkverk lagt i are alressurskart fra MDs naturdatab ase.
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Dagens masseuttaksområdet sett i retning nord. Mye av området er i dag hogstflate .

7. 1 2 Barn og unge

Barn og unge er en gruppe som skal ivaretas spesielt i alt planarbeid, og det er utarbeidet en egen
rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planlegging.

Det ligger flere boliger og småbruk i områdene langs Samsjøveien, og veien benyttes av lokale barn og
unge, blant annet til og fra skoleb ussen som stopper nede ved E16. Pl anforslaget hjemler e tablering av
ny atkomstveg for gjennomgående tungtrafikk inkludert tømmertransport og hyttetrafikk nord for
eksisterende Samsjøveien . Dette medfører at eksisterende vei stenges for gjennomkjøring . Stengning av
veien vil føre til reduse rt trafikk i Samsjøveien, noe som gir økt trafikksikkerhet for barn og unge i
området. Videre vil tiltaket medføre en forbedring av situasjonen knyttet til støy og forurensing langs
Samsjøveien. Etablering av ny akomstveg til pukkverket gir positiv effekt på barn - og unges interesser.

Utover bruk av turvegen forbi pukkverket, benytter ikke barn og unge nærområdet rundt anlegget til lek
og aktiviteter. At turvegen legges om og skjermes bedre mot driftsområdet, og at pukkverket sikres med
gjerde, er positivt med hensyn til barn - og unge.

7. 1 3 Klima og energi

Planforslaget legger opp til et tiltak som i seg selv gir kli mautslipp av mindre betydning. Derimot vi l
massetransport fra uttaket til stedene hvor massene skal benyttes føre til utslipp. Samfunnsnytten av
tilgang til gode steinmasser gjør at stein må tas ut og fraktes et nødvendig strekke. For lokale
ut byggingsprosjekter vil det både være økonomisk gu nstig, og medføre mindre utslipp , at det finnes
pukkverk i nærområdet.
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8 Risiko og sårbarhet ( ROS)

I forbindel se med utarbeiding av detaljregulering er det gjennomført en risiko - og sårbarhetsanalyse.
Denne analysen er presentert i vedlegg 9 til denne planbeskrivelsen.

ROS - analysen har identifisert 13 relevante hendelser, hvorav 5 utgjør lav risiko (grønne felt), 6 utgjør
en middels risiko (gule felt) og 2 utgjør en høy risiko (røde felt). Tabellen under viser en oversikt over
disse hendelsene.

Tema: Risikovurdering:
Sårbar fauna/fisk Høy risiko
Fare for akutt forurensning Høy risiko
Radongass Middels risiko
Vannforsyning Middels risiko
Park/rekreasjonsområde Middels risiko
Risikofylt industri m.m. (kjemikalier/eksplosiver osv.) Middels risiko
Ulykke i av - /påkjørsler Middels risiko
Ulykke med gående/syklende Middels risiko
Masseras/ - skred Lav risiko
Sårbar flora Lav risiko
Kraftforsyning Lav risiko
Ulykke ved anleggsgjennomføring Lav risiko
Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Lav risiko

De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen kan
g jøres akseptabel. Forholdene som er avdekket i risiko - og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt
gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Det er således ikke
fremkommet risikoforhold som gjør at området anses u egnet for den planlagte utbyggingen.

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS -
analysen viser, f.eks. grunnforurensning, støy og luftforurensning.
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9 Oppsummerin g og konklusjon

Under følger en oppsummering for de enkelte tema som er konsekvensutredet:

Tema Oppsummering

Naturmiljø og
biologisk mangfold

Den samlede vurderingen er at planen har liten til ingen negative konsekvens
for naturmangfoldet.

Friluftsliv Med god skjerming mot omgivelsene og tilrettelegging for turveg forbi
bruddet vil tiltaket ha liten negativ konsekvens for friluftsliv.

Landskap sbilde Tiltaket er tilpasset omgivelsene og gir liten negativ virkning, med de
avbøtende tiltakene som er lagt inn.

Vassdrag Forutsatt at de regulerte løsningene og angitte avbøtende tiltakene iverksettes,
er det liten fare for at pukkverksdriften gir negative konsekvenser for
vassdragene i området.

Næringsliv Planforslaget sikrer videre drift for Somma P ukk AS. Masseuttaket vil også
være med å sikre gode masser til utbyggingsprosjekter i regionen.

Støy Beregningene viser at de støyfølsomme bygningene i området ikke får
støyøkning som fører til overskridelse av grenseverdien.

Rystninger På grunn av stor avstand til nærmeste bebyggelse vurderes det å være lite
sannsynlig at sprenging fører til skader på bolighus.

Grunnvann Forutsatt at de angitte avbøtende tiltakene iverksettes, ventes ingen endring
av grunnvannstand eller vannkvalitet.

Kulturminne r og
kulturmiljø

Ingen konsekvenser.

Jord - og skogbruk Planområdet beslaglegger noe areal som er avsatt til LNF og som kunne vært
utnyttet til skogbruk. Planforslaget ha r ingen konsekvens for jordbruk, og
liten negativ konsekvens for skogbruk.

Barn og unge Tiltaket reduserer trafikkbelastnin gen i Samsjøveien. Det settes av areal til
fortau langs den vestligste delen av Samsjøveien, for å tilrettelegge for tr ygg
skolevei fram til busstopp. Turveg forbi pukkverket skjermes mot
driftsområdet, og anlegget sikres med gjerde. Den samlede vurderinge n er at
planen ikke har negative konsekvens for barn og unge.

Klima og energi Tilgang til kortrei ste masser gir positiv effekt mht. utslipp.

Bergmassene er vurdert til å ha god kvalitet og vil utgjøre en samfunnsnytte i forbin delse med ulike
utbyggingsprosjekter. Med de utbyggingsplanene som fore ligger i Ringeriksdistriktet, vil det være
behov for gode steinmasser, og det er ønskelig å sikre videre drift av Somma p ukkverk. Å prioritere
eksisterende uttak framfor å åpne nye områder er det i trå d med retningslinjene som angis i
kommuneplanens samfunnsdel.

P ukkverk sdrift er tiltak som gir trafikk og kan medføre støyulemper for nærmiljøet. Det er også et varig
inngrep i natur og landskap. For Somma p ukkverk har man kommet fram til gode avbøtende ti ltak.
Etablering av ny adkomstveg gir en positiv effekt for beboerne i Samsjøveien. Det blir mindre
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gjennomgangstrafikk, noe som gir mindre støy og bedre trafikksikkerhet. Landskapsmessig ligger
pukkverket relativt godt skjult, og bruddet er gitt en maksgr ense som er tilpasset omgivelsene . For
temaene naturmiljø, friluftsliv, kulturminner, vassdrag, grunnvann, støy og rystninger fra driften, er det
ingen eller få negative konsekvenser.

R isko og sårbarhetsanalysen avdekker at det er enkelte tema i analysen s om det er knyttet en viss risiko
til, men at dette er forhold som kan påvirkes gjennom planleggingen. Som det framkommer av
planforslaget er temaene som påpekes i ROS - analysen ivaretatt og sikret gjennom avbøtende tiltak og
bestemmelser til planen.

Det er gjort en grundig konsekvensutredning i henhold til fastsatt planprogram. Samlet sett vurderes
etablering av ny adkomstveg, og videre drift og utvidelse av pukkverket , å gi få el ler ingen vesentlige
negative konsekvenser for miljø og samfunn .
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1 0 Vedlegg

Vedlegg 1: V arsel om oppstart .
Vedlegg 2: Merknader oppstart og planprogram .
Vedlegg 3 : Trafikkanalyse .
Vedlegg 4 : KU Naturmangfold .
Vedlegg 5 : KU Landskapsbilde .
Vedlegg 6 : Støyrapport .
Vedlegg 7 : Vibrasjonsvurderinger .
Vedlegg 8 : Arkeologisk rapport .
Vedlegg 9 : Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS) .
Vedlegg 10: Teknisk underlag – grovprosjektert veg.
Vedlegg 11: Illustrasjon av løsning ved krysset E16 X Samsjøveien.
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1 Innledning
COWI AS er engasjert for å gjennomføre en konsekven sutredning i forbindelse med utvidelse av
Somma pukkverk i Ringerike. I den forbindelse er de t behov for en analyse av trafikksituasjonen. Dette
notatet tar for seg trafikkmengder og trafikksikker het.

Pukkverket har i dagens situasjon adkomst fra E16 v ia Samsjøveien, som også benyttes til/fra boliger
og hytter. Det skal bygges ny, privat adkomstvei fr am til pukkverket, nord for eksisterende Samsjøveie n.
Denne veien skal være åpen for all trafikk, herunde r hyttetrafikk, tømmerbil mm. Eksisterende
Samsjøveien skal stenges med bom, og være adkomstve i kun for boligene som ligger langs veien.

Planområdets beliggenhet og ny adkomstvei er vist i Figur 1.
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Figur 1:: Oversiktskart planområdet

2 Dagens situasjon

2.1 Adkomstvei
Dagens adkomstvei til pukkverket er Samsjøveien. As faltert bredde er på ca. 5,5 - 6 meter, og det er
ikke egne løsninger for myke trafikanter langs veie n.

Samsjøveien benyttes i dagens situasjon av ca. 50 b oliger, ca. 170 hytter som ligger ved Samsjøen og
området rundt, trafikk til/fra pukkverket, trafikk til/fra Somma skytebane og tømmertransport.

2.2 Trafikkmengde

2.2.1 E1 6
I følge Nasjonal vegdatabank er trafikkmengden på E 16 forbi planområdet på ÅDT 3800.

ÅDT på veinettet og tellepunkt nært planområdet, he ntet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), er vist i
figur 2.
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Figur 2: Trafikkmengde på E39 forbi Samsjøveien og tellepunkt (Nasjonal vegdatabank)

Det er mottatt telledata (timetrafikk fordelt på re tning) fra et tellepunkt ca. 3 km sør for Samsjøvei en fra
ca. en uke i mai 201 1 (uke 20/21 ). Timetrafikk ford elt på retning er vist i Figur 3. Det er registrert mest
trafikk fredag ettermiddag, det ble da registrert 3 40 kjt/t i retning nord og 1 40 kjt/t i retning sør.

Figur 3: Timetrafikk fordelt på retning

2.2.2 Samsjøveien

Boliger
Det er ca. 50 eneboliger som har adkomst via Samsjø veien i dagens situasjon. Lagt til grunn ca. 5
bilturer pr bolig pr årsdøgn, basert på Statens veg vesens Håndbok V713 Trafikkberegning , blir
årsdøgntrafikken på ca. ÅDT 250.
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Hyttetrafikk
Ut fra kommunens kartdatabase er anslått at det er ca. 170 hytter av ulik størrelse ved Samsjøen og i
områdene rundt.

I følge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 besøker folk i gjennomsnitt hytta/fritidsboligen
ca. én gang per måned. Det vil si ca. 12 besøk i år et. Lagt til grunn at det i gjennomsnitt genereres ca. 4
bilturer på Samsjøveien mot E16 (sum til og fra) pr besøk, vil det tilsi i gjennomsnitt ca. 50 bilture r pr.
hytte. Det vil si totalt ca. 8500 bilturer i året, noe som utgjør en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på ca.
ÅDT 25. Det understrekes at det er usikkerhet knytt et til dette.

Somma skytebane
Somma skytebane benyttes av Ådal skytterlag. Skytte rlaget har totalt ca. 400 medlemmer, inkludert ca.
40 aktive ungdomsskyttere og en del etablerte utøve re. Skytebanen er åpen for skyting tre
ettermiddager i uka tillegg til lørdag formiddag.

Ifølge Ådal skytterlags hjemmeside, er det ca. 10 – 20 ungdom som har trening ettermiddagene
skytebanen er åpen. I tillegg kommer trenere, forel dre og andre medlemmer av klubben. Lagt til grunn i
gjennomsnitt ca. 40 biler innom pr. dag skytebanen er åpen (fire dager i uka), vil det tilsi 320 biltu rer i
uka (sum til og fra). Det utgjør i gjennomsnitt i u nderkant av 50 bilturer pr. døgn ("normal uke").

Aktiviteten varierer over året. Noen helger er det arrangementer som tiltrekker seg flere besøkende. D et
er skjønnsmessig lagt til grunn at gjennomsnittlig årsdøgntrafikk er ca. 50 bilturer til/fra skytebane n.

Trafikk til/fra pukkverk
Pukkverket drives i dagens situasjon på dispensasjo n. Det tas ut ca. 25 000 – 30 000 tonn årlig, forde lt
på lastebil (ca. 15 tonn pr. lass) og lastebil med henger (ca. 30 tonn pr. lass). Det er oppgitt at ca .
halvparten av transporten skjer med lastebil og ca. halvparten med lastebil med henger. Det er anslått
at det årlig er opp til ca. 1400 kjøretøy med trans port av pukk fra pukkverket (700 lastebiler med hen ger
og 700 lastebiler uten henger).

I tillegg kommer noe personbiltransport til/fra anl egget og transport av tunge kjøretøy. Det er oppgit t at
det er ca. 400 turer med personbil til pukkverket å r og ca. 50 turer med transport av tunge kjøretøy.

Totalt er det anslått at det er ca. 1650 turer til anlegget hvert år. Sum til og fra pukkverket utgjør dette
totalt ca. 3700 bilturer. Det tilsier en gjennomsni ttlig årsdøgntrafikk (365 dager i året) på ca. ÅDT 10,
hvor ca. 80 % er tunge kjøretøy.

Forutsatt ca. 220 driftsdager årlig, er virkedøgntr afikken (mandag-fredag) på ca. 17 bilturer pr. døgn ,
hvorav 13 er tunge kjøretøy.

Tømmertrafikk
Samsjøveien benyttes også til tømmertransport. På å rsdøgnbasis utgjør tømmertransporten kun en liten
del av totaltrafikken, i likhet med transport til/f ra pukkverket.

SUM
Inkludert noe turtrafikk til/fra Samsjøområdet, er det anslått at det er totalt ca. ÅDT 350 (avrundet) på
Samsjøveien. Av dette utgjør trafikk til/fra bolige ne ca. ÅDT 250.

Timetrafikk er konservativt anslått å ligge på ca. 50 kjt/t.
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2.3 Kryssutforming
Flyfoto over krysset "E39 x Samsjøveien" er vist i Figur 4. Krysset er utformet med ca. 50 meter langt
venstresvingefelt på E39 fra nord. Det er busslomme på begge sider av E1 6 rett ved Samsjøveien.
Fartsgrensen er 80 km/t.

Figur 4: Flyfoto, "E39 x Samsjøveien" (finn.no/kar t)

Trafikkmengden i krysset er beskjeden (totalt ca. 5 00 kjt/t i største time i ettermiddagsrush) og tils ier
god trafikkavvikling med dagens utforming.

2.4 Trafikkulykker
Politiregisterte personskadeulykker fra perioden 20 05-201 4 (1 0 år), hentet fra Nasjonal vegdatabank
(NVDB), er vist i Figur .
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Figur 5: Politiregistrerte personskadeulykker for perioden 2005-2014, NVDB

Det er ikke registrert ulykker i krysset "E1 6 x Sam sjøveien" og ikke på Samsjøveien. Det er registrert én
ulykke med alvorlig skade ca. 400 meter sør for kry sset og én ulykke med alvorlig skade ca. 700 meter
nord for krysset.

Ulykken nord for krysset er registrert i oktober 20 11, og skjedde ved at et enslig kjøretøy (personbil )
kjørte utfor på høyre side i venstrekurve. Det var våt, bar vei, nedbør og dagslys (god sikt) på
ulykkestidspunktet.

Ulykken sør for krysset er registrert i mai 2007, o g skjedde ved at et enslig kjøretøy kjørte utfor på
venstre side på rett veistrekning. Det var tørr og bar vei, god sikt, opphold og dagslys på
ulykkestidspunktet.

3 Fremtidig situasjon

3.1 Planer
Det er planlagt å utvide pukkverket. I dagens situa sjon tas det ut opp til ca. 30 000 tonn pukk årlig. Det
forventes å ta ut opp mot ca. 1 50 tonn årlig med pl anlagt utvidelse, det vil si opp mot en femdobling av
dagens trafikk.

I forbindelse med planlagt utvidelse er det også pl anlagt ny adkomstvei til pukkverket, da dagens
lokalvei ikke er dimensjonert for den trafikkbelast ningen utvidelsen medfører (økning av tunge kjøretø y).

Ny adkomstvei skal være åpen for all trafikk (som h yttetrafikk/fritidstrafikk og tømmerbiler). Dagens vei
skal kun benyttes av boligtrafikk, og stenges med n y bom innenfor boligområdet.
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3.2 Trafikkmengder
I dagens situasjon er det anslått at pukkverket gen erer ca. ÅDT 10. Med en femdobling av dagens
situasjon, vil trafikkmengden til/fra planområdet ø ke til ca. ÅDT 50, det vil si en økning på ca. 40
kjøretøy.

Virkedøgntrafikken (mandag-fredag) til/fra pukkverk et vil øke til ca. 85 bilturer pr døgn, hvorav ca. 70 av
disse turene er tunge kjøretøy.

Ny adkomstvei vil totalt få en trafikkmengde på ca. ÅDT 1 50 (avrundet) ytterst mot eksisterende
Samsjøveien, med en tungtrafikkandel på ca. 35 %. I nnenfor skytebanen er det anslått en
trafikkmengde på ca. ÅDT 100, med en tungtrafikkand el på ca. 50 %.

Igjen på eksisterende Samsjøveien er dagens boligtr afikk, på ca. ÅDT 250. Ytterste del av Samsjøveien
vil belastes av trafikk på ny adkomstvei, totaltraf ikk her vil øke til ca. ÅDT 400. Det er anslått at
tungtrafikkandelen er på ca. 15 %.

Trafikkmengden i krysset "E16 x Samsjøveien" er for tsatt lav, og anslått trafikkøkning vil ikke medfør e
avviklingsproblemer.

3.3 Trafikksikkerhet
En overføring av tunge kjøretøy og hyttetrafikk til ny vei er positivt for boligene langs Samsjøveien.

Den nye veien kommer inn på Samsjøveien ca. 250 met er øst for krysset med E1 6, som vist i Figur . På
denne strekningen blir det en økning i trafikk samm enlignet med dagens situasjon. Det meste av denne
økningen er tunge kjøretøy til/fra pukkverket (last ebil og lastebil med henger).

Figur 6: Ny adkomstvei og eksisterende Samsjøveien

Asfaltert bredde er på ca. 5,5 – 6 meter, og det er ikke egne løsninger for myke trafikanter langs
Samsjøveien. Ytterste del av veien er vist i figur 7. Veien benyttes blant annet som skolevei til/fra
skolebussen for barn som bor langs Samsjøveien.
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Figur 7: Gatebilde fra ytterste del av Samsjøveien (sett fra E16)

Store kjøretøy har dårligere sikt enn personbiler. Med ca. 70 – 80 tunge kjøretøy daglig (mandag –
fredag), er det vurdert at det er behov for egen lø sning for myke trafikanter langs den ytterste delen av
Samsjøveien. Det må også sørges for sikre krysnings punkt der skolebarn må krysse Samsjøveien
og/eller den nye adkomstveien.
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Sammendrag
Somma pukk AS fremmer reguleringsplan med konsekvensu tredning for på gnr 275 bnr 2 i Somdalen,
Ringerike kommune.

Planforslaget omfatter ny adkomstveg og utvidelse av eksisterende masseuttak.

Denne temarapporten belyser konsekvensene for natur mangfoldet i området. Naturmangfoldet er
beskrevet ut fra tilgjengelig, eksisterende informa sjon, konsulentens befaring og opplysninger som er
framkommet gjennom kontakt med miljøforvaltningen i kommunen og hos fylkesmannen.
Forekomster er verdivurdert etter nasjonal metodikk . Omfang og konsekvenser er beskrevet på
bakgrunn av kunnskap om aktuelle forekomster, beskr ivelse av tiltaket og faglig skjønn.

Det er påvist naturmangfold av liten og middels ver di innenfor planområdet. Ådalselva nedstrøms for
Somma er vurdert å være i influensområdet for planen , her er det påvist naturmangfold av stor verdi.
Risiko for skade på naturmangfold i vassdraget må v urderes i en ROS analyse. Nødvendige rensetiltak
for å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet er i ntegrert i planen. Den samlede vurderingen er at
planen har liten til ingen negativ konsekvens for n aturmangfoldet.

Rapporten inneholder en vurdering av planforslaget i henhold til Naturmangfoldlovens (nml) kapitel 2.
Her oppsummeres karakteristikk av kunnskapsgrunnlag et for analysen, eventuelle svakheter i dette,
hvordan føre-var prinsippet kommer til anvendelse, miljøforsvarlige teknikker og hvordan tiltakshaver
kan belastes eventuell skade på naturmangfoldet. De n endelige vurderingen av planforslaget etter nml
kap 2 må gjøres av aktuelt forvaltningsorgan.
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1 Innledning
Denne temarapporten omhandler naturmangfoldet i pla nområdet for detaljregulering for Somma
pukkverk i Ringerike kommune. Arbeidet med tema nat urmangfold er utført av COWI AS ved Karl
Otto Mikkelsen og Kristin Moldestad.

Rapporten beskriver hvilke naturverdier som finnes og hvilke virkninger som kan oppstå som følge av
planforslaget. Temaet er vidt og har ikke alltid en klar og entydig avgrensning. Kapitel 3.3 redegjør for
hvordan temaet naturmangfold er avgrenset i rapport en. Temarapporten inneholder også et avsluttende
kapitel som belyser forholdet til Naturmangfoldlove ns kap II og kan brukes som grunnlag for
kommunens vurdering av tiltaket.

Denne rapporten belyser:

• Naturmangfold i planområde og influensområde. Vikti ge forekomster avgrenses og
verdivurderes

• Sannsynlige virkninger av planforslaget på naturmang foldet, og
• Hvilke forhold som er viktige i en helhetlig økosys temtilnærming, samt
• Aktuelle avbøtende tiltak og hvordan slike tiltak k an belastes tiltakshaver

Temarapporten er et underlag for – og vedlegg til – planbeskrivelse med konsekvensutredning.
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2 Metode

2.1 Datafangst
Opplysninger om naturmangfold i planområdet er hent et ut fra eksisterende, offentlig tilgjengelig
kunnskap fra nasjonale baser som naturbase.no, arts kart.no, vann-nett.no, NGU berggrunns- og
løsmassekart.

I tillegg er kommunen og fylkesmannens miljøvernavd eling kontaktet for å fange opp informasjon
som er registrert men ikke publisert i basene.

Datagrunnlaget er supplert med befaringer i felt. F eltarbeidet har to hensikter:

1) Oppdatere eksisterende informasjon samt

2) Fange opp eventuelle uregistrerte forekomster.

Naturmangfoldet kan endres over tid og det er åpenb art viktig å sikre at man foretar vurderinger som
baseres på oppdatert kunnskap. Dette gjelder kunnsk ap om selve naturmangfoldet, men også kunnskap
om den samlede, eksisterende belastningen på naturm angfoldet. Det er lagt vekt på å undersøke
naturmangfold som kan tenkes å bli påvirket av plan en. Eventuelle viktige forekomster avgrenses og
verdivurderes i henhold til nasjonal metodikk i DN Håndbok 11,13 og 15.

Feltarbeidet ble gjennomført 16.06.15 av Kristin Mol destad og Karl Otto Mikkelsen. Tidspunktet for
befaringen var godt egnet til å fange opp verdifull e naturmiljø og botanisk mangfold knyttet til
verdifulle naturmiljø. Befaringen ble lagt opp slik at både skog, våtmark og vatn ble undersøkt for å
avdekke eventuelle verdifulle forekomster av arter eller naturtyper og for å få et overblikk over
eventuelle viktige landskapsøkologiske sammenhenger . I tillegg ble eksisterende belastninger på
naturmangfoldet vurdert.

Beskrivelse av planens virkninger (påvirkningers om fang/konsekvenser for naturmangfoldet) er basert
på kunnskap om de lokale forholdene, planforslaget og faglig skjønn.

2.2 Konsekvensanalyse
Konsekvens-analysen i rapporten består i prinsippet av tre trinn:

1) I første trinn belyses forekomster av naturmangfold i planområdet/influensområdet og hvordan
de verdivurderes.

2) I andre trinn beskrives påregnelige konsekvenser av planforslaget på det naturmangfoldet som
er påvist. Konsekvensene vurderes ut fra en intera ksjon mellom den påvirkede
naturforekomstens verdi og omfanget av den ventede påvirkningen. Konsekvensene vektes
etter en trinnløs skala fra liten til stor virkning . Konsekvenser kan være positive eller negative.

3) I tredje trinn beskrives muligheter for avbøtende t iltak, hvordan de kan gjennomføres og
hvilken effekt slike forventes å ha.

Rapporten inneholder i tillegg et avsluttende kapit el som beskriver planarbeidets forhold til
Naturmangfoldlovens kapitel 2. Her oppsummeres kara kteristikk av kunnskapsgrunnlaget for
analysen, eventuelle svakheter i dette, hvordan før e-var prinsippet kommer til anvendelse,
miljøforsvarlige teknikker og hvordan tiltakshaver kan belastes eventuell skade på naturmangfoldet.
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2.3 Avgrensning av temaet, kriterier for verdisetting
Temaet naturmangfold er vidt og har ikke alltid en klar og entydig avgrensning. I
Naturmangfoldlovens §3 er naturmangfold definert sl ik:

"biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og ge ologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er
et resultat av menneskers påvirkning. "

I plansammenheng er det først og fremst viktig å be lyse naturmangfold som har høy verdi. Begrepet
"verdifullt naturmangfold" betyr i denne sammenheng en først og fremst sjeldne (rødlistede) naturtyper
eller arter, arter eller naturtyper som Norge har e t særlig ansvar for og viktige naturtypelokaliteter eller
arter som det er knyttet internasjonale forpliktels er til. Andre eksempler på verdifullt naturmangfold
kan være særegne landskap, vannforekomster eller ge ologiske forekomster.

Andre forekomster, som leveområder for mange lokalt utbredte planter, dyr og andre organismer er en
del av det lokale, "trivielle" naturmangfoldet men vil i denne sammenhengen komme langt ned på
verdiskalaen. Mye av det lokale naturmangfoldet i o mrådet kan bli sterkt påvirket eller få andre
livsvilkår som følge av en utbygging. Disse endring ene vurderes ikke å påvirke forvaltningsmålene for
økosystemer, arter eller naturtyper jf. naturmangfo ldlovens §§ 4-5 og ansees i denne sammenhengen
ikke som vesentlige. De kan likevel bli vurdert som viktige landskapsøkologiske sammenhenger eller
innenfor andre utrednings tema som friluftsliv, lan dskap eller som naturressurser.

I denne rapporten er det i tillegg lagt vekt på nat ur som leverandør av økosystemtjenester ved
verdisettingen. For eksempel kan ei myr som i utga ngspunktet har triviell artssammensetning bli
vurdert som verdifull fordi den bidrar til fangst o g lagring av karbon og til rensing og fordrøyning a v
vann.

Oppsummert bygger verdisettingen således på følgend e egenskaper:

• Forekomst av sjeldne/rødlistede arter, naturtyper, særegne landskap, vannforekomster eller
geologiske forekomster

• Forekomst av landskapsøkologiske elementer/sammenhe nger
• Forekomst av natur som leverer viktige økosystemtje nester

I avsnittet om verdivurdering blir influensområdet/ planområdet delt inn i delområder som
verdivurderes samlet basert på basis av områdenes e genskaper. I rapporten blir det fokusert på
naturmangfold som står i risiko for å bli påvirket av planforslaget.
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3 Prosjektbeskrivelse
Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende pukkve rk og en ny adkomstveg.

Planområdet omfatter åsen hvor eksisterende pukkverk ligger og tilførselsvegen. Område avgrenses
mot elva Somma i nordøst, Breitjern i nordøst og eie ndomsgrense / myrdrag i nord og nordvest.
Mellom E16 og åsen hvor eksisterende pukkverk ligge r, ble det varslet oppstart for et stort område
som strekker seg fra og med Samsjøveien og nordover. Dette området ble inkludert i varselområdet for
å kunne gjøre alternativsvurderinger for adkomstvei inn til pukkverket. Det varslede området var på ti l
sammen ca 1800 daa.

Varselet omfattet hele området som var aktuelt med tanke på uttaket og adkomstvei. Området er i dag
avsatt til LNF område.

Det henvises til planbeskrivelsen for mer informasj on om prosjektet og planforslaget som er
utarbeidet.

Figur 3-1 Illustrasjon av tilkomst vegen og pukkve rk til venstre og varslet planområde til høyre.
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4 Beskrivelse av området

4.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i Ringerike kommune, Buskerud fyl ke. Planområdet ligger i et område med
skogproduksjon. Arealet krysser flere veier og har nærføring til spredt bebyggelse.

Figur 4-1 Planområdet ligger i Ringerike kommune, Buskerud fylke.. Kilde: Gislink og planprogrammet.

4.2 Naturmiljø

4.2.1 Klima og vegetasjonssone
Bioklimatisk ligger planområdet i den sørboreale so nen. Denne sonen kjennetegnes av barskog, men
med innslag av varmekjær edelløvskog og oreskog. De t er sterkt innslag av arter med krav til høy
sommertemperatur. Finnes et stykke inn i landet i Sø r-Norge, langs kysten av Trøndelag og med mer
spredte forekomster i Nordland (miljøstatus.no).

Somma
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4.2.2 Geologi og kvartærgeologi
Berggrunnen består i hovedsak av glimmergneis, glim merskifer og metasandstein (NGU.no, N250
kart), se figur 4-2. Dette er basefattige bergarter med lav pH. Bergartene inneholder lite tilgjengeli g
kalk, magnesium og andre forbindelser som kan gi ri kere vegetasjon. Løsmassekart over området viser
hovedsakelig morenedekke av varierende mektighet og områder som er uten løsmassedekke, se figur
4-3. Planområdet har også noe bresjø/breelv-avsetni nger og noe marine avsetninger, men planområdet
ligger i all hovedsak over marin grense (figur 4-4) . Løsmassedekket er mindre sammenhengende enn
hva som indikeres på løsmassekartet i figur 4-3. Ba rt fjell og tynt torvlag er utbredt på høydedragene .

Figur 4-2 Berggrunnskart over planområdet. Planområ det består av glimmergneis, glimmerskifer og
metasandstein. Kilde: NGU.no, N250 kart.

Figur 4-3 Løsmassekart. Kilde: ngu.no
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Figur 4-4 Planområdet ligger i hovedsak over marin grense (skravert område er over marin grense). Kild e:
NGU.no

4.2.3 Geologisk og landskapsmessige mangfold
Det er ikke registrert verdifulle geotoper innenfor planområdet (NGU.no\kart\naturarv 06-2015).

4.2.4 Naturtyper
Det er ikke registrert verdifulle naturtypelokalite ter innenfor planområdets avgrensing eller
influensområde i miljødirektorates naturbase (natur base.no 05 2015). Befaring av området avdekte
ikke nye verdifulle naturtypelokaliteter, med unnta k av myr og bekkeområdet langs elva Somma, som
blir verdsatt til lokalt viktig C.

Naturen innenfor planområdet består hovedsak produk sjonsskog, med unntak av boligområder og
skytebanen. Planområdet har flere tekniske inngrep s om veger, bebyggelse og eksisterende pukkverk.

Området er hovedsakelig skogkledd med fattige barsk ogstyper hvor tørre utforminger kan sies å ha
størst utbredelse. Skogen bærer tydelig preg av kult ivering som hogst, rydding av lauv og tynning.
Gamle trær, rotvelter og stående død ved er så å si fraværende. Furu dominerer på høydedrag og tørre
områder mens planta gran er mest framtredende i dal søkk. Skogen består av flere ulike bestand som
hver for seg framstår som ensaldret og (i biologisk forstand) som relativt ung skog. Bestandene er
overveiende en-sjiktet og domineres helt av enten g ran eller furu.

Mindre restarealer med lauvkratt og forsumpet mark, vegkanter og overganger til åpent ferskvatn
tilfører noe variasjon og økt mangfold.

Det forekommer også noe myr og våtmark i tilknytnin g til vassdraget Somma som renner langs og
delvis overlappet med deler av varslingsgrensa. Hal ve Breitjern ligger inne i varslet område.

Deler av skogsarealet framstår som hogstflater av v arierende alder. Her forekommer en noe rikere
feltsjikt med ulike gras- og lågurtarter, se figur 4.4 -4.8. Hengeaks er utbredt på flere slike areale r,
sammen med karakteristiske arter for slike hogstfla ter som blant annet smyle, bringebær, einstape og
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unge lauvtrær som bjørk, selje og osp. Hogstflater har gjerne en periode hvor de er attraktive
beiteområder for hjortevilt som elg og rådyr.

Et dalsøkk drenerer fra nord mot syd gjennom planom rådet (figur 4-8). Dette er delvis grøfta og planta
med gran. Et lite, forsumpet område har gråor og h egg i tresjiktet sammen med tett ungskog av gran.
Feltsjiktet har skogsivaks, flere starr-arter, vende lrot og mjødurt som indikerer noe rikere forhold. I
dette søkket er det et flekkvis busksjikt med troll hegg og ulike vier. På tørrere mark fins kvitveis,
markjordbær, frytle-art, tepperot, smyle, stormarim jelle og hengeaks. Det er tallrike sportegn etter
rådyr og elg.

Skogarealene vurderes som produksjonsskog i ulike st adier på overveiende tørr men også noe frisk
mark. I naturmangfoldsammenheng vurderes skogen som triviell. Det er ikke identifisert verdifulle
naturtypelokaliteter eller artsforekomster.

Figur 4-5 Skogen i området er overveiende ensaldret og grundig skjøttet. Bildet viser en moreneflate h vor furu
dominerer, med innslag av enkelte yngre grantrær. F eltsjiktet domineres av smyle og bærlyng. Foto: 16.06.15
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Figur 4-6 Røsslyng dominerer feltsjiktet på skrinne høydedrag med tynt/manglende løsmassedekke. Skogen
bærer tydelige preg av skjøtsel. Foto: 16.06.15

Figur 4-7 Bilde fra granfelt i et grøfta dalsøkk. F oto: 16.06.15
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Figur 4-8 Dalsøkk i planområdet

Figur 4-9 Utsikt fra planområdet mot Fjellbråtakoll en/Somdalskollen. På denne åsen er det registeret r ødlistede
sopper og lav. Disse forekomstene vurderes til ikke å bli berørt av nytt pukkverk. Foto: 16.06.15
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4.2.5 Vannmiljø

Somma – regulert elv

Somma er en regulert elv som renner i nord- sørlig r etning langs planområdet, se figur 4-11. Elven har
mange spor etter tidligere tømmerfløting.

Somma er registrert i vann-nett under 012-255 R Somma , se figur 4-10. Elva er regulert uten
minstevannføring og har status som sterkt modifiser t vannforekomst. Breitjern er registrert som del av
Somma.

Ådalselva nedstrøms Sommas utløp er registrert som v annforekomst 012-2456 Ådalselva fra Sperillen
til Hensfossen. Også denne er klassifisert som ster kt modifisert (SMVF) med godt økologisk
potensiale som mål.

Figur 4-10 Utskrift fra Vann-nett for Somma og Ådal selva. Kilde Van-nett.no 09-2015
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Figur 4-11 Somma er en regulert elv og registrert s om sterkt modifisert vannforekomst. Foto: 16.06.15

Breitjern

Breitjern er et skogstjern som nærmest er en stor h øl i Somma, se figur 4-12. Det er næringsfattig myr
i overgang mot skog både på fuktig og tørr mark. Ka ntskogen mot myr og vatn har flere steder gråor,
hegg og vier-arter. Myrflaten har torvmosedekke, og lite kravfulle arter som pors, torvull, kvitlyng o g
tranebær, samt tettegras og smal soldogg. Bukkeblad og myrhatt på våtere partier. I littoralsonen
registreres noe vanlig tjønnaks, en vasshår-art, va nlig tusenblad og nøkkerose-art som ikke er i bloms t.
Ørekyte observert i stort antall på grunt områder.

Figur 4-12 Bilde fra Breitjern. Tjernet er omkranse t av barskog med flater av fattigmyr. Foto: 16.06.1 5
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4.2.6 Artsforekomster
Planområdet drenerer til Somma som er et sidevassdrag til Begna/Ådalselva. Begna/Ådalselva er
registrert som leveområde for elvemusling figur 4-1 3. Elvemusling har status som sårbar (VU) på
norsk rødliste for arter (2010) og den har status s om sterkt truet på IUCN sin globale rødliste. Norge
har i dag mer enn halvparten av den europeiske best anden, noe som gjør den til en ansvarsart for
Norge. Leveområdet representerer naturmangfold av h øy verdi (svært viktig).

Elvemusling finnes i Begna og Ådalselva innenfor Va nnområde Valdres på strekningen fra Bagn til
innløpet i Sperillen og videre i Ådalselva sørover mot Hen (Naturbase.no). Universitetet i Oslo
undersøkte bestanden av elvemusling i Ådalselva opp strøms Hallingby i 2010 (Saltveit mfl. 2010),
undersøkelsen omfattet en elvestrekning oppstrøms So mmas utløp i hovedvassdraget. Det ble påvist
elvemusling i ulike størrelser og det ble også påvi st mye kreps i djupålen.

Selve Somma er sterkt regulert og vurderes som uaktue ll for elvemusling. Deler av
elvemuslingbestanden i Ådalselva nedstrøms Sommas ut løp vurderes å ligge i influensområdet for
planforslaget.

Det er registrert artsforekomster av nasjonal forva ltningsinteresse nord for planområdet i Naturbase
(naturbase.no 05-2015) se figur 4-13. Dette dreier seg om lav og soppforekomster og disse vurderes å
ligge utenfor planens influensområde.

Figur 4-13. Registrerte artsforekomster. Punktregis treringer ved Somdalskollen omfatter sopper og lav, skravur
i vassdrag viser leveområde for elvemusling. Kilde: Naturbase.no 05 2015.

Ringerike kommune opplyser om registrering av en så rbar art i Somdalen (Guro Skinnes, pers. medd.).
Kommunen opplyser at registreringen er av eldre dat o og status er ikke kjent. Registreringen ligger
utenfor planområdet og stedfesting er ikke nødvendi ng for vurdering av tiltakets omfang.
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4.2.7 Fremmede arter
Det er registrert vinterkarse og rødhyll i planområ det. Vinterkare er kategorisert som SE- Svært høy
risiko på lista over Fremmede arter i Norge 2012. Rødhyll er kategorisert som HI – Høy risiko.

4.2.8 Tekniske installasjoner og påvirkning
Innenfor planområdet finnes flere offentlige og pri vate veger avstengt med bom. Dagens pukkverk
ligger nord i området. Planområdet inkluderer også S omma skytebane og flere boligområder. Langs
elva Somma er det rester etter perioden med tømmerfl øting på elva, flere gamle grunnmurer etter broer
finnes langs elva. Ved munningen på Breitjern er de t en lav demning/terskel og en bro. En
kraftledning krysser over planområdet i sør.

Det har vært skogsproduksjon i generasjoner, årstal l ikke kjent.

4.2.9 Økosystemtjenester
Myrområder i tilknytning til Breitjern leverer økos ystemtjenester i for av fangst og lagring av karbon
gjennom torvdannelse. Produksjonsskogen har lagret k arbon i strø, råhumus og biomasse. Både skog
og myr bidrar til fordrøyning og rensing av vatn.

4.2.10 Landskapsøkologiske sammenhenger
Somma har en landskapsøkologisk korridorfunksjon som vandrings/spredningsveg for organismer
tilknyttet vassdraget. Skogsområdene er sammenhenge nde over relativt store areal selv om de er berørt
av tekniske inngrep som småveger og spredt bebyggel se.
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4.2.11 Faktaark naturtypelokaliteter

Lokalitet Breitjern med myrområder

Ferskvannslokalitet Liten kalkfattig humøs innsjø

Utforming Fattigmyr/ intermediær myr

Verdisetting Lokalt viktig C

Innledning: Lokaliteten er ikke registrert tidligere. Lokalitet en ble befart i forbindelse med regulering
av Somma pukkverk den 16. juni 2015 av COWI AS ved Ka rl Otto Mikkelsen og Kristin Moldestad

Beliggenhet og naturgrunnlag: Nord for pukkverket, Sommadalen , Ringerike kommune, Buskerud
fylke. Det går skogsbilveier på begge sider av loka liteten.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Næringsfattig myr i overgang mot skog både på fukt ig
og tørr mark.

Artsmangfold : Kantskogen mot myr og vatn har flere steder gråor , hegg og vier-arter. Myrflaten har
torvmosedekke, og lite kravfulle arter som pors, to rvull, kvitlyng og tranebær, samt tettegras og smal
soldogg. Bukkeblad og myrhatt på våtere partier.

Fremmede arter : Ikke registrert, vinterkarse ble påvist ved skogs bilveg på sørsiden av lokaliteten.

Bruk, tilstand og påvirkning: Elven er regulert og vannstanden varierer, for øvri g er Breitjern lite
påvirket. Utløpet av Breitjern er forsynt med en te rskel.

Skjøtsel og hensyn : Myrområdet og kantvegetasjon bør ligge urørt.

Del av helhetlig landskap: Del av Sommavassdraget

Verdisetting : Lokalt viktig
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Figur 4-14 Breitjern med myrområder, Flyfoto: www.n orgeibilder.no
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Lokalitet Somma bekkedrag

Naturtype Viktig Bekkedrag E06

Utforming Bekkedrag gjennom skogsområder, intakt ka ntvegetasjon

Verdisetting Lokal verdi C

Vanntype Middels, Kalkfattig, humøs

Humøs Humøs

Størrelse Middels

Kalsium Kalkfattig

Turbiditet Klar

Figur 15 Elva Somma. Bildet er fra vegbrua over elv en. Foto: 16.06.15

Innledning: Lokaliteten er ikke registrert tidligere. Lokalite ten ble kort befart i forbindelse med
regulering av Somma pukkverk den 16. juni 2015 av CO WI AS ved Karl Otto Mikkelsen og Kristin
Moldestad. Øvrig registrering er gjort via flyfoto.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Sommadalen , Ringerike kommune, Buskerud fylke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Bekkedrag gjennom skogsområder, intakt
kantvegetasjon

Artsmangfold : ikke registrert

Fremmede arter : Ørekyte og gjedde. Påvirkningen fra fremmede arte r er vurdert som liten (Vann-
nett.no, 08-2015).
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5 Verdivurdering
Planområdet deles opp i to delområder; produksjonssk ogen og Somma m/Breitjern med kantsoner og
våtmark

5.1 Produksjonsskogen
Delområdet omfatter nesten hele planområdet og best år for det meste av triviell produksjonsskog, uten
særskilt artsmangfold eller verdifulle naturtyper. De sammenhengende skogene har imidlertid verdi for
å ivareta landskapsøkologiske sammenhenger og funge re som leveområder for vilt.

Skogområdene er viktige bidragsytere til økosystemtj enester ved at de har lagret CO , renser overvann
og bedrer luftkvaliteten.

Verdien delområdet vurderes til: Liten - middels verdi

5.2 Somma m/Breitjern
Elven som renner i ytterkant av planområdet er vikt ig vannvei mellom Samsjøen til Begna. Elva er
resipient for vannet i planområdet. Kantvegetasjone n er intakt langs hele bekkestrengen. Breitjern
inngår som en del av vassdraget. Myrområder omkring Breitjern bidrar med fangst og lagring av
karbon ved torvdannelse.

Verdien delområdet vurderes til: Middels verdi

5.3 Ådalselva nedstrøms Somma
Ådalselva er leveområde for rødlisteartene elvemusl ig og kreps, se kap 4.2.8. Influensområde, ligger
utenfor planavgrensningen, men lokaliteten verdivur deres fordi eventuelle utslipp vil kunne får
konsekvenser for levende organismer i vassdraget.

Verdien delområdet vurderes til: Stor verdi
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6 Tema til ROS analyse

6.1 Avrenning til vassdrag, leveområde for elvemusling
Elvemusling (figur 6-1) er påvirkningsfølsom og den er også en god indikatorart for reint elvevatn.
Der den lever er det også livsvilkår for andre foru rensningsfølsomme arter. Forekomst av elvemusling
er på mange måter dimensjonerende for vassdragets t ålegrenser. Ådalselva mellom Sperillen og Hen
har moderat miljøtilstand og er påvirket av både fo rurensning, fysiske inngrep og biologisk påvirkning
(vann-nett.no, 09 2015).

Det er flere faktorer som kan påvirke elvemuslingen negativt –vassdragsreguleringer, tidligere
tømmerfløting, redusert ørretbestand, utslipp av næ ringsstoffer fra landbruk og boligbebyggelse. Også
flatehogst av store arealer er pekt på som en mulig negativ faktor – flatehogst kan løse ut lekkasje a v
partikler, organisk stoff og plantenæring som i sin tur kan påvirke vannkvaliteten negativt for
elvemusling.

Elvemusling er særlig sårbar for nedslamming/partik ler i vann. Sidevassdraget Somma drenerer
direkte til leveområde for elvemusling og eventuell partikkelflukt fra pukkverket kan påvirke
partikkelinnhold i vann og utgjøre en risiko for på virkning av elvemusling. Denne risikoen må utredes
i en ROS analyse. Dersom analysen påviser risiko for påvirkning må det benyttes mottiltak:
Buffersone/infiltrasjon, eventuelt avskjærende grøf ter som leder overvatn til rensebasseng før vatnet
ledes til vassdrag. Vi vil anbefale at dersom det a vdekkes behov for rensetiltak bør disse integreres i
reguleringsplanen og at det avsettes nødvendige are aler (dvs at de ikke planlegges som avbøtende
tiltak).

En betydelig samlet belastning, samt usikkerhet omk ring trusselfaktorene tilsier at føre-var prinsippe t
må gjøres gjeldende med tanke på ny aktivitet som p otensielt kan øke den samlede belastningen.
Utbygging av pukkverk kan medføre partikkelflukt og økt tilførsel av TOC til vassdraget – dette er
allment kjente risikofaktorer for elvemusling. Bela stningen bør således ikke økes før man enten har
redusert annen belastning eller på bakgrunn av ny k unnskap kan slå fast at belastningen er uvesentlig.

Figur 6-1 Elvemusling. Foto: Petter Torgersen, COWI AS

Tiltaksanalysen for elvemusling i Begna (Larsen 201 5) slår fast at løsmassedeponi og andre deponi,
spesielt av sprengstein planlegges slik at de ikke får direkte avrenning til vassdraget. Nå er framtid ig



23

påvirkning fra pukkverket lokalisert ca 4 km oppstr øms for elvemuslingenes leveområde men i en
situasjon med betydelig samlet belastning kommer fø re-var prinsippet til anvendelse. Avrenning fra
skogsjord og finpartikler fra steinknusing føres le tt med vannstrømmen til leveområdet for
elvemusling og med dagens kunnskap kan vi ikke slå fast at påvirkningen vil være uskadelig. Basert
på dagens kunnskap vil vi derfor måtte konkludere m ed at utvidelse av pukkverket kun bør skje under
forutsetning av tiltaket hensyntar vannmiljø i tils trekkelig grad, om nødvendig ved gjennomføring av
rensing på bakgrunn av risiko og sårbarhetsanalyse.
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7 Innspill til reguleringsplanen

For å redusere de negative konsekvensene legges føl gende tiltak til grunn for den videre planleggingen
av tiltaket:

Redusere avrenning av forurenset vann til vassdrag
Ved avskoging/avgraving unngå å hugge store sammenh engende arealer samme år. Det anbefales å
lage en langsiktig plan for avskogingen. Tiltaket v il redusere påvirkning på vassdrag ved at mengden
fordeles over lengre tid.

Buffersone mot vassdrag
For å ivareta naturmiljøet langs vassdraget er det viktig å bevare kantvegetasjonen. I dette prosjekte t
anbefales det å regulere en sone på 50 meter fra el ven til LNF området. Skogsbilveier i denne sonen
kan bli liggende, men nye veger bør ikke legges inn enfor sonen.

Reduksjon av partikkelflukt til vann i forbindelse med knusing av fjell
Knusing av stein fører til dannelse av fine steinpa rtikler til luft og vann. Partiklene transporteres m ed
overvann til vassdrag. Rensing av overvann og støvr eduserende tiltak inkluderes i bestemmelser.
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8 Omfang og konsekvenser av planforslaget
Utvidelse av pukkverk og etablering av ny tilkomstv eg vil kunne påvirke naturmangfoldet både i
anleggsfase og i driftsfase.

Som grunnlag for vurdering av omfang og konsekvens, forutsettes det at tiltak beskrevet i kap 7 er
inkludert i planforslaget.

Aktuelle andre negative påvirkninger på naturmangfo ldet ved gjennomføring av tiltaket er:

• Arealbeslag
Planlagt arealbruk vil gi arealbeslag som betyr at e ksisterende naturmangfold utgår. Da
naturmangfold på land/fastmark er av triviell karak ter vurderes konsekvensene som små.

• Økosystemtjenester
Tap av økosystemtjenester som CO magasinering og rensing av overvann.

• Påvirkning på andre viktige artsforekomster
Ringerike kommune har formidlet en registrering av en hensynskrevende rødlisteart i
Somdalen. Registreringen er > 1 km unna nærmeste del en av tiltaket og det er terrengformer
som isolerer lokaliteten fra tiltaket. Risiko for p åvirkning er således svært liten.

Tabell 8-1 Verdi, omfang og konsekvens av tiltaket for hvert delområde. Ådalselva nedstrøms Somma
er tatt med som eget delområde og lagt nederst i ta bellen da dette området ligger i influensområde,
men utenfor selve planområdet.

Tabell 8-1 Verdi, omfang og konsekvens av tiltaket for hvert delområde.

Delområde Verdi Omfang av tiltaket Konsekvens

Nr 1 Produksjonsskog Liten verdi Lite negativt omfa ng Liten negativ konsekvens

Nr 2 Somma m/ Breitjern Middels verdi Intet Ingen k onsekvens

Nr 3 Ådalselva (nedstrøms
planområdet)

Stor verdi Intet Ingen konsekvens

Vurdering av samlede
planvirkninger

Middels verdi Lite – intet omfang Liten negativ til ingen
konsekvens
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9 Avbøtende tiltak
Det er ikke foreslått avbøtende tiltak for prosjekt et med tanke på naturmangfold ut over de som ligger
inne i planforslaget. Miljøhensyn er ivaretatt i pl anforslaget.
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10 Naturmangfoldloven
De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvelse av offentlig myndighet for å vurder om pro sjektet kan gjennomføres. Lovens formål er:

"…. at naturen med dens biologiske, landskapsmessig e og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig br uk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur."

I dette kapittelet er prosjektet vurdert for å se o m kravene i §§ 8 – 12 er ivaretatt, eventuelle tilt ak er
listet opp og det er henvist til rapporter der det er relevant. Den endelige vurderingen om prosjekte t
tilfredsstiller kravene i naturmangfoldloven må avg jøres av offentlig myndighet.

10.1 Om kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å k unne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet
på stedet, deriblant identifisere viktige forekomst er av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal
også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den
samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsa tt for.

"§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners

erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmang foldet." Naturmangfoldloven

Kunnskapsgrunnlaget skal dekke to forhold:

› Kunnskap om forekomster: Viktig naturmangfold i inf luensområdet. En verdivurdering av
forekomstene er sentralt for å kunne vurdere om kun nskapsgrunnlaget er godt nok.

› Kunnskap om virkninger av tiltaket. Virkningene ska l kunne vurderes ut fra den samlede
belastning naturmangfoldet er eller vil bli utsatt for.

Vurderinger for prosjektet:

› Kunnskap om forekomster: I dette prosjektet er kunn skapsgrunnlaget er sammensatt av
registrerte, offentlig tilgjengelige data, informas jon fra kommunen og fylkesmannen samt
befaring i felt.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes samlet som tilstrekkel ig for å kunne verdivurdere berørt
natur.
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› Kunnskap om virkninger av tiltaket: Virkninger på n aturmangfoldet er belyst i kapitel 7.
Risiko for påvirkning på vannmiljø er vurdert som d en viktigste konsekvensen.
Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid utilstrekkelig fo r fullt ut å vurdere effekter av tiltaket.
Dette skyldes at hovedvassdraget fra før av er utsa tt for en betydelig samlet belastning.
Avrenning fra pukkverk kan påvirke vannmiljø men de n økologiske effekten på bestanden
av elvemusling lar seg ikke vurdere. Dette temaet m å bli belyst i ROS-analysen.

I dette tilfellet kommer føre-var prinsippet til an vendelse – det gjøres en konservativ
vurdering hvor risiko for skade vektes tungt. Derso m ROS analysen påviser behov for
vannrensing vil nødvendige tiltak bli inkludert i p lankart og bestemmelser. Vurderingen
tilsier at det benyttes rensetiltak som begrenser b elastningen til ubetydelige nivåer.

10.2 Føre-var prinsippet
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgr unnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal
føre-var prinsippet tillegges større vekt.

"§ 9.(føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligge r tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det ta s sikte på å unngå mulig vesentlig
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap bruke s som begrunnelse for å utsette
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak."
Naturmangfoldloven

Vurderinger for prosjektet:

I dette tilfellet kommer føre-var prinsippet til an vendelse i vurdering av risiko for påvirkning på
vannmiljø og elvemuslingen i vassdraget.

10.3 Samlet belastning på naturmangfoldet
Loven krever at påvirkningen tiltaket har på naturm angfoldet skal ses i en større sammenheng.
Eksisterende og framtidige påvirkninger skal inklud eres i vurderingene. Bakgrunnen for denne
vurderingen er først og fremst om tiltaket har bety dning for oppnåelse av forvaltningsmålene for arter
eller naturtyper Jfr Naturmangfoldlovens §§ 4-5.

" § 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosysteme r)

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innen for deres naturlige

utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de ø kologiske prosessene som

kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også a t økosystemers funksjoner, struktur og

produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.
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§ 5.(forvaltningsmål for arter)

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivar etas på lang sikt og at artene

forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er

nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artene s økologiske funksjonsområder og de

øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. Forvaltningsmålet etter første

ledd gjelder ikke for fremmede organismer. Det gene tiske mangfold innenfor domestiserte

arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som

økosystemet er eller vil bli utsatt for." Naturmangfoldloven

Vurderinger for prosjektet:

Naturmangfoldet i skog er påvirket av tradisjonelt bestandsskogbruk og framstår som triviell, relativt
fattig barskog.

Arealbeslag og aktiviteter vil ikke vesentlig øke s amlet belastning på terrestrisk naturmangfold utove r
det som påføres i form av reine arealbeslag. Restar ealer og bar jord kan gi gode vekstbetingelser og
derved økt fare for spredning av svartelistede karp lanter i området, eksempelvis vinterkarse.

Vannmiljøet i Somma og Ådalselva er utsatt for bety delig samlet belastning. I sidevassdraget Somma
er belastningen vurdert så massiv at vannforekomste n klassifiseres som sterkt modifisert. Da
hovedvassdraget er påvirket av en rekke faktorer ha r planen et høyt oppmerksomhetsnivå mht
ytterligere belastning på vannmiljø.

10.4 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12)

§§ 11 i Naturmangfoldloven krever at tiltakshaver i hovedsak skal dekke kostnadene ved eventuelle

miljøforringelser.

"§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres a v tiltakshaver)

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre el ler begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette i kke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter." Naturmangfoldlo ven

Vurderinger for prosjektet:

Det settes som en forutsetting at miljøforsvarlige teknikker skal benyttes i den videre planleggingen og

gjennomføring av prosjektet.
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1 Innledning

Somma pukkverk har vært i drift siden 2007, først ti l eget bruk for grunneier. Senere overtok Ådal
Landbruksservice pukkverket, og det er ønskelig å u tvide pukkverket for å drive salg av pukk. Som en
del av dette tiltaket ønsker man å bygge en ny adko mstveg inn til pukkverket.

Ringerike kommune krever reguleringsplan for område t, og planarbeidet omfattes av "Forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og byg ningsloven". I påvente av reguleringsplan fikk
pukkverket en midlertidig dispensasjon for drift.

Selskapet Somma Pukk AS er stiftet for å stå for drif ten av pukkverket og som tiltakshaver for
reguleringsplanen. COWI er engasjert for å bistå me d utarbeiding av reguleringsplan,
konsekvensutredning og driftsplan for pukkverket.

Denne rapporten er en landskapsfaglig vurdering som en del av konsekvensutredningen, i henhold til
fastsatt planprogram for planarbeidet. Fagansvarlig for tema landskap har vært landskapsarkitekt
Sigrid Hauglann Grimeli i COWI.

1.1 Metodikk

Konsekvensen for landskapet er en vurdering i flere trinn. Først er det sett på dagens situasjon (0-
alternativet), deretter beskrives tiltaket som plan legges, før man vurderer konsekvensen av det
planlagte tiltaket.

Som en del av konsekvensutredningen gjøres det også en vurdering av avbøtende tiltak.

I tillegg til befaring og bilder av dagens steinbru dd, er programvaren AutoCAD og Novapoint Virtual
Map benyttet. Her er først dagens situasjon modelle rt ved hjelp av ortofoto og kart. Deretter er den
ønskede utvidelsen (maksimalt uttak) modellert opp, for å kunne hente ut 3D illustrasjoner som gir en
realistisk framstilling av framtidig situasjon.
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2 Beskrivelse av dagens situasjon

2.1 Beliggenhet

Somma pukkverk ligger ca. 20 km nord for Hønefoss, o g ca. 3 km nordøst for avkjøring fra E16.
Bruddet ligger like ved Samsjøveien som tar av fra E 16 og som går videre inn til Samsjøen.

Over: Pukkverket ligger nord for Hønefoss, i Ringer ike kommune. (Kart fra finn.no)

2.2 Landskapsregionen

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sitt nasjona le referansesystemet for landskap gir en oversikt
over landskapsmessige og regionale forskjeller for landskapet i Norge. Systemet deler Norge inn i 45
landskapsregioner basert på fellestrekk i landskape t. Hver region har sin særegne landskapskarakter
basert på sammensetningen av de seks grunnleggende landskapskomponentene:

› Landskapets hovedform
› Landskapets småformer
› Vann og vassdrag
› Vegetasjon
› Jordbruksmark
› Bebyggelse og tekniske anlegg

Planområdet ligger i landskapsregion 10, "Nedre dalb ygder på Østlandet". Regionens hovedformer er
daler i ulike former, og det er breelv- og elveavse ttinger i dalbunnene. I alle de store dalene renner det
en elv i bunnen. På grunn av godt jordsmonn er mang e underregioner dominert av barskog, men med
lauvskog nærmest innmark og bebyggelse. Det er stor e regionale forskjeller innenfor jordbruket i
regionen. Regionen er jevnt bebygd, og domineres av gårdsbebyggelse.
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Over: Planområdet ligger i NIBIOs landskapsregion 1 0.4, innenfor regionen "Nedre dalbygder på
Østlandet" (kilde : NIBIO)

2.3 Omgivelsene og planområdet

Somma pukkverk ligger i et daldrag, ved foten av en ås. Åsen skjermer for utsikt / innsyn mellom
pukkverket og boligbebyggelse som ligger lengre ned i dalen. Sidene av dalen strekker seg opp til ca.
400 moh. mot øst, mens vestover ligger Somdalskollen på 615moh. Somma pukkverk ligger på ca.
200 moh. og toppen av åsen er på 240 moh. Fra E16 g år Samsjøveien over ei stor flate, før dalbunnen
blir mer kupert innover mot Samsjøen.

Langs bunnen av dalen renner elva Somma, og like ved pukkverket ligger Breitjern.

Området er hovedsakelig skogkledd med fattige barsk ogstyper. Skogen bærer tydelig preg av
kultivering som hogst, rydding av lauv og tynning. Furu dominerer på høydedrag og tørre områder
mens planta gran er mest framtredende i dalsøkk. M indre restarealer med lauvkratt og forsumpet
mark, vegkanter og overganger til åpent ferskvann t ilfører noe variasjon og økt mangfold. Det
forekommer også noe myr og våtmark i tilknytning ti l vassdraget Somma.

Det er spredt bebyggelse (bolighus og gårdsbruk) la ngs Samsjøveien, fram til ca. 500 meter før
pukkverket. I området nærmest pukkverket er det ing en bebyggelse. Videre innover mot Samsjøen er
det spredt hyttebebyggelse, og den nærmeste hytta l igger ca. 500 meter fra pukkverket, nord for
Breitjern.

2.4 Synlighet dagens pukkverk

Dagens pukkverk er lite synlig i landskapsrommet. B ruddet ligger i en dal, ved foten av en ås, og tett
vegetasjon bidrar til å gjøre det lite synlig fra v eger og bebygde områder i nærheten. Dersom man
ferdes til fots i marka vil man trolig se bruddet f ra noen av de høyere åsene i området.

På helt nært hold er adkomsten opp i bruddet synlig, og man ser oppstilling av brakker og utstyr i
kanten av uttaksområdet. Fjellveggen inne i bruddet er lite synlig pga. høydeforskjell og vegetasjon,
men grushauger i kanten av bruddet, noe oppfylling med steinmasser og bart fjell i kryssområdet viser
at det er et steinbrudd her.
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2.5 Bilder av dagens situasjon

Over: Skogsområde på det flate området øst for E16.

Over: Samsjøveien, sett vestover.

Over: Dagens steinbrudd, sett mot vest. Samsjøveie n ligger litt lavere i terrenget, utenfor venstre
bildekant.
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Over: Steinbruddet sett mot nord.

Over: Adkomst opp i bruddet fra Samsjøveien.

Over: Utsikt fra Samsjøveien, øst for Breitjern. St einbruddet ligger skjult bak skogen, i bunnen av ås en
midt i bildet.
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3 Beskrivelse av tiltaket

3.1 Utvidelse av steinbruddet

Dagens steinbrudd har en størrelse på ca. 10 daa. B ruddet er tenkt utvidet sørvestover, i ca. 150-200
meters utstrekning fra dagens bruddkant. Terrenghøy den (bunnen) inne i bruddet ligger i dag på ca.
200 moh., og denne høyden er beholdt videre innover . Ved maksimalt uttak innenfor foreslått
regulering, vil flata bli på ca. 55 daa. På det høy este vil veggen bli ca. 45 meter høy. Denne utforme s i
såkalte paller, som hver er ca. 15 meter høy og med en dybde på ca. 5 meter.

Det er satt av areal til vegetasjonsskjerm som buff ersone omkring bruddet. Buffersonene strekker seg
ca. 50-100 meter mot nord og vest. Mot sør dekker f ormålet "vegetasjonsskjerm" hele arealet mellom
bruddkanten ved maks uttak og den nye adkomstvegen, samt noe areal sør for den nye adkomstvegen.
Arealet mellom pukkverket og Breitjern er satt av t il vegetasjonsskjerm og med hensynssone for
bevaring av naturmiljø.

3.2 Ny adkomstveg

Den omtalte nye adkomstvegen skal gå fra Samsjøveien , ca. 270 meter fra E16, og fram til
pukkverket. Illustrasjonen under viser traseen. Den første delen av veien er en rett strekning som lig ger
i flatt terreng. Deretter stiger terrenget og den n ye vegen, før det er en bratt skråning ned mot et
myrdrag like vest for åsen hvor pukkverket ligger. Veien får et lavbrekk på myra. Der deler den seg
også i to, en vei som kobler seg sammen med Samsjøv eien like ved bommen, og en veg som går opp i
pukkverket. Adkomstvegen er prosjektert med en kjør ebredde på 9 meter.

Over: Illustrasjonen viser den nye adkomstvegen med turkise linjer. Dagens steinbrudd vises som en
grå flate i øvre oppe til høyre i flyfotoet. Brudde t er tenkte utvidet sørvestover, og maks uttak er v ist
med gule linjer i bruddets ytterkant.
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4 Konsekvensvurdering

4.1 Utvidelse av steinbruddet

Den planlagte utvidelsen av pukkverket er en betyde lig utvidelse i forhold til dagens situasjon.
Bruddet blir i areal fem ganger så stort som i dag, og veggen som blir stående igjen ved maksimalt
uttak er et tydelig "sår" i landskapet.

Samtidig så er dette et landskap som er typisk for r egionen, og således ikke vurderes å ha stor
landskapsverdi. Pukkverket ligger også skjermet i om givelsene, og det er få som blir direkte berørt av
endringen i landskapsbildet.

Omfang / utstrekning/ utforming av videre masseutta k er vurdert i forhold til landskapet. Det er lagt
inn en buffersone og ytre avgrensning av pukkverket som gjør at viktig terreng i forhold til innsyn bl ir
stående igjen. Buffersonen vil også bidra til at pu kkverket blir omgitt av vegetasjon, noe som demper
det visuelle virkningen av terrenginngrepet.

4.2 Ny adkomstveg

Den nye adkomstvegen skjærer gjennom en stort skogs område. Vegen følger i stor grad dagens
terreng, men det vil være behov for noen skjæringer / fyllinger. Dette gjelder særlig ved myrdraget
vest for pukkverket. Her blir det skjæringer for å komme ned den bratte skråninga, samt oppfylling
over myra. En vegbredde på 9 meter er bredere enn b redden på Samsjøveien og de øvrige grusvegene i
området.

Siden mye av adkomstvegen ligger i tett skog, vil de n i stor grad kun bli synlig på nært hold. Der den
krysser myrdraget og den siste strekningen fram til pukkverket ligger derimot mer eksponert på grunn
av topografi og mindre vegetasjon på disse stedene. Her vil en veg med 9 meters bredde være en
synlig tiltak. Avbøtende tiltak blir derfor viktig, for å redusere den negative virkningen.

4.3 Avbøtende tiltak

I planforslaget er det lagt inn en buffersone rundt pukkverket. Det er viktig at vegetasjon og terreng
blir bevart i dette området, for å redusere den neg ative landskapsvirkningen av tiltaket.

I tillegg til vegetasjon omkring pukkverket, er det viktig at det bevares mest mulig vegetasjon og
naturlig terreng ved dagens oppkjøring til pukkverk et og langs med turstien som går nordover mellom
pukkverket og Breitjern. Det er i planforslaget der for lagt inn at dagens oppkjøring til pukkverket
stenges, og at det skal etableres en voll mellom pu kkverket og turstien.
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Over: Prinsippsnitt for utforming av voll og turveg mellom pukkverket og Breitjern.

Deler av pukkverket hvor man har avsluttet uttak av masser (maks uttak) bør istandsettes og
revegeteres forløpende. Dette for at vegetasjon ska l kunne etablere seg inne i pukkverket så tidlig so m
mulig. Områder som er ryddet opp og som får et grøn t preg vil bidra positivt i forhold til
landskapsvirkningen av tiltaket. Det anbefales spon tan revegetering. Det vil si at man tar vare på
løsmasser som avdekkes i området, og senere tilføre r disse masse på områder som ønskes revegetert.
Løsmassene inneholder stedegne frø og røtter, og vi l føre til at en naturlig og stedegen vegetasjon
etablerer seg raskt.

Ved bygging av den nye adkomstvegen er det viktig å begrense inngrep i sidearealet langs vegen. En
må også sørge for revegetering av de område som bli r midlertidig berørt i anleggsperioden.
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5 Illustrasjoner

Under og på neste side vises modellillustrasjoner f or dagens og framtidig situasjon.

Over: Hele 3D-modellen, sett mot øst. Til høyre mod ell med ny vei og et utvidet pukkverk bak i bildet.

Over: Kollen med pukkverket, sett mot øst. Til høyre vises adkomstvegen, og pukkverket med
maksimalt uttak.
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Over: Oversiktsbilde sett mot nordvest. Breitjern t il høyre og bebyggelsen til venstre i bildet.

Over: Utsikt fra Breitjern. Vegetasjon gjør at man ikke ser selve steinbruddet, men ved maksimalt
uttak (nederste bildet) ser man at store deler av k ollen er borte.



SOMMA PUKKVERK – KU LANDSKAPSBILDE 13 / 14

6 Oppsummering og konklusjon

Et pukkverk av denne størrelsen (planlagt utvidelse ) er et betydelig terrenginngrep. Det er derfor vik tig
å gjøre vurdering av landskapsvirkning, og om mulig tilpasse tiltaket best mulig til omgivelsene.

Somma pukkverk ligger i et dalsøkk, og dagens pukkve rk er lite synlig fra bebyggelsen i nærområdet.
Utvidelsen vil også i stor grad ligge skjult bak ko llen, sett fra bebyggelsen. Vegetasjonen i området
bidrar til at det nesten bare er på helt nært hold at pukkverket vises. Planforslaget legger opp til en god
buffersone som skal bidra til å dempe landskapsvirk ningen av tiltaket. Fra utsiktssteder på toppene
langs Somdalen er og vil pukkverket være synlig, men det antas at dette berører et begrenset antall
personer.

Adkomstvegen vil være synlig på nært hold, og særli g der den ligger med skjæring / fylling i skrått
terreng og over myrdraget. Bevaring av vegetasjon, og revegetering av midlertidig berørte områder vil
være viktig.

Totalt sett vurderes pukkverket å gi noe negativ la ndskapsvirkning, og det samme gjelder for
adkomstvegen. For å begrense konsekvensene er pukkv erketets avgrensning tilpasset omgivelsene, og
adkomstvegen følger terrenget så godt som mulig.
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Sammendrag 

Det er beregnet støy fra pukkverk og vei i Ringerike kommune, og vurdert de støymessige 
konsekvensene av å utvide dagens pukkverk. 

Beregningene viser at de støyfølsomme bygningene i området ikke får støyøkning som fører til 
overskridelse av grenseverdien. Utvidelsen av pukkverket anses dermed ikke å ha noen store 
negative støykonsekvenser. 

1 Innledning 

På oppdrag fra Somma Pukk AS har COWI AS utført konsekvensutredning for støy fra pukkverk og 
vei i Ringerike kommune, nord for Hønefoss.  

Planforslaget er vist i Figur 1. Det er planlagt utvidelse av dagens pukkverk, som medfører bl.a. 
endringer i terrenget og i trafikktallene. Videre etableres det en ny privat adkomstvei. 

 

Figur 1: Plankart fra reguleringsplanforslaget. 

0-alternativet i denne konsekvensutredningen innebærer ikke noe drift av pukkverket, med dagens 
trafikk fremskrevet til 2030. 

Alternativ 1 innebærer utvidet pukkverk med ny adkomst som nevnt ovenfor og trafikk fremskrevet til 
2030. 
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2 Forskrifter og grenseverdier 

2.1 Forurensningsforskriften 
Grenseverdier for støy er gitt i Klima- og miljødepartementets Forskrift om begrensning av 

forurensning (forurensningsforskriften), der § 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, 
grus, sand og singel. 

I § 30-7 settes det grenser for bedriftens bidrag til utendørs støy ved støyfølsomme bygninger. 
Grenseverdier er gjengitt i Tabell 1. 

Tabell 1 Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller 

beregnet som frittfeltverdi ved mest støyutsatte fasade: 

Ma – Fr Kveld Ma - Fr Lørdag Søn-/ 
helligdager 

Natt 
(23 - 07) 

Natt 
(23  - 07) 

Lden 55 dB Levening 50 dB Lden 50 dB Lden 45 dB Lnight 45 dB LAFmax 60 dB 

 

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra 
ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter at virksomheten 
har startet opp. 

Støy fra sprengninger inngår ikke i bestemmelsene i § 30-7. Her gjelder § 30-8, der det står:  

"Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i 

tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne 

sted."  

For definisjoner se avsnitt 2.2. 

2.2 Retningslinje T-1442/2012 
Veitrafikkstøy vurderes etter Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2012). Retningslinjen er ment som grunnlag for kommuner ved planlegging 
og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven og angir blant annet grenseverdier for støy 
på utearealer. Kriterier for soneinndeling etter T-1442/2012 er gjengitt i  

T-1442/2012 er i tråd med bestemmelsene i forurensningsforskriften (se avsnitt 2.1). Støygrensene til 
gul sone for "øvrig industri" i T-1442/2012 er de samme som i forurensningsforskriften for pukkverk. 
Resultatene for industristøyberegningene vises dermed også i form av støysoner. 
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Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

 
› Rød støysone er ikke egnet for støyfølsomme bruksformål, mens gul støysone er en 

vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang 
til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 

› Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB og 5 dB 
ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld. 

› Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som angitt i definisjonen av 
Lden og Lnight i T-1442/2012. Unntak: for pukkverket blir Lden brukt som døgnmiddel for verste 
døgn1. 

› Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23. 
› Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07. 
› L5AF er statistisk maksimalt støynivå som forekommer i 5 % av hendelsene. Krav til maksimalnivå 

gjelder ikke for en enkel hendelse, men for flere, minst 10 hendelser i løpet av nattperioden kl. 23 
– 07. 

› LAFmax er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå med 
Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.  

› Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges 
til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time. Med impulslyd 
menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av 
typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442/2012. 

› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet. 
› 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-1442/2012. 
 

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støynivå åpenbart er 
dimensjonerende. 

                                                      
1 Det er det ene døgnet i løpet av året med aktivitet som gir høyest Lden som er dimensjonerende, dvs. 
støymessig «verste døgn». 

Støy-
kilde 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 
søndager/ 
helligdager 

Utendørs 
støynivå i 
nattperiode
n kl. 23–07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 
søndager/ 
helligdager 

Utendørs 
støynivå i 
nattperiode
n kl. 23–07 

Vei Lden 55 dB  L5AF 70 dB Lden 65 dB  L5AF 85 dB 

Øvrig 

industri 

Uten 

impulslyd: 

Lden 55 dB 

Levening 50 dB 

Med 

impulslyd: 

Lden 50 dB 

Levening 45 dB 

Uten impulslyd: 

Lørdag: Lden 50 dB 

Søndag: Levening 45 dB 

Med impulslyd: 

Lørdag: Lden 45 dB 

Søndag: Levening 40 dB 

Lnight 45 dB 

LAFmax 60 dB 

Uten 

impulslyd: 

Lden 65 dB 

Levening 60 dB 

Med 

impulslyd: 

Lden 60 dB 

Levening 55 dB 

Uten impulslyd: 

Lørdag: Lden 60 dB 

Søndag: Levening 55 dB 

Med impulslyd: 

Lørdag: Lden 55 dB 

Søndag: Levening 50 dB 

Lnight 55 dB 

LAFmax 80 dB 
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Anbefalte grenseverdier for støy ved etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål eller 
etablering av ny støyende virksomhet er de samme som for gul sone fra  

I T-1442/2012 er det også nevnt grenseverdier for rekreasjonsområder. Arealet rundt pukkverket er 
avsatt som LNF-område i kommuneplanen, men ikke som område (friluftsområde, 
rekreasjonsområde) med spesielle krav til støy. Grenseverdier for disse områder tas derfor ikke med i 
vurderingen. 

3 Beregningsgrunnlag 

3.1 Underlag og metode 
Beregning av støy fra veitrafikk er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy ved 
hjelp av støykartleggingsprogrammet CadnaA versjon 4.5. Prosjektet ble beregnet med andre ordens 
refleksjoner. Det er benyttet akustisk myk mark i beregningene, unntatt på veier og på industriområdet, 
der det er benyttet harde overflater. Støysoner er beregnet i 4 meters høyde. Beregningspunktene er i 
5 meters avstand fra hverandre. 

Grunnlag for beregningene er digitalt kartgrunnlag innhentet høsten 2014, samt veigeometri for ny 
privat vei datert 14.08.2015.  

3.2 Veitrafikktall 
Veitrafikktall for E16 er hentet fra Statens Vegvesens nasjonale vegdatabank NVDB og fremskrevet 
med antatt 2% årlig trafikkøkning til 2030. Veitrafikktall for de øvrige veiene er tatt fra rapporten 
Trafikkanalyse Somma pukkverk2. Tallene benyttet i beregningene er vist i Tabell 3. For 0-alternativet 
ble trafikken fra/til pukkverket trukket, da det forutsettes at det ikke er noe videre drift i 0-alternativet. 

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene og til andelen tunge kjøretøy. Imidlertid 
forutsetter det relativt store feil i trafikkmengdene for at det slår ut på de beregnede støyverdiene. For 
eksempel gir en fordobling/halvering av trafikkmengden en endring på +/- 3 dB på ekvivalent støynivå.  

For beregning av ekvivalentnivåer for forskjellige perioder av døgnet er det nødvendig med 
tidsfordeling av trafikken. Det er benyttet typisk tidsfordeling for riksveier iht. M-1283 for E16, og typisk 
fordeling for byveier for de andre veiene. 

Det er tatt hensyn til veienes helningsgradient i støyberegningene. 

  

                                                      
2 COWI AS, 06.10.2015 
3 M-128: veilederen til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
T-1442/2012 
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Tabell 3 Veitrafikktall fra trafikkrapport benyttet i beregningene 

Vei ÅDTdagens ÅDT0-alt ÅDTalt 1 Andel tunge 
kjøretøy 0-

alt og 
dagens 

Andel 
tunge 

kjøretøy 
alt. 1 

Hastighet 

Samsjøveien (ytterst) 350 340 400 8 % 4 

(dagens), 5 % 

(0-alt) 

15 % 50 km/t 

Samsjøveien (rest) 350 340 250 8 % 5 

(dagens), 5 % 

(0-alt) 

5 % 6 50 km/t 

Hyttetrafikk nord for 

pukkverket 

25 25 25 5 % 5 % 50 km/t 

Ny privat adkomstvei 

(ytterst) 

- - 150 - 35 % 50 km/t 

Ny privat adkomstvei (etter 

skytebanen) 

- - 100 - 50 % 50 km/t 

E16 3 800 5 220 5 220 7 13 % 13 % 80 km/t 

3.3 Støyemisjon fra pukkverket og driftstider 
Støy fra pukkverket er blitt beregnet basert på emisjonsverdier fra erfaring og litteratur. Informasjon 
om benyttet utstyr og driftstider er levert av oppdragsgiver.  

Oppdragsgiver oppgir driftstider fra 07-19 for alle kildene i pukkverket. Vi estimerer at fylling av 
grovknuser og finknuser skjer omtrent 300 ganger om dagen hver, og tar 10s hver. 

Benyttete lydeffektnivåer8 for støykildene i området vises i tabell 4. 

  

                                                      
4 Basert på antagelsen at all trafikk (350 ÅDT) unntatt de til pukkverket (10 ÅDT) har en 
tungtrafikkandel på 5% 
5 Basert på antagelsen at all trafikk (350 ÅDT) unntatt de til pukkverket (10 ÅDT) har en 
tungtrafikkandel på 5% 
6 Konservativt erfaringstall fra tilsvarende veier 
7 Trafikkendring grunnet det nye alternativet anses å ikke gi relevant endring for E16 og er dermed 
ikke tatt med 
8 Tabellen viser A-veide verdier som oversikt. Benyttete spektrale verdier kan leveres etter ønske. 
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Tabell 4 Lydeffektnivå LwA for benyttete støykilder, alle verdier gitt i dB. Verdiene gjelder for intervallene med 

støyende aktivitet. 

Typ lydkilde LwA Antatt tidsbruk per døgn 

Finknuser  116 12 timer (dagtid) 

Grovknuser  118 12 timer (dagtid) 

Finknuser fylles av hjullaster 124 300 x 10s (i dagtid) 

Grovknuser fylles av gravemaskin 116 300 x 10s (i dagtid) 

Gravemaskin 106 12 timer (dagtid) 

Pigghammer  122 12 timer (dagtid) 

Borerigg  116 12 timer (dagtid) 

 
Pigghammer vurderes å generere impulslyd av typen «highly impulsive sound» med mer enn 
10 hendelser pr. time. Denne aktiviteten har dermed 5 dB lavere grense. Imidlertid vurderes ingen av 
de andre kildene å ha støy av denne typen, heller ikke fylling av grovknuser eller finknuser. Da 
oppdragsgiveren oppgir at alle kildene er aktive til sammen, brukes den 5 dB lavere grenseverdien for 
helheten av alle industrikildene i bedriften. 

Rangering av lastebiler på bedriftsområdet anes å være støymessig neglisjerbart. Kjørende lastebiler 
på tilfartsveiene tas derimot med (se avsnitt 4.1). COWI er ikke kjent med at det er andre støykilder 
enn de nevnte på bedriftsområdet. 

4 Resultat og konsekvenser 

Det er foretatt beregninger av støynivå på uteområder og ved fasader for 0-alternativet og alternativ 1, 
i tillegg til dagens situasjon. Det er som utgangspunkt beregnet og vist Lden. Resultatene er gjengitt i 
støysonekart i vedlegg.  

Følgende beregninger er vist i tegninger i vedlegg:  

› Tegning X001: Støynivå Lden fra veitrafikk, dagens situasjon, uten støytiltak 
› Tegning X002: Støynivå Lden fra industri, dagens situasjon, uten støytiltak 
› Tegning X003: Støynivå Lden fra veitrafikk, 0-alternativet, uten støytiltak 
› Tegning X004: Støynivå Lden fra veitrafikk, alternativ 1, uten støytiltak 
› Tegning X005: Støynivå Lden fra industri, alternativ 1, uten støytiltak 

 
 
Driftstid av steinbruddet er på dagen (07-19) og kun på ukedager, derfor ble det ikke beregnet 
ekvivalent støynivå for kveldstid (Levening) og nattetid (Lnight) og maksimalt støynivå på nattetid (LpAFmax) 
fra pukkverket.  
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Statistisk maksimalt støynivå L5AF fra veitrafikk estimeres heller ikke å være relevant og er derfor ikke 
blitt beregnet, da kravet kun gjelder for nattetid, mens tungtrafikken fra pukkverket kun kjører på 
dagtid.  

4.1 Veitrafikkstøy 

Dagens situasjon 

Resultatene for beregningene av Lden for dagens situasjon (se tegning X001) viser at støynivå fra 
veitrafikk kun overskrider grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger nær E16. 
Overskridelsene skjer dermed i hovedsak ikke gjennom trafikk til pukkverket. 

0-alternativ 

Resultatene for beregningene av Lden for 0-alternativet (se tegning X003) viser at støynivå fra veitrafikk 
kun overskrider grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger nær E16. Overskridelsene 
skjer dermed i hovedsak ikke gjennom trafikk til pukkverket. Støynivå ved E16 er 1-2 dB høyere enn i 
dagens situasjon. 

Alternativ 1 

Resultatene for beregningene av Lden for alternativ 1 (se tegning X004) viser at støynivå fra veitrafikk 
kun overskrider grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger nær E16. Overskridelsene 
skjer dermed i hovedsak ikke gjennom trafikk til pukkverket. 

Konsekvensen av veitrafikkstøy for alternativ 1 sammenlignet med 0-alternativet er neglisjerbar.  

4.2 Støy fra pukkverk 

Dagens situasjon 

Resultatene for beregningene av Lden for dagens situasjon (se tegning X002) viser at støynivå fra 
pukkverket ikke overskrider grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger i nærområdet. Én 
fritidsbolig ligger i gul støysone. 

0-alternativ 

Det er ikke planlagt drift av pukkverket i 0-alternativet og derfor ikke beregnet støy for det. 

Alternativ 1 

Resultatene for beregningene av Lden for alternativ 1 (se tegning X005) viser at støynivå fra pukkverket 
ikke overskrider grenseverdien ved støyfølsomme bygninger i nærområdet. 

Konsekvensen av støy fra pukkverket for alternativ 1 sammenlignet med dagens situasjon er at 
fritidsboligen som i dagens situasjon ligger i gul støysone ikke vil gjøre det i alternativ 1. Støyen 
skjermes noe bedre mot nord enn i dagens situasjon, dette bidrar til noe lavere støynivå for 
fritidsboligene. 

Konsekvensen av støy fra pukkverket for alternativ 1 sammenlignet med 0-alternativet er at støyen 
øker, men ikke overskrider grenseverdien. 
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4.3 Eventuelle senere utredninger 
Det er en rekke med forhold som vil kunne føre til at støyrapporten må utvides. 

› Det er kun tatt med støykilder med driftstider som oppdragsgiver oppga, med lydeffektnivåer fra 
erfaring og litteratur. Dersom dette endres (nye kilder eller driftstider) vil man måtte beregne 
støyen igjen. Dersom man da har lydnivå nær grenseverdien, anbefales det at man tar 
nærmålinger fra bedriften som grunnlag. 

› COWI er per i dag ikke kjent med at det er avsatt spesielle områder (rekreasjonsområde etc.) 
med støykrav, kun LNF-område som ikke automatisk får krav for støy. Dersom dette endres bør 
støy og ev. tiltak for områdene utredes. 

5 Vedlegg 

 
› Tegning X001: Støynivå Lden fra veitrafikk, dagens situasjon, uten støytiltak 
› Tegning X002: Støynivå Lden fra industri, dagens situasjon, uten støytiltak 
› Tegning X003: Støynivå Lden fra veitrafikk, 0-alternativet, uten støytiltak 
› Tegning X004: Støynivå Lden fra veitrafikk, alternativ 1, uten støytiltak 
› Tegning X005: Støynivå Lden fra industri, alternativ 1, uten støytiltak 
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1 I nnledning

I forbindelse med reguleringsplan for Somma Pukkver k i Ringerike kommune, gir
dette memoet en forenklet vurdering av rystelser so m kan forventes i nærmeste
boliger.

Vurderinger er basert på to salverapporter datert h enholdsvis 27.1 1 .1 4 og
06.08.1 5.

2 Sammendrag

Beregninger viser at det bør registreres toppverdie r av frekvensveid
svingehastighet, Vf , under 4 mm/s på nærmeste boliger. Det gjøres oppme rksom
på at beregningene er basert på erfaringsdata fra m ange prosjekter og derfor
legges det inn en usikkerhetsmargin. Det anbefales å utføre vibrasjonsmåling for å
ha en bedre kontroll over vibrasjoner fra pukkverke t.

Grenseverdier for vibrasjoner avhengig av ulike fak torer, nemlig tilstanden på
byggverket, grunnforhold der byggverket står, hoved materiale i byggverket, type og
utforming av byggverk, avstand til vibrasjonskilden og type vibrasjonskilde. Derfor
anbefales det å uftører bygningsbesiktigelse på nær meste byggverk med hensyn til
å sette grenseverdier for vibrasjoner. Besiktigelse n vil også dokumentere tilstand
på nærmeste hus, før videre drift slik at det skal kunne skilles eksisterende skader
fra skader som kan oppstå som resultat av anleggsar beidene.

Selv om det ikke er satt en grenseverdi på nærmeste boliger, er beregnet
svingehastighet, Vf, langt under foreløpig grenseverdi.

3 Grenseverdier ved sprenging og anleggsarbeid

Som restriksjoner for anleggsarbeidet, for å unngå skade på byggverk, anbefales
det å benytte fastsatte grenseverdier for toppverdi en av vibrasjoner angitt som

MEMO

TITTEL Somma Pukkverk - Vibrasjonsvurdering
DATO 1 5. oktober 201 5
TIL Somma Pukk As
KOPI

FRA COWI / JTGO
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vertikal svingehastighet i millimeter per sekund ( Vf). Veiledende grenseverdier
beregnes ut fra NS 81411.

Grenseverdiene settes for å unngå mulige skader, de t vil si, NS 8141 omfatter kun
risiko for rene vibrasjonsskader og ikke skader fra deformasjoner/setninger i
grunnen. Hvis bygningene har ulike fundamenteringsf orhold, bør måleutstyr
plasseres slik at de ulike forholdene dekkes.

For alle typer byggverk gjelder en grenseverdi for toppverdi av frekvensveid
svingehastighet i vertikal retning på byggverkets f undament eller grunnmur ( Vf).

Grenseverdiene er avhengig av følgende faktorer

› Type og utforming av byggverk

› Hovedmateriale i byggverket

› Tilstanden på byggverket

› Grunnforhold der byggverket står

› Type vibrasjonskilde (sprengning, spunting og pelin g, osv.)

› Avstand til vibrasjonskilden

Tabell 1 viser foreløpig grenseverdien for sprengni nger for nærmeste boliger.
Beregningene er basert på: berggrunn består i hoved sak av morenedekke av
varierende mektighet og områder som er uten løsmass edekke2, nærmeste boliger
ligger på ca. 350 m fra pukkverket (se Figur 1), og i pukkverket sprenges det få
ganger årlig. Det gjøres oppmerksom at grenseverdie n kan bli endret som følge av
resultater fra tilstandsregistreringen.

Tabell 1 Restriksjoner for rystelser basert på NS 8 141, for boliger

Type anleggsarbeidet Foreløpig grenseverdi,Vf

Sprengning 20 mm/s

1 NS 8141 "Vibrasjoner og støt. Veiledende grensever dier for bygge- og
anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk"
2 Viser til berggrunn N250 som ligger i http://geo.ngu.no/kart/
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4 Skader - Vurdering for nærmeste boliger

Det viser seg at yttergrensen for sluttsituasjonen ligger over 350 m fra nærmeste
boligbebyggelse, se Figur 1.

Figur 1 Oversiktskart pukkverkt og nærmeste boliger

Fra et geoteknisk perspektiv er det i hovedsak to " mekanismer” som indirekte kan
føre til skader på nærmeste nabokonstruksjoner:

› Skader på konstruksjoner / fundamentert på løsmasse r, som følge av
endringer i grunnvannstanden.

› Skader på konstruksjoner grunnet rystelser og vibra sjoner

Generelt vannstrømning i grunnen forårsaket av pote nsialforskjell kan for gitte
tilfeller innvirke negativ på stabiliteten og bæree vnen til konstruksjoner. COWI ble
informert at en nær nabo til pukkverket har borreva nn. Eventuelle skader på grunn
av grunnvannstand må undersøkes nærmere.
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NS 8141 anbefaler minste avstand for bygningsbesikt igelse avhengig av byggets
fundamentering. Tabell 2 viser minste avstand anbef alt iht. NS 8141.

Tabell 2 Minste avstand anbefalt for bygningsbesiktigelse

Bygg fundamentert på Avstand fra vibrasjonskilde

Berg 50 m

Løsmasser 100 m

Anbefaling for besiktigelse inntil 100 m er fordi v ibrasjoner avtar rask med økende
avstand. Det kan i ekstreme tilfeller bli overskred et grenseverdiene. På grunn av at
nærmeste boliger ligger langt unna nåværende pukkve rk er det et stor
sannsynlighet for at sprengningene i pukkverket ikk e genererer bygningsskader.

Tabell 3 viser sammendrag av beregninger for toppve rdier av frekvensveid
svingehastighet, Vf , på nærmeste boliger til pukkverket. Beregningene e r basert på
to salverapporter som tilsvarer sprenginger i år. S elv om det ikke er satt en
grenseverdi på nærmeste boliger, er beregnede resul tatene langt under foreløpig
grenseverdien.

Tabell 3 Sammendrag av beregninger for toppverdier av frekve nsveid svingehastighet

Sprengingsdato Maks land. /
intervall Kg

Type tenner Antall
tennere

Beregnede
Vf, mm/s

06.08.2015 36 Nonel 95 3,1

27.11.2015 44 Nonel 170 3,8

Det gjøres oppmerksom at beregningene er basert på erfaringsdata fra mange
prosjekter og derfor legges det inn en usikkerhetsm argin. Det anbefales å utføre
vibrasjonsmåling for å ha en bedre kontroll over vi brasjoner fra pukkverket.
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Figur 1: Oversiktskart over planområdet
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1. B g nn f l n n
Bakgrunnen for planen er utvidelse av et eksisteren de grustak, Somma pukkverk. Formålet med
registreringen var å avklare om det fantes automati sk fredete kulturminner i konflikt med planen
for området.

2. D lt g tids
Den arkeologiske registreringen ble gjennomført den 03.09.2015 til 14.09.2015 av Terje
Enerstvedt og Marte Lie.

Det ble totalt brukt 105 timer på prosjektet, hvora v 64 timer er i felt, inkludert kjøring.

3. O åd t
Planområdet omfatter et område på ca. 535 daa ved S omma, i Ringerike kommune (se figur 1).

Planområdet består av et større utmarksområde med s tor variasjon i topografi. Den sørøstlige
delen av planområdet er en åpen og flat furumo. På deler av området går det bilvei inn til
bebyggelse og en nedlagt skytebane. Eldre hjulspor etter hogstmaskiner er synlig på store deler av
furumoen. Den midtre delen av planområdet er forhol dsvis kupert med noe berg synlig på
markoverflaten. Ellers er skogbunnen forholdsvis fu ktig med en bekk som renner midt i
planområdet. Den nordvestlige delen av planområdet er veldig kupert og dominert av to høyder
som ligger rett sør og sørvest for eksisterende puk kverk. Mellom høydene er det fuktige partier
med en bekk som renner i en ravinedal sørvest for h øydene. Langs den østlige grense av
planområdet går det en bilvei (Samsjøveien) som bla nt annet går inn til Somma Pukkverk. Øst for
veien renner elven Somma (se figur 2).

Vegetasjonen består hovedsakelig av furuskog i den sørvestlige delen. Den midtre og nordøstlige
delen består av blandet skog av furu, gran og løvtr ær (se figur 3, 4 og 5).

Sør for planområdet er det registrert flere gravfel t (ID 43283, 81431, 71089, 71088 og 81432). Det
nærmeste ligger ca. 120 meter fra plangrensa (ID 43 283). Dette gravfeltet ble kontrollregistrert,
da det manglet geometri for hver enkelt gravhaug, o g fordi det ligger såpass nærme planområdet.
Gravfeltet består av ni store gravhauger med tydeli g fotgrøft, og ligger langs kanten av en brink
med helling mot dyrket mark i sør. Stort sett alle gravhaugene har synlig plyndringsgrop på
toppen. Nord for planområdet er det registrert en b ygdeborg (ID 53027) (se figur 6 og 22).
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Figur 2: Oversiktskart over området.
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Figur 3: Sørvestlig del av planområdet, bildet er t att mot sørvest.

Figur 4: Midtre del av planområdet, bildet er tatt mot øst.
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Figur 5: Hogstfelt i nordlig del av planområdet, bi ldet er tatt mot sørøst.

Figur 6: Skjermdump fra kulturminnedatabasen Askela dden.
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4. Gå dshist i
Gården Somdalen blir nevnt av O. Rygh i Norske Gaardnavne . Navnet Somdalen betyr Sommas
dalføre, hvor navnet Soma trolig kommer fra navnet Samsjøen. Gården er nevnt første gang i
skriftlige kilder i 1528.

5. R gist ing ns f lø g s lt t
Registreringsmetoden innebar å overflatebefare områ det, det vil si å gå over området til fots for å
se etter synlige kulturminner.

5.1 A t tis f d t lt inn

5.1.1 K llg

Det ble under registreringen av planområdet funnet to kullgroper. Kullgrop nr. 1 (ID 214241)
ligger akkurat innenfor plangrensa og kullgrop nr. 2 (ID 214242) ligger ca. 7 meter utenfor
plangrensa. Begge kullgropene ligger ved den midtre delen av planområdet (se figur 7).

Et prøveprosjekt knyttet til delegasjon av midlerti dig myndighet etter Kulturminneloven §8,
første, andre og fjerde ledd, gir fylkeskommunen ti llatelse til å gjennomføre en forenklet
utgravning. Kriteriene er at det er et vanlig forek ommende kulturminne av type; ildsted,
kokegrop, fyllskifte/nedgravning og dyrkningsspor. I tillegg må det være funnet et begrenset antall
kulturminner, fem stykk eller færre. Utgravningen m å kunne gjennomføres innenfor budsjettets
rammer.

Etter at registreringen var avsluttet og det ikke v ar funnet flere automatisk fredete kulturminner
ble det vedtatt å gjennomføre en forenklet utgravni ng av kullgrop 1 (ID 214241). Av
utgravningsmetode ble det valgt å grave ut en kvadr ant av kullgropa. Dette gjøres for å påvise
oppbygning/konstruksjon, avdekke flere bruksfaser, samt for å ta ut kullprøver. Utvalgte
kullprøver blir sendt til treartsbestemmelse og dat ering (se figur 9 til 18).



Side 10 av 27

Somma pukkverk

Figur 7: Oversiktskart over kullgroper.
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K llg 1, ID 214241
Sirkulær stor kullgrop med tydelig voll rundt. Ligg er mot en skråning i sør. Åpen granskog, en stor
gran i sørenden av gropa. Undersøkelsen av gropa vi ser et ca. 40 cm tykt kullag midt i gropa, med
et 20 cm tykt kullag under torva i vollen. Det var ikke mulig å se flere bruksfaser i profilen (se fig ur
7 til 18).
Mål: Ytre mål: 5 m. Topp voll: 1,6 m. Indre mål: 1, 9 m. Bunnplan: 1,1 x 1 m. Dybde: 70 cm.

Figur 8: Kullgrop 1, ID 214241. Bildet er tatt mot vest.

Figur 9: Kullgrop 1, ID 214241. Milebunnen. Bildet er tatt mot øst-sørøst.
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Figur 10: Kullgrop 1, I D 214241. Milebunnen. Bildet er tatt mot sør-sørvest.

Figur 11: Kullgrop 1, ID 214241. Profil. Bildet er tatt mot vest.
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Figur 12: Kullgrop 1, I D 214241. Profil. Bildet er tatt mot s ør-sørvest.

Figur 13: Kullgrop 1, ID 214241. Profil, med milebunnen til h øyre på bildet. Bildet er tatt mot sør-sørvest.
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Figur 14: Kullgrop 1, ID 214241. Profil, midtre del av vollen. Bildet er tatt mot sør-sørvest.

Figur 15: Kullgrop 1, I D 214241. Profil, ytterkant av vollen. Bildet er tatt mot sør-sørvest.
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Figur 16: Plantegning av kullgrop 1 (ID 214241), te gningen er i størrelse 1:20.
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Figur 17: Plantegning av kullgrop 1 (ID 214241), me d milebunnen. Tegningen er i størrelse 1:20.
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Figur 18: Profiltegning av kullgrop 1 (I D 214241), tegningen er i størrelse 1:20.
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K llg 2, ID 214242
Sirkulær stor kullgrop med tydelig voll rundt. Ligg er i åpen granskog, og halvt dekket av felte trær
og greiner. Skogbunnen var svært fuktig, og bunnen av kullgropa var fylt med vann. Omtrent 20
cm kulllag under 10-20 cm med fuktig humusmasse (se figur 7 og 19).
Mål: Ytre mål: 3,8 m. Topp voll: 2,2 m. Indre mål: 1,6 m. Bunnplan: 0,9 m. Dybde: 0,7 m.

Figur 19: Kullgrop 2, ID 214242. Bildet er tatt mot nord-nordøst.
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5.2 Ann t

I tillegg til de automatisk fredete kulturminnene b le det funnet flere kulturminner fra nyere tid.

Figur 20: Oversiktskart over mulig skyttergrav.
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Figur 21: Oversiktskart over grenserøys (ID 214259) , skådam og murer (ID 214264).
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Figur 22: Oversiktskart over haug, ID 214244.
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5.2.1 H g, ID 214244

Under kontrollregistrering av gravfelt ID
43283 ble det funnet en haug mellom
det registrerte gravfeltet og jordet sør
for gravfeltet. Haugen er sirkulær med
antydning av en fotgrøft. Det var ikke
noe tegn til plyndringsgrop på toppen.
Ligger i en skråning mot sør, med lett
gran-og løvskog. Stikk med jordborr viste
sandholdig jord i haugen. Den
sandholdige undergrunnen var lysere i
haugen enn utenfor (se figur 22 og 23).
Mål: ytre mål: 8 m øst – vest, 10 m nord
– sør. Høyde: 1 m.

5.2.2 M lig s ytt g

En større nedgravning ble funnet i den
sørlige delen av planområdet. Den er
trolig fra nyere tid, og kan være en
skyttergrav. Den er 1,45 meter dyp, og
er 6 meter lang og 4 meter bred.
Nedgravningen er i tillegg utvidet i det
ene hjørnet med 2 x 2 meter. Vollen
rundt nedgravingen består av mindre
stein (se figur 20 og 24).

5.2.3 G ns øys, ID 214259

Mindre konsentrasjon av stein som
ligger på berg, tilgrodd med mose og
lyng. Størrelsen på steinene varierer
mellom 10 cm til 30 cm, og størrelsen på
røysa er ca. 50 x 50 cm. Utfra størrelsen
og beliggenhet er det trolig en
grenserøys. Da røysa ikke ligger langs
dagens grenselinjer samt at den er
veldig tilgrodd kan tyde på at den er
forholdsvis gammel (se figur 21 og 25).

Figur 23: Haug rett sør for gravfelt ID 43282, bild et er tatt mot sør.

Figur 24 : Mulig skyttergrav, bildet er tatt mot nord.

Figur 25: Grenserøys, bildet er tatt mot nord.
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5.2.4 M lig d ning g s åd

M lig d ning, ID 214264-1
Kraftige steinfundament som ligger på
hver side av elva. Mulig demning i
forbindelse med tømmerfløting.
Forsterket med jernbeslag og delvis
overgrodd av mose. Steinene i
konstruksjonen er av varierende
størrelse. I tillegg er det antydning av en
mur lengre ned på østsiden av elven fra
demningen. Området er i hovedsak
preget av åpen gran- og løvskog (se figur
21 og 26).
Mål: Bredde: 2, 5 m. Høyde: 2,5 m.

åd , ID 214264-2
Kraftige steinfundament som ligger
strategisk plassert langs elva, en
skådam. Tidvis overgrodd av mose.
Steinene i konstruksjonen er av
varierende størrelse. Området rundt er
preget av åpen gran- og løvskog (se figur
21 og 27).
Mål: Bredde: 2, 5 m. Høyde: 2,5 m.

M lig s åd ll b f nd nt, ID
214264-3
Kraftige steinfundament, noe ødelagt.
Kan være en del av fundamentet til
broen rett ovenfor, kan også være en
eldre skådam. Øvre del knyttet opp mot
en mulig nyere konstruksjon av betong.
Sterkt overgrodd av mose, og av
uregelmessig form. Steinene i
konstruksjonen er av varierende
størrelse. Området rundt er preget av
gran- og løvskog, som er tettere opp
langs broen (se figur 21 og 28).
Mål: Bredde: 2, 5 m. Høyde: 2,5 m.

Figur 26: Mulig demning, bildet er tatt mot øst.

Figur 27: Skådam, bildet er tatt mot sør.

Figur 28 : Mulig skådam, bildet er tatt mot S/SV.
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6. K n l sj n
Kullgropene (ID 214241 og 214242) som er registrert i området er alle automatisk fredete
kulturminner i henhold til §4 i kulturminneloven. A utomatisk fredete kulturminner har en
sikringssone på 5 meter. Etter delegasjon av midler tidig myndighet etter Kulturminneloven §8,
første, andre og fjerde ledd, har fylkeskommunen gj ennomført en forenklet utgravning av
kullgrop ID 214241, hvor §9 er oppfylt i planområde t for Somma pukkverk. Vedtak om frigivelse
gjøres i forbindelse med offentlig ettersyn av regu leringsplanen.

Dersom eventuelle kulturminner blir avdekket under utbygging i planområdet, må arbeidet
stanses og funnet rapporteres til vedkommende myndi ghet, i henhold til kulturminnelovens §8
annet ledd.

DRAMMEN 21.09.2015

................................................... ..............
Feltleder
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7. V dl gg

7.1 F t list

N B s i ls R tning D t /sign

IMGP1255 Sørvestlig del av planområdet SØ 3/9 - TEN
IMGP1256 Sørvestlig del av planområdet SV 3/9 - TEN
IMGP1257 Sørvestlig del av planområdet SV 3/9 - TEN
IMGP1258 Sørvestlig del av planområdet NØ 3/9 - TEN
IMGP1259 Mulig skyttergrav N 3/9 - TEN
IMGP1260 Mulig skyttergrav SV 3/9 - TEN
IMGP1261 Sørvestlig del av planområdet SV 4/9 - TEN
IMGP1262 Sørvestlig del av planområdet NV 4/9 - TEN
IMGP1263 Midtre del av planområdet S 4/9 - TEN
IMGP1264 Midtre del av planområdet SV 4/9 - TEN
IMGP1265 Midtre del av planområdet S 4/9 - TEN
IMGP1266 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 S 7/9 - TEN
IMGP1267 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 Ø 7/9 - TEN
IMGP1268 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 N 7/9 - TEN
IMGP1269 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 V 7/9 - TEN
IMGP1270 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 SV 7/9 - TEN
IMGP1271 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 SV 7/9 - TEN
IMGP1272 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 S/SØ 7/9 - TEN
IMGP1273 Myr nord i planområdet NV 8/9 - TEN
IMGP1274 Myr nord i planområdet SV 8/9 - TEN
IMGP1275 Midtre del av planområdet Ø 8/9 - TEN
IMGP1276 Midtre del av planområdet SV 8/9 - TEN
IMGP1277 Nordlig del av planområdet, ravinelandskap Ø 9/9 - TEN
IMGP1278 Nordlig del av planområdet, ravinelandskap NØ 9/9 - TEN
IMGP1279 Nordlig del av planområdet, ravinelandskap NV 9/9 - TEN
IMGP1280 Nordlig del av planområdet S 9/9 - TEN
IMGP1281 Somma pukkverk Ø 9/9 - TEN
IMGP1282 Myr ved pukkverk N 9/9 - TEN
IMGP1283 Somdalskollen hvor det er registrert en bygdeborg

(ID53027)
V 9/9 - TEN

IMGP1284 Hogstfelt i nordlig del av planområdet SØ 9/9 - TEN
IMGP1285 Mulig demning Ø 10/9 - TEN
IMGP1286 Mulig demning Ø 10/9 - TEN
IMGP1287 Mulig demning Ø 10/9 - TEN
IMGP1288 Mulig demning Ø 10/9 - TEN
IMGP1289 Oppbygd mur nedenfor mulig demning S 10/9 - TEN
IMGP1290 Mulig demning NØ 10/9 - TEN
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IMGP1291 Skådam Ø 10/9 - TEN
IMGP1292 Skådam S 10/9 - TEN
IMGP1293 Skådam N 10/9 - TEN
IMGP1294 Mulig skådam S/SV 10/9 - TEN
IMGP1295 Grenserøys N 10/9 - TEN
IMGP1296 Nordlig del av planområdet S/SV 10/9 - TEN
D C00991 Gravfelt I D 43283 N 8/9 - ML
D C00992 Gravfelt I D 43283 N 8/9 - ML
D C00993 Gravfelt I D 43283 N 8/9 - ML
D C00994 Gravfelt I D 43283 N V 8/9 - ML
D C00995 Gravfelt I D 43283 N 8/9 - ML
D C00996 Gravfelt I D 43283 NØ 8/9 - ML
D C00997 Gravfelt I D 43283 N 8/9 - ML
D C00998 Kullgrop 1, I D 214241 N 8/9 - ML
D C00999 Kullgrop 1, I D 214241 S 8/9 - ML
D C01000 Kullgrop 1, I D 214241 V 8/9 - ML
D C01001 Kullgrop 1, I D 214241 Ø 8/9 - ML
D C0 1011 Kullgrop 1, I D 214241 , milebunn V 14/9 - TEN
D C010 12 Kullgrop 1, I D 214241 , milebunn V/N V 14/9 - TEN
D C010 13 Kullgrop 1, I D 214241 , milebunn S/SV 14/9 - TEN
D C010 14 Kullgrop 1, I D 214241 , milebunn S/SV 14/9 - TEN
D C010 15 Kullgrop 1, I D 214241 , milebunn V/N V 14/9 - TEN
D C010 16 Kullgrop 1, I D 214241 , milebunn Ø/SØ 14/9 - TEN
D C010 17 Kullgrop 1, I D 214241 , profil V 14/9 - TEN
D C01018 Kullgrop 1, I D 214241, profil V 14/9 - TEN
D C01019 Kullgrop 1, I D 214241, profil V/N V 14/9 - TEN
D C01020 Kullgrop 1, I D 214241, profil V/N V 14/9 - TEN
D C01021 Kullgrop 1, ID 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C01022 Kullgrop 1, I D 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C01023 Kullgrop 1, I D 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C01024 Kullgrop 1, I D 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C01025 Kullgrop 1, I D 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C01026 Kullgrop 1, I D 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C01027 Kullgrop 1, I D 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C010 28 Kullgrop 2 , ID 214242 S 14/9 - TEN
D C01029 Kullgrop 2, I D 214242 S 14/9 - TEN
D C01030 Kullgrop 2, I D 214242 N 14/9 - TEN
D C01031 Kullgrop 2, ID 214242 S 14/9 - TEN
D C01032 Kullgrop 2, I D 214242 N/NØ 14/9 - TEN
D C01033 Kullgrop 2, I D 214242 Ø 14/9 - TEN
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7.2 t t list

ID 21 4241 Kullgrop 1
ID 214242 Kullgrop 2

7.3 K ll ø

KPn F idn F ø sti n F sj t n L g n
KP1 214241 2
KP2 214241 6
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Sammendrag

I forbindelse med detaljregulering av Somma pu kkverk i Ringerike kommune er det gjennomført en
risiko- og sårbarhetsanalyse.

ROS-analysen har identifisert 1 3 relevante hendelser, hvor av 5 utgjør lav risiko (grønne felt), 6 utgjør
en middels risiko (gule felt) og 2 utgjør en høy risiko (røde felt).

Oppsummering av identifiserte hendelser fordelt på tema og risikovurdering kan gjøres på følgende
måte:

Tema: Risikovurdering:
Sårbar fauna/fisk (10) Høy risiko
Fare for akutt forurensning (37) Høy risiko
Radongass (6) Middels risiko
Vannforsyning (20) Middels risiko
Park/rekreasjonsområde (24) Middels risiko
Risikofylt industri m.m. (kjemikalier/eksplosiver osv.) (41) Middels risiko
Ulykke i av-/påkjørsler (44) Middels risiko
Ulykke med gående/syklende (45) Middels risiko
Masseras/-skred (1) Lav risiko
Sårbar flora (9) Lav risiko
Kraftforsyning (19) Lav risiko
Ulykke ved anleggsgjennomføring (46) Lav risiko
Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. (51) Lav risiko

De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan på virkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen
kan gjøres akseptabel. Det er således ikke frem kommet risikoforhold som gjør at området anses
uegnet for den planlagte utbyggingen.

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva
ROS-analysen viser, f.eks. grunnforuren sning, støy og luftforurensning.
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1 Innledning

Somma pukkverk er et eksisterende masseuttak i drift som ligger ca. 20 km nord for Hønefoss i
Ringerike kommune, nærmere bestemt i Somdalen, øst for E1 6.

Somdalen strekker seg fra bebyggelsen ved kr ysset Samsjøveien x E1 6, og nordøstover mot
Samsjøen. Planområdet ligger på nordsiden av Samsjøveien, og omfatter areal til utvidelse av
eksisterende pukkverk samt areal t il etablering av ny tilførselsvei. Masseuttaket ligger ca. 3 km fra
E1 6, i en åsrygg sørvest for vannet Breitjern.

Pukkverket har i dag adkomst fra Samsjøveien, som er en lokalveg som knytter området ved
Samsjøen til E1 6. Samsjøveien er privat bomv eg fra etter boligbebyggelsen og videre innover mot
Samsjøen. Masseuttaket ligger ovenfor bommen.

Området er preget av skogs- og landbruksområder m ed spredt boligbebyggelse. I området er det areal
til skogsdrift, landbruk, masseuttak, samt små foretak knyttet til bl.a. vedproduksj on. Skogsområdene
er frilufts- og turområder med et nett av turveier og skiløyper. Det ligger en nedlagt skytebane nord for
Samsjøveien, og en ny skytebane ligger nord for den nedlagte banen.

Hensikten med planarbeidet er å regulere området for en utvidelse av masseuttaket og sikre
forsvarlige trafikk- og adkomstforhold samt iv areta hensynet til omkringliggende skogs- og
landbruksområder.

Planområdet er på ca. 280 daa.

Figur 1 Plankart til foreliggende pl anforslag. Ukjent målestokk.
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2 Metode

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) er basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i
Veileder i bruk av kommunale Risiko- og Sårbarhetsanalyser (2003, Direktoratet for sivilt beredskap)
og Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet (2008, rev. utgave
desember 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Sjekklisten som er benyttet i
analysen er utformet med basis vedlegg til veileder for GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging,
Vestlands-prosjektet (2005, Statens kartverk/DSB), og er spesie lt tilpasset dette prosjektet. Analysen
tar utgangspunkt i foreliggende forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Somma
pukkverk og tilhørende dokumenter. Planprogra mmet til reguleringsarbeidet, fastsatt av
formannskapet i Ringerike kommune 17.6.2014 (sak 123/14) beskriver fremgangsmåten for ROS-
analysen.

Mulige uønskede hendelser sorteres ut i fra en gener ell/teoretisk vurdering av hendelser som direkte
kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista,
men som ikke er til stede i planområdet eller i planen, kvitteres ut i kolonnen "Aktuelt?" og
kommenteres kun unntaksvis.

2.1 Vurdering av sannsynlighet
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier:

Begrep Frekvens

Lite sannsynlig (1) Mindre enn en gang i løpet av 50 år.
(Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men
det er en teoretisk sjanse.)

Mindre sannsynlig (2) Mellom en gang i løpet av 1 0 år og en gang i løpet av 50 år.
(Kan skje (ikke usannsynlig).)

Sannsynlig (3) Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 1 0 år.
(Kan skje av og til; periodisk hendelse.)

Meget sannsynlig (4) Mer enn en gang i løpet av ett år.
(Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.)

Tabell 1 Sannsynlighetsvurdering.

2.2 Vurdering av konsekvenser
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt inn i følgende kategorier:

Begrep A: Liv/Helse B: Miljø C: Materielle verdier / Økonomisk
tap

Ufarlig (1) Ingen
personskade

Ingen skade Midlertidig driftsstans, kun mindre
forsinkelser, ikke behov for
reservesystemer.

En viss fare (2) Få og små
personskader

Mindre skader, lokale
skader

Midlertidig driftsstans, mindre lokale
skader dersom det ikke finnes
reservesystemer/ alternativer.
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Kritisk (3) Personskader Omfattende skader,
regionale
konsekvenser med
restitusjonstid < 1 år

Driftsstans i flere døgn.

Farlig (4) Alvorlige skadde
og dødsfall (en
person)

Alvorlige skader,
regionale
konsekvenser med
restitusjonstid > 1 år

Driftsstans over lengre tid, andre
avhengige systemer rammes
midlertidig.

Katastrofalt (5) Flere døde Svært alvorlige og
langvarige skader,
uopprettelig
miljøskade

Permanent driftstans, avhengige
systemer settes permanent ut av
drift.

Tabell 2 Konsekvensvurdering.

2.3 Gradering av risiko
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsy nlighet og konsekvens er gitt i tabell 3 nedenfor:

Konsekvens/

Sannsynlighet

Ufarlig (1 ) En viss fare (2) Kritisk (3) Farlig (4) Katastrofalt (5)

Meget sannsynlig (4)
4 8 12 16 20

Sannsynlig (3)
3 6 9 12 15

Mindre sannsynlig (2)
2 4 6 8 10

Lite sannsynlig (1 )
1 2 3 4 5

Tabell 3 Samlet risikovurdering

Hendelser i røde felt: Uakseptabel risiko; tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul
eller grønn. Høy risikograd.

Hendelser i gule felt: Indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer
risiko. Middels risikograd.

Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko. Lav risikograd.

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gi r effekt eller er mulig, vurderes
tiltak som begrenser konsekvensene.



DETALJREGULERING FOR SOMMA PUKKVERK
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

7/15

3 Analyse – Uønskede hendels er, konsekvenser og tiltak

3.1 Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak
Bruttoliste med mulige uønskede hendelser er sammenfattet i tabell 4 i det følgende.

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Konsekvens Risiko

A B C

Natur- og miljøforhold

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/-skred Ja Mindre

sannsynlig
(2)

En viss
fare (2)

- - Lav (4)

Kommentar/Tiltak:
Det er ikke registrert skredhendelser eller angitt fare- eller aktsomhetsområder for skred innenfor
planområdet (ref. skrednett.no). Planområdet ligger i all hovedsak over marin grense og det er
derfor heller ikke registrert fareområde for kvikkleire her.

Det kan være fare for steinsprang i tilknytning til veggene i uttaksområdet.

2. Snø-/isras Nei
3. Flomras Nei
4. Elveflom Nei
Kommentar/Tiltak:
Det er ikke utarbeidet flomsonekart for planområdet. På bakgrunn av planområdets beliggenhet i
høyde og avstand til nærliggende elver/vassdrag er de t ikke ansett som sannsynlig at området vil
kunne oversvømmes.

5. Tidevannsflom Nei
6. Radongass Ja Mindre

sannsynlig
(2)

Kritisk
(3)

- - Middels
(6)

Kommentar/Tiltak:
Det er ikke foretatt radonundersøkelser. NGU akts omhetskart viser at planområdet hovedsakelig er
klassifisert i moderat til lav aktsomhetsklasse. En mindre del av området er imidlertid klassifisert
som usikker . Forholdet til radon sikres gjennom TEK1 0 (byggteknisk forskrift) § 13-5.

Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt Nei
8. Nedbørutsatt Nei

Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora Ja Lite

sannsynlig
(1 )

- En viss
fare (2)

- Lav (2)
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Kommentar/Tiltak:
Naturmangfold er eget tema i konsekvensutredningen (KU) til planforslaget, hvor
produksjonsskogen er vurdert som eget delområde: Planforslaget er vurdert til å gi arealbeslag som
betyr at eksisterende naturmangfold utgår, medføre tap av økosystemtjenester som CO -
magasinering og rensing av overvann og medfør e påvirkning på hensynskrevende rødlisteart i
Somdalen. Konsekvensen av tiltaket for de tte delområdet er imidlertid vurdert til liten negativ
konsekvens og det er ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre tiltak i denne forbindelse.

10. Sårbar fauna/fisk Ja Sannsynlig
(3)

- Kritisk
(3)

- Høy (9)

Kommentar/Tiltak:
Påvirkningsfølsom elvemusling er registrert i va ssdrag innenfor influensområdet til planen. Jf. pkt.
12.

Vassdrag er et eget tema i konsekvensutredningen (KU) til planforslaget, jf. kap. 7.5, basert på
temarapport om naturmangfold (vedlegg 4 til planforslaget). Her er Somma m/Breitjern og
Ådalselva (nedstrøms planområdet) vurdert som egne delområder. Sistnevnte er leveområde for
påvirkningsfølsom elvemusling med stor verdi.

Tiltakene som foreslås i planen vil kunne medføre negative konsekvenser for vassdraget. Det må
iverksettes avbøtende tiltak som reduserer faren for at pukkverksdriften gir negative konsekvenser
for vassdragene, herunder redusere avrenning av forurenset vann til vassdrag, etablere buffersone
mot vassdrag for å bevare kantvegetasjonen langs va ssdraget og redusere partikkelflukt til vann i
forbindelse med knusing av fjell.

11. Verneområder Nei
Kommentar/Tiltak:
Det er ikke registrert forslag til vern eller vernede områder i nærliggende områder til planen.

12. Vassdragsområder Nei
Kommentar/Tiltak:
Se pkt. 10 ovenfor.

13. Automatisk fredete
kulturminner (AFK,
fornminner)

Nei

Kommentar/Tiltak:
Buskerud fylkeskommune har befart området med t anke på automatisk fredet e kulturminner og har
registrert kullgroper innenfor den varslede planav grensningen. I etterkant av registreringen er
imidlertid planavgrensningen endret slik at kult urminnene ikke lenger ligger innenfor planområdet.
Gjennomføring av tiltakene i planen vil ikke gi negative konsekvenser for de automatisk fredete
kulturminnene. Kulturminneloven § 8 annet ledd gjelder like fullt.

14. Kulturminne/-miljø Nei
Kommentar/Tiltak:
Det er registrert flere kulturminner fra nyere tid i nærheten av planområdet. Tiltakene som planen
legger til rette for vil så langt en kan se ikke gi negative konsekvenser for kulturminner eller
kulturmiljø.
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Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
15. Vei, bru, knutepunkt Nei
Kommentar/Tiltak:
Eksisterende avkjørsel fra E1 6 t il Samsjøveien skal benyttes. Det anlegges ny adkomstveg fra
første stikkvei etter avkjørselen, samt at det på strekningen på Samsjøveien frem til stikkveien
tilrettelegges for etablering av fortau.

16. Havn, kaianlegg Nei
17. Sykehus/-hjem, kirke Nei
18. Brann/politi/sivilforsvar Nei
19. Kraftforsyning Ja Lite

sannsynlig
(1 )

- - En viss
fare (2)

Lav (2)

Kommentar/Tiltak:
Høyspenttrasé krysser Samsjøveien ca. 800 meter fra E16, men blir ikke berørt av planforslaget.
Planforslaget fører heller ikke til endringe r på eksisterende anlegg for EL og tele langs
Samsjøveien. Ved anleggsgjennomføring for etablering av fortau langs Samsjøveien må det tas
hensyn til eksisterende anlegg.

20. Vannforsyning Ja Mindre
sannsynlig

(2)

Kritisk
(3)

Kritisk
(3)

Kritisk
(3)

Middels
(6)

Kommentar/Tiltak:
De enkelte boligene i området har vannforsyning fra private brønner. Disse blir ikke direkte berørt
av planforslaget. Ved anleggelse av ny adkomstv eg på tvers av myrdraget vest for pukkverket må
det sikres at dette ikke får innvirkning på vannforsyningene.

Pukkverksdriften kan påvirke grunnvannsstanden i området. Det må settes en begrensning på tillatt
uttaksdybde i pukkverket for å unngå dette. Dette skal sikres i reguleringsbestemmelsene.

21. Forsvarsområde Nei
22. Tilfluktsrom Nei
23. Område for idrett/lek Nei
24. Park/rekreasjons-
område

Ja Sannsynlig
(3)

En viss
fare (2)

- - Middels
(6)

Kommentar/Tiltak:
Planlagt adkomstveg krysser stier, turveier og sk iløype i området flere steder. Planforslaget
medfører inngrep i natur og landskap som påvirker opplevelsen i forhold til friluftsliv og rekreasjon.
Lokale stier, turvei- og skiløypenett i området må sikres gjennom reguleringsbestemmelsene, slik at
disse blir ivaretatt ved gjennomføring av planen.

25. Vannområde for
friluftsliv

Nei

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning Nei
Kommentar/Tiltak:
Tiltakene i planen er en utvidelse av ek sisterende pukkverksdrift. Se pkt. 37.
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27. Permanent
forurensning

Nei

28. Støv og støy; industri Nei
Kommentar/Tiltak:
Tiltakene i planen er en utvidelse av ek sisterende pukkverksdrift. Se pkt. 39.

29. Støv og støy; trafikk Nei
Kommentar/Tiltak:
Tiltakene i planen er en utvidelse av ek sisterende pukkverksdrift. Se pkt. 38.

30. Støy; andre kilder Nei
Kommentar/Tiltak:
Tiltakene i planen er en utvidelse av ek sisterende pukkverksdrift. Se pkt. 39.
31. Forurenset grunn Nei
32. Forurensning i sjø Nei
33. Høyspentlinje (em
stråling)

Nei

Kommentar/Tiltak:
Høyspenttrasé krysser planområdet. Planen inneholder imidlertid ikke tiltak som berøres av
hensynet til elektromagnetisk stråling her og temaet anses således som ikke relevant.

34. Risikofylt industri m.m.
(kjemikalier/eksplosiver,
olje/gass, radioaktivitet)

Nei

35. Avfallsbehandling Nei
36. Oljekatastrofeområde Nei

Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt
forurensning

Ja Sannsynlig
(3)

- Farlig
(4)

- Høy
(12)

Kommentar/Tiltak:
Planforslaget medfører risiko for akutte utslipp av drivstoff m.m. som følge av uhell og risiko for
avrenning av forurensende partikler fra området. Det skal iverksettes tiltak som reduserer faren for
slikt utslipp, og som håndterer avrenningen på en forsvarlig måte. Dette må sikres gjennom
reguleringsbestemmelsene.

38. Støy og støv fra trafikk Nei
Kommentar/Tiltak:
Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planarbeidet, som tar for seg vegtrafikkstøy.
Rapporten viser en overskridelse av grenseverd ier ved fasader til støyfølsomme bygninger nær
E1 6, men som i hovedsak ikke skjer gjennom tr afikk til pukkverket. Det konkluderes med at
konsekvensen av veitrafikkstøy som fø lge av planforslaget "er neglisjerbar".

39. Støy og støv fra andre
kilder

Ja Sannsynlig
(3)

En viss
fare (2)

En viss
fare (2)

- Middels
(6)

Kommentar/Tiltak:
Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med pl anarbeidet, som tar for seg støy fra pukkverket.
Rapporten viser at utvidelsen av pukkve rket ikke anses å ha noen store negative
støykonsekvenser.
Pukkverksdriften genererer utslipp av støv til omgivelsene (partikkelflukt). Det må iverksettes tiltak
som reduserer partikkelflukt. Dette skal be skrives i driftsplan for pukkverket.
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40. Forurensning i sjø Nei
41. Risikofylt industri m.m.
(kjemikalier/eksplosiver
osv.)

Ja Lite
sannsynlig

(1 )

Farlig
(4)

En viss
fare (2)

- Middels
(4)

Kommentar/Tiltak:
Det forutsettes at sprengstoff håndteres etter gjeldende regelverk. Driftsplan skal beskrive
driveretninger for sikker drift.

Det er utarbeidet en vibrasjonsvurdering basert på salverapporter i forbindelse med planarbeidet.
Beregningene i rapporten viser resultater langt under de foreløpige grenseverdiene satt for
sprengning og anleggsarbeid på området. Det er vurdert at det er lite sannsynlighet for at
sprengningene i pukkverket genererer by gningsskader på de nærmeste boligene.

Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig gods Nei
43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet.
44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja Mindre

sannsynlig
(2)

Kritisk
(3)

- - Middels
(6)

Kommentar/Tiltak:
Generell ulykkesrisiko ved trafikk. Det er ut arbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med
planarbeidet. Analysens anbefaling må følges opp i pl anforslaget for å redusere risikoen for ulykke i
av-/påkjørsler.

45. Ulykke med
gående/syklende

Ja Mindre
sannsynlig

(2)

Kritisk
(3)

- - Middels
(6)

Kommentar/Tiltak:
Jf. pkt. 44 ovenfor. Tilsvarende oppfølging gj elder for ulykke med gående/syklende.

46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja Lite
sannsynlig

(1 )

Kritisk
(3)

- - Lav (3)

Kommentar/Tiltak:
Det er en teoretisk mulighet for ulykker ved anleggsgjennomføring. Denne risikoen reduseres ved
gode rutiner og tilstrekkelig sikring av anleggsområdet.

47. Andre ulykkespunkter Nei

Andre forhold
48. Sabotasje og
terrorhandlinger:
- er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Nei

- er det potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten?

Nei
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49. Regulerte
vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand m.m.

Nei

50. Naturlige
terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup
etc.)

Nei

51 . Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Ja Lite
sannsynlig

(1 )

Kritisk
(3)

Lav (3)

Kommentar/Tiltak:
Bruddkanter er forutsatt sikret iht. mineralloven.

52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

Tabell 4 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

3.2 Oppsummering
Hendelsene identifisert i tabell 4 ovenfor og som er vurdert til å innebære risiko er plassert i
risikomatrisen i det følgende:

Konsekvens/

Sannsynlighet

Ufarlig (1 ) En viss fare (2) Kritisk (3) Farlig (4) Katastrofalt (5)

Meget sannsynlig (4)

Sannsynlig (3)
24 10 37

Mindre sannsynlig (2)
1 6, 20, 44, 45

Lite sannsynlig (1 )
9, 19 46, 51 41

Tabell 5 Hendelser oppsummert i risikomatrise

ROS-analysen har identifisert 1 3 relevante hendelser, hvor av 5 utgjør lav risiko (grønne felt), 6 utgjør
en middels risiko (gule felt) og 2 utgjør en høy risiko (røde felt).
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4 Resultat

Tabell 6 viser en sammenstilling av resultatene fra risikoanalysen, fordelt på tema/risikoforhold og
risikovurdering:

Tema: Risikovurdering:
Sårbar fauna/fisk (10) Høy risiko
Fare for akutt forurensning (37) Høy risiko
Radongass (6) Middels risiko
Vannforsyning (20) Middels risiko
Park/rekreasjonsområde (24) Middels risiko
Risikofylt industri m.m. (kjemikalier/eksplosiver osv.) (41) Middels risiko
Ulykke i av-/påkjørsler (44) Middels risiko
Ulykke med gående/syklende (45) Middels risiko
Masseras/-skred (1) Lav risiko
Sårbar flora (9) Lav risiko
Kraftforsyning (19) Lav risiko
Ulykke ved anleggsgjennomføring (46) Lav risiko
Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. (51) Lav risiko

Tabell 6 Oppsummering tema og risikovurdering

De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan på virkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen
kan gjøres akseptabel. Det er således ikke frem kommet risikoforhold som gjør at området anses
uegnet for den planlagte utbyggingen.

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva
ROS-analysen viser, f.eks. grunnforur ensning, støy og luftforurensning.
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4. met.no – eKlima
( http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_ pageid=73,39035,73 _39049&_dad=por tal&_schema=
PORTAL )

5. seNorge.no ( http://www.senorge.no/ )

6. NGU – Arealis ( http://geo.ngu.no/kart/arealis/ )

7. NVE – skrednett.no ( http://www.skrednett.no/ )
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers 

kommentar 

Rådmannens 

kommentar 

1 Fylkesmannen i Buskerud 

1.1 Ber om at det innarbeides 

krav om etablering av 

sedimenteringsdam for å 

redusere risiko for uheldig 

avrenning og forurensning til 

Somma. 

 

Anbefalingen 

imøtekommes, og krav 

innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene. 

Sedimenteringsdam/grøft 

etableres i GV3.  

COWI justerer 

planbestemmelse § 3.2.2 

for å imøtekomme krav. 

1.2 Minner om at pukkverksdrift 

er meldepliktig jfr. § 30-11 i 

forskrift om begrensing av 

forurensinger. Fylkesmannen 

vil på bakgrunn av melding 

avgjøre om virksomheten må 

ha særskilt utslippstillatelse, 

Tas til etterretning. Virksomheten vil 

etterfølge krav, søknad 

innsendes. (COWI / 

Forslagsstiller) 
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jfr. § 30-2. 

 

1.3 Ber om at kommunen 

vurderer mer begrenset 

periode for når det kan foregå 

tungtrafikk til og fra 

pukkverket da trafikk på 

kveld og natt vil være 

belastende for de som bor 

langs adkomstveien. 

 

Bestemmelser for 

driftstider diskuteres og 

avklares med kommunen. 

Forslagsstiller ønsker å 

komme frem til en løsning 

som er tilpasset 

virksomhetens behov 

samtidig som det tas 

hensyn til beboerne langs 

vegen. 

 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

(DMF) er overordnet 

myndighet. I samband 

med søknad om 

konsesjon vil det 

vurderes om driftsplan 

for anlegget i 

tilstrekkelig grad kan 

fastsette anleggets 

driftstider. 

Reguleringsplan er et 

statisk verktøy mens 

driftsplanen håndterer 

nødvendige justeringer. 

Dermed mener vi det er 

mer hensiktsmessig å 

fastsette driftstider i 

driftsplan.  Ringerike 

kommune (RK) vil 

kontakte DMF 

vedrørende 

Formannskapets vedtak 

og hvordan vi løser dette 

best.   

1.4 Forutsetter at kommunen 

sammen med 

vegmyndighetene kommer 

frem til en løsning som 

ivaretar de myke trafikantene 

ved kryssing mot fortau. 

 

Løsning utarbeides jf. 

kommunens retningslinjer 

om avklares med 

kommunen ifbm. 

byggesøknad. 

RK vil ta kontakt med 

Statens vegvesen samt 

Fylkesmannen 

vedrørende deres krav. 

Argumentasjon for å 

opprettholde 

planforslagets plassering 

av fortau samt ikke å 

stille krav om sikker 

kryssing av E16 er m.a.: 

 

 Tiltaket vil ikke øke 

antall myke 

trafikanter.  

 Tiltaket vil ikke 

generere vesentlig 

økt trafikk til X 

Ådalsvei/Samsjøvei.  

 Skolebarn krysser 

ikke E16, skolebuss 

plukker opp barna i 

Sommaveien. 

 

2 Buskerud fylkeskommune 
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2.1 Registrerte kulturminner i 

området kommer ikke i 

konflikt med planforslaget. 

Har derfor ingen merknader 

til planen. 

 

Tas til orientering. Ingen kommentar 

3 Direktoratet for mineralforvaltning 

3.1 Ber om at det ikke spesifiseres 

en rekkefølge på revegetering 

ut fra gitte punkt eller grenser 

i uttaket. Årsaken er at 

driftsmessige og bergfaglige 

forhold må vurderes som en 

del av driftsplanleggingen, og 

at driftstretning kan variere 

underveis i utakksperioden. 

Anbefaler derfor at krav om 

revegetering kun spesifiseres 

til å gjelde for de områdene i 

bruddet som til enhver tid er 

ferdig utdrevet. 

 

Intensjonene med 

bestemmelsen samsvarer 

godt med direktoratets 

anbefaling. Det vurderes 

om bestemmelsen kan 

omformuleres slik at det 

fremgår klart at 

revegetering kun skal 

gjøres der det ikke 

kommer i konflikt med 

driftshensyn. 

COWI vil justere § 1.1.5 

slik at innspill samsvarer 

med DMF sin 

anbefaling. 

 

 

3.2 Anbefaler at bestemmelsene 

viser til følgende "… Drift 

skal skje iht. bestemmelser i 

mineralloven med gjeldende 

forskrifter, samt vilkår i 

tillatelse etter loven. 

Direktoratet for 

mineralforvaltning (DMF) er 

myndighet etter mineralloven 

…". 

 

Anbefalingen 

imøtekommes, og 

henvisning innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene. 

Ingen kommentar utover 

at RK vil ta kontakt med 

DMF i forkant av 

planens 2. gangs 

behandling vedrørende 

driftsplan for område og 

gjeldende bestemmelser i 

mineralloven. 

 

RK vil da også sjekke ut 

om Kommunen er 

uttalemyndighet når 

DMF behandler 

driftsplaner. 

3.3 Påpeker at det er viktig å sette 

av tilstrekkelig areal til 

etablering av sikringstiltak 

rundt bruddet. Anbefaler at 

det angis en egen sikringssone 

med bredde 3-4 m på begge 

sider av gjerdet. 

 

Anbefalingen 

imøtekommes, men løses i 

reguleringsbestemmelsene 

ettersom plassering av 

sikringsgjerdet vil bli 

justert etter hvert som en 

jobber seg innover i 

bruddet. 

 

Sikring vil tas med i 

driftsplan for anlegget. 

COWI vil justere § 

1.1.4. Sikringskant må 

mht drift og sikkerhet 

være fleksibel i 

driftsfase.  

3.4 Planer for drift (uttaket), 

avslutning og istandsetting og 

krav om sikring, både under 

drift og etter avslutning, vil 

bli tatt hånd om i driftsplan. 

 

Konsesjonssøknad med 

driftsplan for periode på 5 

år blir utarbeidet og sendt 

til direktoratet for 

mineralforvaltning så snart 

reguleringsplanen er 

stadfestet. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 
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4 Statens vegvesen 

4.1 Påpeker en trykkfeil i 

trafikkrapporten. 

 

Feilen rettes. Ingen kommentar 

4.2 Begrensning på årlig uttak må 

tas med i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Viser til merknad fra 

direktoratet for 

mineralforvaltning. Det 

skal utarbeides driftsplan 

for uttaket. Denne skal 

rulleres hvert femte år, og 

følge konsesjonssøknaden. 

Det er DMF som ved 

behandling av 

konsesjonssøknaden 

fastsetter hvor stort årlig 

uttak som tillates. Se punkt 

3.2 og 3.4 over. 

 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

4.3 Mener det må reguleres og 

opparbeides en gangadkomst 

mellom foreslått fortau og 

busslommene v/E16. 

Herunder trafikksikker 

kryssing av E16 til 

busslommene på vestre side 

av E16. 

 

Det er nærliggende å se for 

seg at et aktuelt tiltak for 

sikker kryssing av E16 vil 

være å markere en 

fotgjengerovergang med 

skilting og markering i 

kjørebanen. Dette er ikke 

et tiltak som hjemles i 

reguleringsplaner jf. PBL. 

 

Reguleringsplan vil være 

det rette styringsverktøyet 

dersom en ser for seg mer 

omfattende tiltak som 

over/-eller underganger. I 

så fall må en del av E16 

tas med i 

reguleringsplanen for 

Somma pukkverk. Det bør 

være mulig å komme frem 

til en løsning som ikke 

krever at en privat aktør 

regulerer offentlige 

trafikksikkerhetstiltak på 

Vegvesenets grunn. 

 

Når det gjelder 

forbindelsen til 

busslommen på østsiden 

av vegen bør det 

diskuteres om det er 

tilstrekkelig med enkel 

forbedring av dagens sti i 

RK vil ta kontakt med 

Statens vegvesen samt 

Fylkesmannen 

vedrørende deres krav. 

Argumentasjon for å 

opprettholde 

planforslagets plassering 

av fortau samt ikke å 

stille krav om sikker 

kryssing av E16 er m.a.: 

 

 Tiltaket vil ikke øke 

antall myke 

trafikanter.  

 Tiltaket vil ikke 

generere vesentlig 

økt trafikk til X 

Ådalsvei/Samsjøvei.  

 Skolebarn krysser 

ikke E16, skolebuss 

plukker opp barna i 

Sommaveien. 

 

RK vil ta kontakt med 

grunneier gnr.275/4, der 

eksisterende sti til 

busslomme befinner seg 

vil kontaktes og det skal 

ses nærmere på løsning. 

Mulig vi kan se dette i 

sammenheng ved nytt 

boligområde som ligger 
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dialog med berørte 

grunneiere. Dette bør 

kunne løses uten at det må 

hjemles i en 

reguleringsplan. 

 

inne i Kommuneplanens 

areal på sørsiden av 

Samsjøveien. 

4.4 Anbefaler at foreslått fortau 

legges på motsatt side av 

Samsjøveien for å unngå at 

mye trafikanter må krysse 

veien nærme krysset til E16, 

samt at det illustreres hvordan 

myke trafikanter kan krysse 

den nye adkomstvegen på en 

sikker måte. 

 

Dersom kommunen 

vurderer at denne 

løsningen er sikrere enn 

den forslåtte løsningen 

flyttes fortauet til 

nordsiden av Samsjøveien. 

Fortau anbefales 

opprettholdt som 

foreslått i plankart for å 

ikke komme i konflikt 

med ny vei, eksisterende 

boligeiendom. I tillegg 

ligger det inne i 

kommuneplanens 

arealdel nytt 

boligområde på sørsiden 

av Samsjøveien, dette 

område vil generere flere 

myke trafikanter som på 

sikt vil kunne benytte 

opparbeidet fortau.  

 

COWI skal foreslå 

sikker kryssing av 

Samsjøvei. Kryssingen 

kan vurderes etablert 

med opphevet gangfelt i 

god sikker avstand til X 

Ådalsvei/Samsjøvei. 

5 Norges vassdrags- og energidirektorat 

5.1 Registrerer at kommunen i 

oversendelsesbrevet ikke har 

bedt NVE om bistand til 

vurdering av konkrete 

problemstillinger. Har derfor 

ikke behandlet planen, men er 

tilgjengelig for bistand ved 

konkret forespørsel. 

 

Tas til orientering. Ingen kommentar 

6 Mattilsynet 

6.1 Har ingen merknader. 

 

Tas til orientering. Ingen kommentar 

7 Kommuneoverlegen 

6.1 Ingen merknader til planen, 

men opplyser om at 

virksomhet knyttet til 

pukkverksdrift plikter å 

etterleve bestemmelsene i 

Folkehelselovens kap.3, 

Miljørettet helsevern, og 

Forskrift om miljørettet 

Tas til etterretning. Ingen kommentar 
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helsevern kap.3, Miljø- og 

helsekrav til lokaler, 

virksomheter og eiendommer, 

og kap.4. Administrative krav 

til virksomheter og 

eiendommer. 

 

8 Somdalen Vel 

8.1 Ber om at kommunen tar 

ansvar for vedlikeholdet av 

Samsjøveien som er i elendig 

forfatning etter tungtransport. 

Ber om at skolebarna og de 

myke trafikantene ivaretas. 

 

Vedlikeholdsbehov og 

tiltak diskuteres med 

kommunen. Det er også i 

pukkverkets interesser at 

Samsjøveien har 

akseptabel standard. 

Areal og byplankontoret 

vil diskutere med RK 

Teknisk forvaltning for å 

se nærmere på hvilke 

krav som kan stilles til 

forslagsstiller 

vedrørende oppgradering 

av Samsjøveien etter at 

ny vei tas i bruk.  

 

Myke trafikanter skal 

ivaretas innenfor 

planområdet. 

9 Hytteeiere v/Breitjern 

9.1 Ønsker ikke 

etablering/utvidelse av 

pukkverksvirksomhet i 

nærområdet. Det reduserer 

hytteeiernes tilgjengelighet til 

naturen og 

rekreasjonsmulighet 

betraktelig ved at de blir utsatt 

for støyforurensning. 

 

Stiller spørsmål til om den 

planlagte vollen på 2 meter vil 

være tilstrekkelig for å 

redusere støyen fra 

pukkverket, og stiller krav til 

at det etableres reelle 

støyreduserende tiltak. 

 

 

Som en del av 

konsekvensvurderingen er 

det utarbeidet en 

støyvurdering av dagens 

situasjon og planlagt 

videre drift med grunnlag i 

planforslaget som har 

ligget ute til høring. 

Støyberegningene viser at 

nærområdene blir bedre 

skjermet mot støy fra 

pukkverket med de 

avbøtende tiltakene som 

blir hjemlet i planen. 

 

Beregningene viser for 

øvrig at de støyfølsomme 

bygningene i området 

verken er eller blir utsatt 

for støyforurensing som 

fører til overskridelse av 

grenseverdien som er 

angitt i dagens lovverk og 

retningslinjer, med unntak 

av en hytte som ligger i 

vurderingssone for 

støyskjermingstiltak. Med 

etablering av voll blir også 

denne hytta utenfor gul 

sone. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 
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Ferdigvarer vil måtte 

lagres midlertidig i store 

hauger inne i pukkverket. 

Området bak vollen er et 

egnet sted til lagring av 

ferdigvarer. Disse haugene 

vil også vær svært 

effektive mht. 

støydemping. 

Plassering av 

deponeringsplass kan 

angis i plankartet. 

 

9.2 Mener at emisjonsverdier fra 

erfaringer og litteratur ikke er 

tilstrekkelig grunnlag for å 

utarbeide støyberegninger. 

Opplyser at det er støyen fra 

pigging/dunking, fylling oppi 

knusere og knusingen som 

forårsaker den mest 

plagsomme støyen. 

Forutsetter at kommunen 

påser at det foretas reelle 

støymålinger. 

 

Emisjonsverdiene som 

legges inn i 

støyberegningsmodellen 

omfatter all "typisk 

aktivitet" som foregår i et 

pukkverk, ikke bare støyen 

fra maskinene. De 

inkluderer også støyen fra 

stein som skraper mot 

lasteplan, steinknusing og 

støyen som hytteeierne 

beskriver som pigging og 

dunking etc. Ettersom 

erfaringstallene stammer 

fra utallige beregninger 

som er utført for denne 

typen tiltak kan vi med 

ganske stor sikkerhet si at 

forskjellen på støynivået 

fra denne typen aktivitet i 

de ulike pukkverkene vil 

være marginal. Vi mener 

derfor at det vil være 

unødvendig ressursbruk å 

sette opp 

støymålingsutstyr for å 

kvalitetssikre 

støyberegningene når 

utslaget etter all 

sannsynlighet knapt blir 

målbart. 

 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

Minner om at 

planforslaget stiller krav 

om at Klima- og 

miljøverndepartementets 

retningslinjer for støy 

overholdes. 

 

9.3 Presiserer at det er viktig at 

åpningstidene som ble angitt i 

formannskapets vedtak i sak 

37/16 blir stående, og at det 

ikke gis dispensasjon. 

 

Løsning med hensyn til 

åpningstider diskuteres 

med kommunen før 

sluttbehandling av planen. 

Driftsplan og rammer for 

driften vil diskuteres 

nærmere med DMF som 

overordnet myndighet. 
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9.4 Foreslår at bygging, drift og 

vedlikehold av den nye 

adkomstvegen dekkes av 

pukkverket slik at hytteeierne 

ikke belastes utover den 

veiavgiften de allerede 

betaler. Dersom det blir krevd 

vederlag fra hytteeierne for 

kjøring på den nye vegen 

mener de at de bør få fortsette 

å benytte Samsjøveien som 

adkomstveg til hyttene sine. 

 

Somma pukk etablerer og 

drifter den nye 

adkomstvegen. Ut fra 

tilbakemeldinger fra de 

fastboende anbefales det at 

hyttetrafikken benytter den 

nye adkomstvegen. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

9.5 Ber om at kommunen ivaretar 

også hytteeiernes interesser, 

og at det iverksettes tiltak slik 

at ulempene blir minst mulig 

for alle. Påpeker at 

verdireduksjon av 

hytteeiendommene er en av 

ringvirkningene av å ha et 

pukkverk i nærheten. 

 

Avbøtende tiltak som 

gjelder hensynene som 

hytteeierne har 

kommentert er vurdert og 

ivaretatt i planforslaget 

innenfor rammene i 

gjeldene lover og 

retningslinjer. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

10 Thor Bergsund Åsen 

10.1 Ber om at parsellen fra den 

nye adkomstvegen til 

bommen bør anlegges som 

landbruksveg klasse 3. 

 

Detaljprosjektering av 

vegen gjøres i forbindelse 

med byggesaksbehandling. 

Vegbredder og vegklasser 

vurderes og tilpasses 

behovet, og det er ikke 

usannsynlig at parsellen 

mot bommen vil få en 

profil som tilsvarer 

landbruksveg klasse 3. 

 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

11 Magne Raastad 

11.1 Samsjøveien fram til 

nåværende bom (kommunal 

veg) er ødelagt pga. 

tungtrafikk. Den må 

oppgraderes når tungtrafikken 

flyttes over på ny 

adkomstveg. Spør om det er 

kommunen eller pukkverket 

som skal dekke utgiftene til 

oppgradering. Minner om at 

dagens og fremtidig 

vedlikehold av vegen er en 

kommunal oppgave. 

 

Vedlikeholdsbehov og 

tiltak diskuteres med 

kommunen. Det er også i 

pukkverkets interesser at 

Samsjøveien har 

akseptabel standard. 

Areal og byplankontoret 

vil diskutere med RK 

Teknisk forvaltning for å 

se nærmere på hvilke 

krav som kan stilles til 

forslagsstiller 

vedrørende oppgradering 

av Samsjøveien etter at 

ny vei tas i bruk.  

 

11.2 Mener at det fortsatt skal være 

gratis å kjøre frem til 

Dette kan ikke styres ved 

hjelp av rammer og krav 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 
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bommen, slik som på 

Samsjøveien. 

 

som angis i en arealplan. 

 

forslagstiller. 

 

11.3 Opplyser at det kjøres i 

gjennomsnitt 94 tømmerlass i 

året på Samsjøveien. 

 

Tas til orientering. Denne 

trafikken blir flyttet over 

på den nye vegen når den 

er etablert. 

 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

11.4 Opplyser at det er 136 hytter 

som benytter Samsjøveien 

som adkomstveg i dagens 

situasjon. (Ikke 170 slik det er 

opplyst i planbeskrivelsen). 

 

Tas til orientering. Ingen kommentar 

12 Johan Aslaksrud 

12.1 Mener at det fortsatt skal være 

gratis å kjøre frem til 

bommen, slik som på 

Samsjøveien. 

 

Dette kan ikke styres ved 

hjelp av rammer og krav 

som angis i en arealplan. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

12.2 Forslår å etablere en høyere 

støyskjerm for å bidra til at 

Samsjøområdet beholder 

inntrykket av å være et 

fredelig og rolig område. 

 

Se svar på felles innspill 

fra hytteeiere i punkt 9.1 

over. 

 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

12.3 Mener at vedtak om driftstider 

8-16 og 8-15 er bra. Mener at 

avtale om justeringer i f.eks. 

fellesferier (roligere) og 

midtvinters (tåler litt mer 

støy) kan være fornuftig. 

 

Tas til orientering. Ingen kommentar 

12.3 Mener det er bra at grunneiere 

får utnytte ressursene, og at en 

bør sørge for at ulempene blir 

avhjulpet så alle kan leve godt 

med det. 

 

Tas til orientering.  

13 May Britt Bentzen Haugen 

13.1 Etableringen av ny vei vil 

medføre sprenging ca.100m 

fra huset. Dette må det tas 

hensyn til da sprenging lenger 

unna tidligere har medført 

ubehag. 

 

Det skal tas hensyn til 

nærliggende bebyggelse 

når det sprenges, både ved 

etablering av ny veg og 

ved drift inne i 

pukkverket. 

 

RK vil se på om pkt 

vedrørende støy i 

anleggsfase skal tas med 

i bestemmelsene. 

13.2 Påpeker at vannårer kan bli 

borte ved sprenging. Ber om 

vanngaranti fra Somma Pukk 

AS. 

Dersom vannårer blir 

skadet ved 

sprengningsarbeid vil 

skaden måtte erstattes av 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 
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 den som har forårsaket 

uhellet. Dette er 

privatrettslige forhold som 

ikke kan styres ved hjelp 

av rammer og krav som 

angis i en arealplan. 

 

13.3 Ber om at Somma Pukk AS 

fortsetter å salte veien for å 

begrense støvplager. 

 

Tas til etterretning. Ingen kommentar 

14 Simen Pålerud 

14.1 Gjør oppmerksom på at 

Smiestien 11 har vannledning 

som krysser der ny 

adkomstveg er planlagt. 

 

Det skal tas hensyn til 

vannledningen ved 

prosjektering og etablering 

av ny adkomstveg. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

15 Jorunn Gundhus 

15.1 Påpeker at støyberegningene 

er utført med grunnlag i 

emisjonsverdier fra erfaringer 

og litteratur, og at det ikke er 

foretatt målinger av støy. Ber 

om at det forhold vedrørende 

støy følges nøye opp dersom 

det gis konsesjon til drift i 

pukkverket. Støy henger 

sammen med sprenging og 

knusing, så tider for aktivitet 

er viktig. 

 

Se svar på felles innspill 

fra hytteeiere i punkt 9.2 

over.  

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

15.2 Mener det er noen uavklarte 

spørsmål mht. den nye 

adkomstvegen for 

tungtransport og hytteeiere. 

 

Se svar på felles innspill 

fra hytteeiere i punkt 9.4 

over. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

16 Svein Ludvigsen 

16.1 Påpeker at Samsjøveien må 

være trygg for de som ferdes 

der, også i perioden frem til 

ny adkomstveg til pukkverket 

er etablert. 

 

Det må tas hensyn til 

myke trafikanter ved 

kjøring til og fra 

pukkverket. Dette kan ikke 

styres ved hjelp av rammer 

og krav som angis i en 

arealplan. 

 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

16.2 Ber om en skriftlig bekreftelse 

på erstatning hvis sprenging i 

pukkverket medfører skader 

på bygg/innbo, eller 

forskyvninger i grunnen som 

medfører at 

Det er lite sannsynlig at 

sprenging inne i 

pukkverket vil medføre 

skade på bygg i området. 

Dersom det mot 

formodning skulle 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 
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drikkevannskilder/borehull 

går tomme for vann. 

 

forekomme uønskede 

hendelser vil eventuelle 

skader måtte erstattes av 

den som har forårsaket 

uhellet. Dette er 

privatrettslige forhold som 

ikke kan styres ved hjelp 

av rammer og krav som 

angis i en arealplan. 
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392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Forslag til 392 detaljregulering for Somma pukkverk 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. Ved vedtak av detaljreguleringen tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny plan.  

 

4. Før høring og offentlig ettersyn skal det innarbeides en rekkefølgebestemmelse om 

etablering av fortau langs Samsjøveien mellom busstopp og kryss mot ny adkomstveg, 

samt krav om avtale og godkjenning av tekniske planer før igangsetting.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Somma Pukkverk legges fram for 1. gangsbehandling. Hensikten med 

planforslaget er å tilrettelegge for uttak av fjell til produksjon av pukk, samt å etablere ny 

adkomstveg til området. Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) i 

kommuneplanen. Det er utført konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, og dette inngår i planbeskrivelsen med vedlegg.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området består av skog og pukkverk. Det er ikke merka eller mye brukte stier i 

planområdet, bortsett fra de som krysser foreslått ny adkomstvei. Omkringliggende områder 

er attraktive for friluftsliv. Se oversiktskart og flyfoto på side 7 i planbeskrivelsen (vedlegg 

3).   



 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Cowi AS på vegne av forslagsstiller Somma pukk AS, 23.12.15.  

Planforslaget som foreligger til behandling følger som vedlegg 1-3 og består av:  

- Plankart, 2 utsnitt, merka 1. gangsbehandling, datert 15.02.2016.  

- Reguleringsbestemmelser, merka 1. gangsbehandling, datert 18.12.2016.  

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 15.02.2016.   

 

Dagens pukkverk er omtrent 16 daa. Foreslått areal regulert til steinbrudd og masseuttak er 

ca 70 daa, med uttak ned til nivå 200 moh. Uttakets varighet vil avhenge av etterspørsel i 

markedet. Med et årlig uttak på 25 000 m
3
 vil en kunne ha drift i pukkverket i ca 50 år. 

Etterbruk er angitt til LNF-formål, og det er gitt bestemmelse om istandsetting av området.  

 

Det foreslås å etablere ny adkomstveg til pukkverket. Denne vil være ca 3 km, ha 

skogsbilvegstandard, to kjørebaner og koble seg på Samsjøveien ved dagens bom. 

Samsjøveien foreslås stengt for gjennomføring, slik at hyttetrafikk, tømmertransport og all 

trafikk til pukkverket går via ny adkomstveg. Dette gir en mer trafikksikker løsning, og 

bedre forhold med tanke på støv og støy for beboere langs Samsjøveien.  

 

Planforslaget innebærer bevaring av naturmiljø øst for uttaksområdet og 

vegetasjonsskjerming rundt hele uttaksområdet.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet berører deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, sist vedtatt 

20.08.2014. Ny adkomstveg berører veg til skytebanen. Kryssing er lagt inn i planforslaget. 

Planområdet for øvrig er uregulert.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Det ble i 2014 varsla oppstart av en større 

planavgrensning, slik at en i planprosessen skulle ha rom for å vurdere alternative traseer for 

ny adkomstveg. Planavgrensningen er nå redusert og tilpassa foreslått ny adkomstveg.   

 

Eiendomsforhold 

Størstedelen av planområdet ligger på gnr/bnr 275/2 som eies av Lars Groseth. Foreslått ny 

adkomstveg berører i tillegg gnr/bnr 275/4 eid av Johan Aslaksrud og 275/1 eid av Ole 

Alexander Heen. Forslagsstiller har avtale med grunneiere om planarbeidet.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Kommunen varslet oppstart av planarbeidet og høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram til berørte parter i brev 19.03.2014. Oppstart ble kunngjort i Ringerikes Blad 

og på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 19 uttalelser. Uttalelsene ble oppsummert og 

kommentert av forslagstillers konsulent til sak om fastsetting av planprogrammet. Se 

vedlegg 3b. Her er uttalelsene også kort kommentert av rådmannen.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplan 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF-område. 

Kommuneplanen er nå under revidering, og arealformål vil oppdateres i henhold til vedtatte 

reguleringsplaner, og reguleringsplaner som er i prosess der dette er aktuelt.  



 

Temautredning om mineralske råstoffer 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om 

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i formannskapet 18.08.2015, sak 88/15, og skal 

ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. Punktene nedenfor lister opp 

sentrale punkter fra temautredninga:  

- En bærekraftig masseforvaltning 

- Sikre ressurser og uttaksområder for framtidige behov  

- Redusere miljø- og samfunnsbelastning 

- Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 

- Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på 

byggeråstoffer flere steder 

- Det listes opp ulike hensyn som skal vurderes ved forslag om områder til 

råstoffutvinning. Disse temaene er vurdert i konsekvensutredningen for Somma 

pukkverk.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Grunneier fikk i 2007 tillatelse fra Ringerike kommune til å ta ut 10 000 m
3 
masser 

til bruk på vedlikehold på egne veier. 

 Midlertidig dispensasjon for uttak av masser ble gitt 15.08.12, delegasjonssak 

443/12. Bakgrunnen var ønske om utvidelse av uttaket, samt å ta ut masser for salg. 

Utarbeidelse av reguleringsplan var en av flere forutsetninger for dispensasjonen.   

 Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet i møte 11.03.14, sak 46/14, samt å 

sende forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 Planprogram ble fastsatt av formannskapet i møte 17.06.14, sak 122/14. I tillegg til 

vedtak om fastsetting av planprogrammet fattet formannskapet følgende vedtak:  

Den midlertidige dispensasjonen som ble gitt 15.08.2012, sak 443/12 skal 

vurderes på nytt. Bakgrunnen for dette er omfang og innhold i uttalelsene som er 

kommet inn i forbindelse med planarbeidet for Somma pukkverk, samt at det ikke ble 

gjennomført nabovarsling ved behandling av dispensasjonssøknaden i 2012. I 

vurderinga skal behovet for avbøtende tiltak, med bakgrunn i dagens situasjon og 

innkomne uttalelser ses på.  

 

Juridiske forhold  

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til 

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva 

slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har 

hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken 

innta en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 

 

Mineralloven 

Tiltaket er omfattet av krav om driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for 

mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard (direktoratet) er konsesjonsmyndighet, 

og sender søknaden på høring blant annet til kommunen. Kommunens uttalelse i 

konsesjonssaker omhandler i hovedsak tiltakets forhold til plan- og bygningsloven. Somma 



pukk AS søkte om driftskonsesjon 19.12.2014. Per januar 2016 har kommunen fortsatt ikke 

fått saken til uttalelse. Forholdet til reguleringsplanen vil være sentralt i uttalelsen.  

 

Plan- og bygningsloven og søknadsplikt  

Byggesaksforskriften § 4-3 punkt f) gir mineralindustrien fritak for søknadsplikt etter plan- 

og bygningslovens byggesaksbestemmelser, såfremt tiltakene er i samsvar med 

reguleringsplan og det er gitt konsesjon etter mineralloven. Tilhørende byggverk er 

søknadspliktige på vanlig måte.  

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen i form av eventuelle bidrag 

til etablering av nytt fortau langs deler av Samsjøveien, og videre utgifter til drift og 

vedlikehold av dette. Eventuell fordeling av kostnader behandles ikke som en del av 

plansaken. For øvrig utløser planen trolig ingen økonomiske belastninger for kommunen.  

 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Iht. planprogrammet skal det holdes et åpent informasjonsmøte ved høring og offentlig 

ettersyn av planforslaget (pkt. 2.2). Forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring av dette.  

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført. 

 

Innkomne merknader 

Det kom relativt mange merknader til oppstart av planarbeidet, og flere uttrykte stor 

bekymring for konsekvenser av tiltaket. Dette gjaldt først og fremst miljøulemper i form av 

støv, støy, rystelser og trafikksikkerhet. Som det framgikk av uttalelsene i 2014 var det 

allerede da en del utfordringer med virksomheten som kunne gjøre det nødvendig med 

avbøtende tiltak.  

 

Det er nå utarbeida en konsekvensutredning for planen, hvor disse temaene er utredet og 

vurdert. Utredningen viser at det er behov for flere avbøtende tiltak for å sikre hensyn til 

miljø og samfunn. Gjennomføring av avbøtende tiltak foreslås sikret gjennom bruk av 

rekkefølgebestemmelser, og gjelder i hovedsak etablering av ny adkomstveg til pukkverket, 

omlegging av turveg, sikring, etablering av platting, jordvoll og grøft.  

 

Krav om tillatelse før videre uttak 

Som beskrevet under overskriften Juridiske forhold er mineralindustrien i utgangspunktet er 

fritatt for byggesaksbehandling, forutsatt at tiltaket er i tråd med vedtatt reguleringsplan. For 

å sikre at reguleringsplanens intensjoner og spesielt rekkefølgebestemmelser blir oppfylt, 

foreslås det at det i bestemmelsene stilles krav om godkjenning fra kommunen før videre 

uttak av masser.  

 

Midlertidig dispensasjon 



I 2012 ble det gitt en midlertidig dispensasjon for uttak av masser ved Somma pukkverk. 

Ved fastsetting av planprogrammet i 2014 vedtok formannskapet at dispensasjonen skulle 

vurderes på nytt, blant annet med bakgrunn i uttalelsene som kom ved varsel om oppstart av 

planarbeidet. I denne vurderingen skulle også behov for avbøtende tiltak vurderes.  

 

Rådmannen hadde møte med forslagsstiller og deres konsulenter i Cowi 09.12.2014, hvor 

blant annet vedtaket om ny vurdering av dispensasjonen ble tatt opp. Rådmannen hadde på 

det tidspunktet ikke hatt kapasitet til å følge opp vedtaket, men så at planarbeidet var godt i 

gang, og forutsatte at det ble holdt en rask framdrift videre.  

 

I perioden fra planprogrammet ble fastsatt 17.06.2014 til desember 2015 har forslagsstiller 

jobbet med å utarbeide et komplett planforslag. Det har vært noe dialog med kommunen 

underveis, og kommunen har fått oversendt to framdriftsplaner som begge har blitt 

forskjøvet i tid.  

 

Den midlertidige dispensasjonen gikk ut 15.08.2015. Forslagsstiller har opplyst at det ikke 

er knust stein i området etter uke 31 i 2015 (uke 31 var 27.07-02.08.2015). Forslagsstiller 

meldte 06.01.2016 om at det vil bli noe aktivitet i januar/februar. Begrunnelsen er at det i 

forbindelse med tidligere drift gjenstår noe opprydding. Dette innebærer å bore og sprenge 

vekk noe fjell, rette inn avsatser/paller og sikre større steinblokker/bruddkanter. Det som blir 

av sprengstein av dette blir knust. Forslagsstiller skriver at det er snakk om mindre mengder, 

men at arbeidet tar noe tid, og at det vil være noe vedlikehold av maskiner samtidig.  

  

Naturmangfold og grøntstruktur 

Som en del av konsekvensutredningen er det utarbeida en rapport om naturmangfold 

(vedlegg 3d), her inngår bl.a. vurdering av planforslaget iht. naturmangfoldloven kap. 2. 

Samlet vurdering er at planen har liten til ingen negativ konsekvens for naturmangfoldet.  

 

Støy 

Det er utarbeida en støyrapport for pukkverket (vedlegg 3f). Beregningen viser at 

støyfølsomme bygg i området ikke får støyøkning som fører til overskridelse av 

grenseverdien. Utvidelse av pukkverket anses ikke å ha noen store negative 

støykonsekvenser.  

 

Trafikksikkerhet 

Trafikkanalysen (vedlegg 3c) anslår dagens ÅDT i Samsjøveien til ca 350, herav ca 250 

knytta til trafikk til/fra boliger. ÅDT knytta til pukkverket vil øke fra dagens ca 10 til ca 50. 

Ny adkomstveg vil få en ÅDT på ca 100, med ca 50 % tunge kjøretøy.  

 

Planforslaget innebærer en overføring av tunge kjøretøy og hyttetrafikk til ny adkomstvei, 

noe som vil være positivt for boliger langs Samsjøveien. Ny vei kommer inn på Samsjøveien 

ca. 250 meter øst for krysset med E16. På denne strekningen blir det en økning i trafikk 

sammenlignet med dagens situasjon, og det meste av økningen vil være tunge kjøretøy. 

Denne strekningen nyttes blant annet som skolevei til og fra skolebussen.  

 

Trafikkanalysen konkluderer med at det er behov for egen løsning for myke trafikanter langs 

ytterste del av Samsjøveien, og at det må sørges for sikre krysningspunkt. I forslag til 

plankart er det vist fortau på denne strekningen, men forslagsstiller har ikke foreslått å 

knytte en rekkefølgebestemmelse til etablering av fortau.  



 

Med bakgrunn i trafikksikkerhet og en framtidig økning i tungtrafikk anser rådmannen at det 

bør knyttes en rekkefølgebestemmelse til etablering av fortau langs Samsjøveien mellom 

busstopp og kryss mot ny adkomstveg.  

 

Samlet vurdering 

Det er etterspørsel etter knuste masser i området, pga. utbygging av hytter, boliger og veger 

til skogsdrift o.l. Ved at det kan tas ut masser flere steder i kommunen, reduseres 

transportavstander og kostnader knytta til dette. Generelt vil det ofte være en fordel å 

fortsette igangværende uttak, framfor å åpne for uttak i nye områder. Dette av hensyn til 

naturmangfold og det å beholde sammenhengende og urørte naturområder. Dette er i tråd 

med føringer i kommuneplanens samfunnsdel og temautredning om masseforvaltning.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

0. Oversiktskart 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

a. Varsel om oppstart* 

b. Merknader oppstart og planprogram, oppsummert og kommentert* 

c. Trafikkanalyse* 

d. KU naturmangfold* 

e. KU landskapsbilde* 

f. Støyrapport* 

g. Vibrasjonsvurderinger* 

h. Arkeologisk rapport* 

i. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)* 

4. Dispensasjonsvedtak 15.08.2012* 

5. Saksframlegg ved fastsetting av planprogram*  

6. Fastsatt planprogram* 

 

Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 

på Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller og Guro Skinnes 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
Postboks 123 Sentrum 32 11 77 13 32 11 74 00
3502 HØNEFOSS
e-postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

Siv.ing. Bjørn Leifsen AS
Vågårdsveien 210

3516 HØNEFOSS

Delegasjonssak nr. 443/12

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
12/1157-12 19520/12 L12 15.08.2012

- GNR.275/2 – MIDLERTIDIG DISPENSASJON – ENDRING AV MASSEUTTAK.

Det vises til søknad mottatt 22.05.2012, vårt hørin gsbrev datert 18.06.2012 og mottatte
uttalelser fra Fylkesmannen i Buskerud, Statens Veg vesen og Direktoratet for
mineralforvaltning, samt mottatte tilleggsdokumenta sjon fra ansvarlig søker datert 13.08.2012.

Bakgrunn
Søknaden gjelder dispensasjon for utvidelse av mass etak på eiendom 275/2, samt salg av
masser.
Ringerike kommune godkjente i delegasjonssak 489/07 , datert 12.07.2007, uttak av stein for
knusing, som skulle benyttes til veivedlikehold på egne veier. Uttaket ligger inne i
skogområdene i Somdalen, ca. 3,3 km fra E16 langs e n skogsbilvei som tar av fra
Samsjøveien. Det ble antydet et uttak på ca. 10 000 m³ med masse. Det ble, ved behandlingen
etter Skogloven i 2007, sett positivt på bruken av stedlige masser til vedlikehold av egne
skogsbilveier, fra Landbrukskontoret og Byggesaksko ntorets side. Tiltaket ble sett på som ledd
i stedbunden næring, og kravet om dispensasjon ble derfor ikke relevant.

Hjemmelshaver av eiendom 275/2 har i forbindelse me d uttaket blitt sittende igjen med en del
overskuddsmasser som ønskes solgt. Videre ønskes et utvidet uttak av masser på eiendommen.
I søknad datert 22.05.2012, har ansvarlig søker, fo r utvidelsen og salg av masser, Sivilingeniør
Bjørn Leifsen AS, beskrevet at det nå søkes om utta k av fjell i størrelsesorden 10 000 m³ årlig.
Knusing og sortering av masser vil foregå med mobil t knuseverk og driftstiden vil være ca. 5
uker pr. år. Massene vil være til allmenn bruk som inkluderer kontinuerlig fritt salg. På
innsendte kart, fra ansvarlig søker, vises dagens b rudd, og fremtidig brudd ved et uttak på 10
000 m³ pr. år i tre år fremover. I følge ansvarlig søker er avstanden fra bruddkanten til vassdrag
ca. 130 m til Breitjern og ca170 m til elva Somma. Terrenget mellom uttaket og vassdraget er
hellende ned mot sistnevnte, men med gode mulighete r for å kontrollere eventuell avrenning
fra uttaket.

Masseuttak faller inn under det som skal vurderes e tter § 4 i forskrift om
konsekvensutredninger, da masseuttak er nevnt i ved legg II pkt. nr. 10. Det kreves utarbeidelse
av ny reguleringsplan som må gjennom en fullstendig planprosess med konsekvensutredning.
25.04.2012 ble det avholdt oppstartsmøte for ny reg uleringsplan på eiendom 275/2.
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Vurdering av dispensasjonsspørsmålet
Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og jfr. plan- og bygningslovens kap. 19 må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større e nn ulempene.

Kommunens vurderinger i forhold til omsøkte dispens asjon er som følger:

Uttalelse fra Statens vegvesen
Statens vegvesen uttaler i sin uttalelse at tilkobl ing til overordnet vegnett og trafikksikkerhet er
de viktigste temaene i en slik sak for deres del.
Tilknytningspunktet til Europaveg 16 er opparbeidet med venstresvingefelt i primærvegen og
dråpe i sekundærvegen, og er etter vegvesenets vurd ering godt rustet til å håndtere den økte
trafikken som følger av omsøkte tiltak. Med bakgrun n i overnevnte kan ikke vegvesenet se at
det er vesentlige vegfaglige momenter som taler mot en midlertidig dispensasjon.

Støy
Det vises til mottatte tilleggsdokumentasjon fra an svarlig søker Bjørn Leifsen AS vedrørende
støy. Det er utarbeidet to støysonekart iht. rundsk riv T-1521. Ansvarlig søker har lagt de
strengeste grenseverdiene til grunn, da det vil vær e en del impulslyd i forbindelse med boring
og knusing. Bygningsmyndigheten finner støyutrednin gen så langt tilfredsstillende med tanke
på at støy vil ytterligere utredes i forbindelse me d reguleringsplanarbeidet.

Landskap
Masseuttak vil i alle tilfeller være et sår i lands kapet.
Kommunen kan ikke se at omsøkte utvidelse vil ha st ore negative konsekvenser for
landskapet, da det allerede drives uttak av masser i området.

Friluftsliv
Etter det kommunen har kjennskap til, finnes ingen stier eller skiløyper i området og området
direkte tilknyttet uttaket er i liten grad benyttet til friluftsliv eller rekreasjon.

Naturmangfoldloven
Når det gjelder prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfo ldloven, har bygningsmyndigheten vurdert
dette slik:

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget.
Kunnskapsgrunnlaget i denne saken vurderes å være g odt. På markslagskart for området ser
man at skog i området har lav bonitet. Det er ikke registrert rødlistearter eller prioriterte
naturtyper i området jfr. Artsdatabanken.no eller N aturbase.no. Hjemmelshaver/grunneier har
inngående kunnskap om området som har tilhørt famil ien gjennom flere generasjoner.
Grunneiers kunnskap og erfaringer vedrørende bruk o g samspill med naturen gjør at
bygningsmyndigheten anser prinsippet godt nok ivare tatt.

§ 9 Føre-var-prinsippet.
Siden kunnskapsgrunnlaget regnes som godt og det al lerede er godkjent drift i uttaket, vurderer
bygningsmyndigheten at det er liten sannsynlighet f or at det vil dukke opp uforutsette negative
konsekvenser av det omsøkte tiltaket. Føre-var-prin sippet er følgelig ivaretatt etter
bygningsmyndighetens oppfatning.
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§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning.
Dette prinsippet er viktig for den totale belastnin gen fra forstyrrelser og den samlede
belastningen økosystemet er eller vil bli utsatt fo r. Områdene rundt Samsjøen er et relativt
berørt område med allerede godkjent massetak og sto re utbygginger av fritidsboliger.
Bygningsmyndigheten vurderer den samlede belastning en å være allerede stor, men kan ikke
se at utvidelsen det her er snakk om vil øke den sa mlede belastningen i så vesentlig grad at det
forhindrer en midlertidig dispensasjon.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Bygningsmyndigheten har vurdert dette prinsippet di t hen at dersom miljøforringelse i form av
skader på vegetasjon eller terreng utenfor omsøkte utvidelse oppstår, vil tiltakshaver selv måtte
betale for en eventuell gjenoppretting.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Adkomsten til omsøkte massetak er opparbeidet med g rusvei. Dette er den samme veien som
benyttes til fritidsbebyggelsene i området og den e neste adkomsten inn i området.
Som alle andre massetak bygningsmyndigheten kjenner til vil massene transporteres ut via vei
og vi kan ikke se noen andre, mer miljøforsvarlige eller tilfredsstillende metoder enn dette.
Kommunen er innforstått med faren for avrenning, væ re seg fra maskiner eller støv.

Etter vurdering av overnevnte prinsipper i naturman gfoldlovens § 8-12, finner Ringerike
kommune v/ bygningsmyndigheten at prinsippene er go dt vurdert og ivaretatt.

Samla vurdering
Etter en helhetsvurdering av omsøkte tiltak finner bygningsmyndigheten å kunne gi midlertidig
dispensasjon, da vi bl.a. ikke kan se at tiltaket v il ha vesentlig negative konsekvenser for
landbruksinteresser av regional eller nasjonal kara kter. Ved å gi en dispensasjon kan driften
fortsette i påvente av reguleringsplanen, noe som a nses å ha stor betydning for lokalsamfunnet
i nærområdet. Dispensasjonen gis med vilkår som an gitt nedenfor.

Det er ikke gjennomført nabovarsling av dispensasjo nen, da grunneier selv eier områdene
rundt uttaket.

Vedtak:
I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens del egasjonsreglement vedtatt i Ringerike
kommunestyre 17. desember 1992 med senere endringer , gis dispensasjon fra
kommuneplanens § 2.1 med hjemmel i plan- og bygning slovens kap. 19 og søknaden
godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 20-1 på følgende betingelser:

1. Det forutsettes at driftskonsesjonen kompletteres o g fullføres/ godkjennes av Direktoratet
for mineralforvaltning.

2. Dispensasjon gis midlertidig inntil 3 år.

3. Boring og sprenging med tilhørende knusing skal kun foregå i tidsrom slik det er angitt i
Forurensningsforskriftens § 30-7 og § 30-8.

4. Vanlig drift av anlegget tillates i tidsrommet slik det er angitt i Forurensningsforskriftens §
30-7 og § 30-8.
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5. Det tillates ikke drift i anlegget i helger (lørdag er og søndager) eller helligdager.

6. Dersom reguleringsplanarbeidet ikke fullføres innen 3 år skal området tilbakestilles
tilnærmet slik det var før uttaket.

7. Bruddkanten i uttaket forutsettes sikret forskrift smessig.

Når punkt 1 er oppfylt, kan arbeidene igangsettes.

Giro (Lars Groseth,) ettersendes for innbetaling av gebyr for saksbehandling: dispensasjoner:
kr 2 200,-.
(Betalingsregulativet i Ringerike kommune fastsette r de enkelte gebyrer og avgifter.
Betalingsregulativet ble vedtatt av kommunestyret 1 5.12.2011).

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forsk rifter og øvrige bestemmelser. Dersom
innsendte planer er i strid med offentlige bestemme lser, gjelder bestemmelsene foran planene.

Se vedlagte orientering om klageadgang.

Med hilsen

Arne Hellum
enhetsleder byggesak

Saksbehandler: Henning Gulbrandsen
Telefon: 32117459
E-post: henning.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Kopi til:
Ringerike kommune, Areal og Byplankontoret v/ Guro Skinnes, her
Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester (Vedl agt plantegning og kart)
Fylkesmannen i Buskerud, pb 1604, 3007 DRAMMEN
Statens Vegvesen region sør, Serviceboks 723, 4808 ARENDAL
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmestere n for Svalbard, pb 3021 Lade, 7441
TRONDHEIM
Ådal Landbruksservice, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS
Lars Groseth, Somdalsgata 11, 3525 HALLINGBY



Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 6/44489 - 1 4 24.1 0.201 6

Revidert planforslag - trekking av innsigelsen 0605 _392 - Somma pukkverk

Statens vegvesen har mottatt nytt forslag til reguleringsplan 1 8. oktober.

Forslaget inneholder en begrensning på årlig uttak på 50.000 tonn faste masser som etter

deres beregning tilsier 1 50.000 tonn. Det er e n grense som Statens vegvesen har forutsatt

skal gjelde.

Planforslaget inneholder gode forslag til gang/sykkelvegforbindelser for skolebarna.

Det skal opparbeides plass for skolebarna langs Sommavegen som skal benyttes på

morgenen og en gangveg til busslommen på østsiden av E1 6 som skolebarna skal bruke

ettermiddagen. Det vil også etableres en sykkelparkeing langs Sommavegen. Det er planlagt

gang/sykkelveg med 3 meters avstand fra vegen der fortau et er planlagt langs Samsjøvegen

inntil E1 6 og på andre siden av E1 6 bort til vestre busslomme langs E1 6 . Dette er vist på

planskisse i planbestemmelsen og gjengis i rekkefølgebestemmelsene.

Alle punktene er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Staten vegvesen trekker med denne

vår innsigelse til reguleringsplanen.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2628-3  Arkiv: M30 &00  

 

Sak: 78/16 

 

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken ble utsatt. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet utsettelses forslag. 

 

Avstemming: 

Baksværs utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2628-2   Arkiv:   

 

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

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

Ringerike kommune» 

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

 

Sammendrag 

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

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

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

entreprenører, slamtømmerfirma og anleggseiere for øvrig.  

De praktiske og økonomiske konsekvensene av endringsforslagene er små.  

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

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

i områder hvor det er spesielle brukerinteresser.  

Videre foreslår rådmannen å innføre krav til hyppigere tømmefrekvens for minirenseanlegg og 

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

fettutskillere. Hyppigere tømmehyppighet på disse anleggene bidrar generelt til mindre 

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

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

inn på kommunens felles avløpsledninger.  

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

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

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud). 

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

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

Buskerud). Disse to forskriftene er like i Ringerike og Hole. 



  

I politisk vedtak i kommunestyret 27.11.14 om oppstart av regelendring for å legge til rette 

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

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

oppdatert regelverk på området.  

 

 

Beskrivelse av saken 

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

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

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

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

rette for bedre oppfølging av disse anleggene.  

 

 

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

bakgrunn og eventuelle konsekvenser av de ulike forslagene. 

 

 

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

kommune, Buskerud 

 

Innledende tekst 

Gjeldende forskrift Forskrift til ny forskrift 

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

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

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

 

§ 2 Virkeområde 

Ny setning i er angitt i fet. 

Gjeldende forskrift Forskrift til ny tekst 

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

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

Forslaget er kun en tydeliggjøring, og har ingen juridiske eller praktiske konsekvenser.  



 

Hensikten med endringene er at det blir mer oversiktlig å ha en egen paragraf med «forhold til 

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

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

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

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

 

Ny paragraf: § 3 Forhold til annet regelverk 

 

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

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

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

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

 

§ 3 (§4 i forslag til endring) Definisjoner 

Følgende definisjoner foreslås endret. Endringer er angitt i fet: 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

Endringen av definisjonen av gråvann er bare en forenkling.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

badevannsdirektiv brukes også E-coli og ikke TKB. 

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

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

 

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

Følgende endringer foreslås i 2.ledd: 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

Den som utfører grunnundersøkelse eller 
prosjektering av avløpsanlegg skal kunne 
dokumentere nødvendig hydrogeologisk 
kompetanse og erfaring. 

Bakgrunnen for den foreslåtte endringen er at det er viktig å sikre at firmaer har tilstrekkelig 

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



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

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

det renser slik lovverket krever og fungerer slik det skal.  

 

§ 5 (§ 6 i forslag til endring) Utslippskrav  

Følgende endringer er gjort i 2.ledd 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

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

 

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

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

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

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

saksbehandlers skjønn om hvorvidt dette kravet blir satt.   

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

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

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

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

 

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

drikkevannsbrønner. Dersom det er drikkevannsbrønner i nærliggende avstand på den 

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

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

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

defineres som sårbar.  

 

Naturbaserte infiltrasjonsanlegg vil oppfylle bakteriekravene uansett dersom de er bygget 

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

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

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

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

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

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

så vil en stort sett unngå driftsproblemer.  

 

 

 

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

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Tett tank: Dette er en løsning som kun vil 
godkjennes der det er forhold som tilsier at 

Tett tank. Dette er en løsning som kun vil 
godkjennes der det er forhold som tilsier at 



andre løsninger enn tett tank vil kunne 
benyttes. Godkjennes bare for toalettavløp, og 
bare i kombinasjon med godkjent renseløsning 
for gråvann. Det skal være alarm som varsler i 
god tid før tanken er full. Tankvolum skal være 
minimum 6 m3 for helårsboliger og 3 m3 for 
fritidsboliger. Utføres i henhold til NS-1545. 
 
 
Biologisk filter: Godkjennes bare for gråvann. 
Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr 60. 
Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe. 
 

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

Endringene vil ikke ha praktiske eller økonomiske konsekvenser.  

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

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

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

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

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

typer teknologier som kommer på markedet. 

 

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

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

 

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

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

 

 

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

Følgende endringer gjøres i 4.ledd:  

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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



 

 

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

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

 

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

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

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

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

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

praktiske konsekvenser.  

 

Ny § 13: Unntak 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

eller økonomiske konsekvenser av betydning. 

 

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

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

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

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

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

påklagd.  

 

 

 

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

og oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud 

 

§ 1 Virkeområde 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

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

hindre olje- og fettslam inn på kommunalt avløpsnett.  

 



§ 2 Definisjoner 

Følgende ny definisjon foreslås: 

System med én eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, f.eks. 
minirenseanlegg, slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann.  

Bakgrunnen for forslaget er å tilpasse lovteksten til minirenseanlegg og andre nye typer 

avløpsanlegg i tillegg til slamavskillere og tette tanker. 

 

§ 3 Pålagt tømming 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

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

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

tømming av minirenseanlegg og gråvannsrenseanlegg. 

 

 

§ 4 Tømmehyppighet 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

For de ordinære tømmingene gjelder følgene 

tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, 

boligbebyggelse: Hvert 2.år 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, 

fritidsbebyggelse: Hvert 4.år 

- For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4.år. 

- For slamavskillere i minirenseanlegg: Ikke 

sjeldnere enn én gang årlig.   

 

Dersom utslippstillatelse eller drifts- og 

serviceavtalen krever hyppigere tømming, må 

dette følges. Dette defineres som ordinær 

tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, men 

minst én gang i året. 

 

 

 



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

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

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

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

som er anbefalt av leverandører og bransjen.  

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

som en del av rutinetømmingene.  

 

§ 5 Tømmegebyr 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

 

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

konsekvenser.  

 

§ 6 Fakturering 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

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

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

 

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

eller økonomiske konsekvenser.  

 

§ 7 Gjennomføring av tømming  

Rådmannen foreslår endringer i 1. og 2. ledd. 

Dagens forskrift Forslag til endring 

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

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

 

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

 

§ 8 Abonnentens plikter 

Rådmannen foreslår følgende nytt 1.ledd. 

Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av tette tanker og ekstratømminger enn 
det kommunen har avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn dokumentasjon på 
tømming fra tømmefirma til kommunen. 



Denne bestemmelsen er flytta fra dagens § 7. Rådmannen foreslår å styrke bestemmelsen ved 

å legge til ordet «uoppfordret» i setningen. 

 

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

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

Forslag til endring legger til rette for bedre oppfølging av olje- og fettutskillere i kommunen. 

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

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

tilsvarende kravstilling.  

 

 

§ 9 (§10 i forslag til endring) Unntak 

(Tilføyelser er satt i fet): 

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

permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen. 

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

dispensasjon.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

 

Juridiske forhold  

Dagens lokale forskrifter ligger her: 

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

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

Vedlagt til dette saksframlegget er rådmannens utkast til endringsforskrifter.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

for å få et helhetlig og oppdatert regelverk på området.  

 

Økonomiske forhold 

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

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

dersom det er spesielle brukerinteresser selv om forurensningsmyndigheten i kommunen ikke 



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

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

minst mulig forurensing.  

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

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

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

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

 

Behov for informasjon og høringer 

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

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

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

 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

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

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

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

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

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

forurensning, økt driftssikkerhet og vern av brukerinteresser (særlig private 

drikkevannbrønner) oppveier for dette.   
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/227-8  Arkiv: M45  

 

Sak: 143/14 

 

Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 

3.  Bakgrunnen for gebyrbeløpets størrelse vedlegges saksfremlegget. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.11.2014: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

d) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 

3.  Bakgrunnen for gebyrbeløpets størrelse vedlegges saksfremlegget. 

Steinar Larsen (uavh) tok opp sitt forslag fremmet i hovedkomiteen (HMA): 

 

1. Tilsynsgebyr på mindre avløpsanlegg skal fortsatt tas pr tilsyn i etterkant av tilsyn. 

2. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette  tanker, FOR 2009-06-25 nr 1049. 



3. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg , FOR 2009-26-25 nr 1048 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HMA) innstilling og Larsens forslag, 

ble hovedkomiteens forslag vedtatt mot 13 stemmer.  Mindretallet besto av uavh, Frp, Sol og 

Sp.  

 
 



Forskrift om endring av forskrift om utslipp av avløpsvann 
fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud 
I forskrift 13.8.2009 nr 1048 om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, 

Buskerud gjøres følgende endringer: 

 

Nåværende innledende tekst oppheves. Ny innledende tekst: 

I tillegg til denne forskrift gjelder bestemmelser i forurensningsforskriften kapittel 

11 og 12. 

 

Setning 1 forkortes og ny setning i fet tilføyes på slutten av § 2: 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 

bedrifter og andre virksomheter som ikke er tilkoblet kommunal avløpsledning, og hvor 

utslippet ikke overstiger 50 pe. Forskriften gjelder bare for virksomheter som har 

innlagt vann eller utslipp fra toalettavløp.   

 

Nåværende § 3 blir til § 4 med endringer. Ny § 3 skal lyde: 

§ 3 Forhold til annet regelverk 

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

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

oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune, 

Buskerud. 

 

Nåværende § 3 blir til § 4 med tilføyelser og endringer i fet skrift. Definisjon på E-coli 

erstatter definisjon av TKB. 

 

§ 4. Definisjoner 

 

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg 

gjelder følgende: 

- Avløpsanlegg: Anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av 
følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. 

- Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom 
rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig 
røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig). 



- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller 
lignende. 

- Gråvann: Alt avløpsvann som ikke kommer fra toalettavløp.  
- Tot-P: Total fosfor. 
- BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av 
organisk stoff i vann. 

- E-coli (Escherichia coli): En type TKB (tarmbakterier) som forekommer i 
mennesker og dyr Kan være sykdomfremkallende.  

- Personekvivalent, (pe): 1 pe er tilsvarende lik utslipp fra én person. Den tekniske 
definisjonen er den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et 
biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.  

- Resipient: Vannforekomst som mottar forurensning fra avløpsanlegg. Resipient for 
infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er 
overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern). 

- ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. 
- Steinsfjordens nedbørsfelt: Avgrensninger som vist på kart, vedlegg 1. 
 

 

Nåværende § 4 blir til § 5 med tilføyelser i fet skrift:  

 

§ 5. Krav til planlegging 

Ved søknad om utslippstillatelse skal kommunens søknadsskjema benyttes. Alle vedlegg 

som er angitt i søknadsskjemaet skal vedlegges søknaden i den grad de er relevante. 

Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av avløpsanlegg skal kunne 

dokumentere nødvendig hydrogeologisk kompetanse og erfaring.  

Kommunen kan kreve at det skal utarbeides en samlet avløpsplan for området der det 

omsøkte anlegget ligger, før utslippstillatelse gis. Kommunen bestemmer områdets 

avgrensing. Kommunen kan kreve at det etableres fellesløsning for hele eller en del av 

området. 

Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til 

drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Det skal 

innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes å bli berørt 

av utslippet. Der det er drikkevannsinteresser, skal det dokumenteres av fagkyndig at 

drikkevannet ikke vil bli påvirket av utslippet. Alle drikkevannskildene skal avmerkes på 

situasjonsplan. 

Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra 

grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg, 

herunder infiltrasjonsareal. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. 

Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt. 

 

Nåværende § 5 blir ny § 6 med endringer i fet skrift:  

§ 6 Utslippskrav 



Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi. 

Parameter: Utslippskonsentrasjon: 

Tot-P <1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%) 

BOF5 <25 mg/l. (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%) 

  

  

I Steinsfjordens nedbørfelt stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av 

bakterier (TKB) skal være <1.000/100 ml, regnet som årlig middelverdi. Også andre 

steder der det er spesielle brukerinteresser (drikkevann, bading, fiske etc.) eller spesielt 

følsomme resipienter som blir berørt, stilles det krav til utslipp av bakterier. 

 

Nåværende § 6 blir ny § 7 med endringer og tilføyelser i fet skrift. Siste setning i 

definisjonen av biologisk filter oppheves. 

§ 7 Godkjente renseløsninger 

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er 

benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av fagkyndige. 

Følgende renseløsninger kan godkjennes: 

- Lukket infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norsk vann- 
rapport 178/2010 «Grunnundersøkelser for infiltrasjon-mindre avløpsanlegg. 
Skal ha støtbelastning med pumpe. Det skal monteres peilerør for å kunne 
kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget. 

- Våtmarksfilter med forfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49. Anlegget skal 
ha støtbelastning med pumpe. 

- Minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller 
tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig 
lufttemperatur. Minirenseanlegg for hytter må dokumentere oppnåelse av 
rensekravene ved testet for minst 6 måneder uten tilførsel av avløpsvann til 
anlegget. 

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

- Biologisk filter. Godkjennes bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 
60.  

- Sandfilter. Godkjennes bare ved rehabilitering av bestående sandfilter, og anlegget 
kan bare benyttes til gråvann. Utføres i henhold til beskrivelse i www.avlop.no. 

Annen renseløsning kan også vurderes. Det må i søknaden dokumenteres at denne 

oppfyller rensekravene. 

Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. Filterpose istedenfor 

slamavskiller godkjennes bare for eksisterende fritidsbebyggelse, bare for gråvann og 

bare der det ikke er mulighet for atkomst med slamtømmeutstyr. 



Nåværende § 7 blir til § 8. 

 

Nåværende § 8 blir til § 9 med følgende endringer i fet skrift: 

§ 9 Krav til utførelse 

Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for 

eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i 

form av ADK1-kurs eller 3-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre 

avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter eller NMBU, eller tilsvarende. I tillegg skal 

vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider. 

Det skal være mulighet for prøvetaking på utløp på alle renseanlegg bortsett fra 

infiltrasjonsanlegg. 

 

Nåværende § 9 blir ny § 10. 

Nåværende § 10 blir ny § 11 

 

Nåværende § 11 blir ny § 12 med endringer/tilføyelser i fet. 

 

§ 12 Eldre utslipp 

Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt før 1. januar 2007 (dato for ikrafttredelse 

av forurensningsforskriften kapittel 12) er fortsatt gjeldende. 

 

Utslipp etablert på tidspunkt hvor det ikke var krav om utslippstillatelse, i praksis anlegg 

etablert før 1972, er ulovlige fra 1. januar 2010. Utslippene kan likevel bestå inntil 

enkeltvedtak om opprydding er fastsatt. Pålegg om opprydding kan være pålegg om 

nytt anlegg eller tilkobling til offentlig kloakk. Dette er søknadspliktig. 

 

Ny § 13 skal lyde:§ 13 Unntak 

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

 



Endringsforskrift til FOR 2009-06-25 nr 1049: Forskrift om tømming 

av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud  

 

I forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud gjøres 
følgende endringer 

 

Ny overskrift skal lyde: 

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

oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud 

Nytt hjemmelsgrunnlag skal lyde som følger: 

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre xx.xx.2016 med hjemmel i lov 13. mars 

1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, 

forurensningsforskriften § § 15-6 og 15-A4. 

Ny § 1. Tilføyelser er satt i fet:  

§ 1.Virkeområde 

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for oppsamling av sanitært avløpsvann, 

fettutskillere og oljeutskillere fra bolighus, fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og 

lignende virksomheter i Ringerike kommune.  

Ny § 2. Ny definisjon i fet skrift: 

§ 2.Definisjoner. 
- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. 
Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som 
abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller 
lignende. 
-Tanksystem: System med én eller flere tanker for oppsamling og rensing av 
avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, slamavskiller, tett oppsamlingstank for 
avløpsvann. 

- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som fjerner synlige 
forurensninger og partikler. 

- Tett tank: Oppsamlingstank for toalettavløp. 

 

Dagens § 4 endres til følgende. Nye bestemmelser er satt i fet. 

 

Endring i fet: 

§ 3. Pålagt tømming. 



Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming av alle tanksystem bortsett fra tette 

tanker. Ordinære tømminger skal utføres av firma som har kontrakt med kommunen. 

Abonnent er ansvarlig for tømming av tette tanker og eventuelle ekstratømminger av 

øvrige tanksystem. 

 

Endringer i fet: 

§ 4.Tømmehyppighet 

For de ordinære tømmingene gjelder følgene tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2.år 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4.år 

- For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4.år. 

- For slamavskillere i minirenseanlegg: Ikke sjeldnere enn én gang årlig.   

 

Dersom utslippstillatelse eller drifts- og serviceavtalen krever hyppigere tømming, 

må dette følges. Dette defineres som ordinær tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, men minst én gang i året. 

 

Ny presisering i fet i § 5: 

§ 5.Tømmegebyr 

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere skal dekke kommunens kostnader med 

innsamling og behandling. Gebyr betales pr. tømming. Gebyret kan differensieres etter 

type og volum på tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens gebyrregulativ. 

 

Endringer i § 6 er angitt i fet skrift 

§ 6. Fakturering 

Kommunen fakturerer abonnent for ordinære tømminger i henhold til §§ 4 og 5. 

All fakturering for tømming av tette tanker og ekstratømminger skjer fra utførende 

firma til abonnent. 

 

I § 7 er tekst i fet omskrevet: 

§ 7. Gjennomføring av tømming 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for ordinær tømming. 

Abonnent bestiller selv tømminger av tette tanker og ekstratømminger fra 

kompetent firma. 

Avfallet skal behandles på anlegg som har utslippstillatelse som dekker dette. 



Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for å få utført 

tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass. 

 

Ny tekst i fet i § 8: 

§ 8.Abonnentens plikter 

Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av tette tanker og 

ekstratømminger enn det kommunen har avtale med, må vedkommende 

uoppfordret sende inn dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til kommunen.  

 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke innbygges eller tildekkes. 

Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk. 

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring med 

tømmebil. Tømmebil må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 m fra kjøreveg og bunnen av 

slamavskiller/tett tank skal ligge maksimalt 8 m lavere enn vegen. 

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er sikret. 

 

Ny § 9 lyder som følger: 

§ 10: Tømming av olje- og fettutskillere 

Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom driftstilstanden tilsier det. 

Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men ikke sjeldnere enn 2 

ganger per år. 

Kommunen kan gå inn å kontrollere at funksjon- og drift av olje- og fettutskillere er 

tilfredsstillende, og bestemme ev. annen tømmefrekvens. 

Eier av olje- og fettutskillere er selv ansvarlig for bestilling av tømming av sine 

anlegg. 

Entreprenør som tømmer anleggene må ha nødvendig godkjenning.  

Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til Ringerike 

kommune innen 1.mars hvert år.  

 

Dagens § 9 blir § 10 med følgende endringer i fet: 

§ 10. Unntak 

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

avstenges permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.  



For å få unntak fra kravene i § 9 må det søkes kommunen om dispensasjon. 

Nåværende § 10 blir til § 11. 

Nåværende § 11 blir til § 12.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Fra: Rådmannen 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/2628-2 16444/16 M30 &00 19.10.2016 

Svar på spørsmål i e-post fra Anders Braaten 27.9.2016  

 

Vi viser til spørsmål fra Anders Braaten i e-post sendt 27.9.2016. Vi viser også til hans 

interpellasjon til ordfører og ordførers svar til dette som ble behandlet i kommunestyret 

25.2.2016 (kommunestyresak 19/16).  

 

Slik vi oppfatter det kan innspillet i e-posten av 27.9.16 deles inn i tre synspunkter/spørsmål: 

1) Hva er intensjonen med å ha en lokal forskrift ut over de kravene som stilles i 

forurensnnigsforskriften kapittel 12? 

2) Den lokale forskriften er unyansert fordi den stiller de samme kravene uanvhengig av 

om utslippet skjer i følsomt, normalt eller i mindre følsomt område 

3) Den lokale forskriften tar ikke tilstrekkelig hensyn til det økonomiske aspektet ved å 

bygge et nytt avløpsanlegg 

 

Rådmannen ønsker å besvare disse tre punktene i dette notatet.  

Innledningsvis minner vi om at det i denne runden ikke er spørsmål om hvorvidt kommunen 

skal ha en lokal forskrift eller ikke. Det som er saken nå er å gjøre noen mindre justeringer for 

å få et oppdatert regelverk og en enklere saksgang i utslippssaker. 

 

1) Intensjonen med å ha en lokal forskrift 

Miljødirektoratet oppfordrer kommunene til å lage lokale forskrifter i tillegg til kravene i 

forurensningsforskriften kapittel 12. Hensikten er å tilpasse sentralt regelverk til lokale forhold 

og gjøre saksbehandlingen enklere gjennom å sette mer spesifikke krav. En lokal forskrift kan 

blant annet lages for å oppnå økt beskyttelse for bade- og drikkevann eller vern av særlig 

sårbare områder. I tillegg er lokal forskrift et praktisk arbeidsverktøy for 

forurensningsmyndigheten og de som skal utarbeide søknader om utslippstillatelse.  

Hjemmelsgrunnlaget for å fastsette lokal forskrifter er i forurensningsforskriften s § 12-6, hvor 

det står at «Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut fra 

forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser.  

 

Ringerike kommune og Hole kommune innførte felles lokal forskrift i 2009 etter at forskriften 

ble vedtatt i kommunestyrene i de to kommunene. Forskriften ble vedtatt etter en grundig 

prosess der en erfaren ekstern konsulent bistod de to kommunene og også fulgte opp på 

folkemøter i forkant av tilsyn etterpå.  I Ringerike har vi opplevd at den har vært et nyttig 

verktøy i saksbehandlingen, og har bidratt til å sikre forutsigbarhet og likebehandling.  



 

 

 

Den lokale forskriften stiller strengere utslippskrav i området rundt Steinsfjorden som er et 

sårbart område med viktige brukerinteresser (bading, fisking, krepsing osv), spesifikke 

kompetansekrav til de som skal prosjektere og bygge avløpsanlegg og er tydelig på hvilke 

typer renseanlegg som kan godkjennes i Ringerike kommune. For eksempel er det bestemt i 

den lokale forskriften at tett tank kun kan brukes for toalettavløp.  

Mange kommuner har tilsvarende lokal forskrift, og flere er i gang med å lage det. 

 

 

2) Differensiering mellom følsomme, mindre følsomme og normale områder. 

Braaten viser i e-posten sin til at det i forurensningsforskriften stilles ulike krav til utslipp til 

følsomt og normalt område (§ 12-8) og utlipp til mindre følsomt område (§ 12-9). 

Det kan virke som det er en misforståelse når det gjelder begrepsbruken omkring hva som 

defineres som følsomt, mindre følsomt og normalt område. Definisjonene på hva som er 

følsomt, mindre følsomt og normalt område er fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 11, 

vedlegg 1 (se kart under). Der er Norge delt inn i områder. Følsomme områder er definert som 

«Kyststrekningen Svenskegrensen-Lindesnes med tilhørende nedbørsfelt og 

Grimstadfjordsområdet (Nordåsvannet, Grimstadfjorden, Mathopen og Dolviken). Ringerike 

kommune ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden, og hele kommunen er dermed definert som 

«følsomt område». Forurensningsforskriften gir altså ikke rom for kommunen til å endre på 

denne områdeinndelingen.  

 

 



 

 

Kart over områdeinndelingen 

3) Rådmannens vurderinger knyttet til det økonomiske aspektet ved oppgradering 

av avløpsanlegg 

Braaten viser til at det i forurensningsforskriften § 12-7 står at  

«Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessige store kostnader, bygges, drives og 

vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap...» 

Braaten skriver at han opplever at den lokale forskriften har tilsidesatt hensynet til økonomi 

med at det er satt de strengeste krav til alle anlegg uavhengig av følsomhet.  

 

Som omtalt i punkt 2) over er hele Ringerike kommune omtalt som følsomt område, og i lokal 

forskrift gjelder forurensningsforskriftens rensekrav til følsomt område. Rensekravene er 

dermed like strenge som de sentrale kravene.  

 

Vi vil også understreke at selv om vi har lokal forskrift, så gjelder denne bestemmelsen i § 12-7 

også for Ringerike kommune. I den innledende teksten til gjeldende lokal forskrift står det i 

tredje setning «De bestemmelsene i forurensnignsforskriften § 12-7 til § 12-13 som ikke er i 

strid med denne forskriften, gjelder fortsat»t. I ny forskrift er dette endret til at «I tillegg til 

denne forskriften gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 11 og 12».  

 

Begrepet «uforholdsmessige kostnader» er ikke definert i forskriften eller tilhørende 

kommentarer. Generelt kan man si at oppgradering av avløpsanlegg er å regne som vedlikehold 

av egen privat eiendom, og noe folk må beregne og bruke penger på, og å sørge for at det blir 

satt av penger til.  

I andre kommuner hvor det er pågår opprydding i privat avløp, for eksempel Modum, Hole, 

Lunner, Drammen, Lier osv, må innbyggerne selv betale for oppgradering av eget anlegg, og 

slik praksis er det også i Ringerike kommune.  

Til sammenligning må abonnenter som er på offentlig avløpsnett betale årlige avgifter for 

bruken av avløpsnettet. I tillegg kommer tilknytningsavgift og kostnader i forbindelse med 

bygging av stikkledning. Private stikkledninger er det hver enkelt huseier som har ansvar for 

bygging og vedlikehold av.  

Videre krever ikke kommunen at alle som må oppgradere anlegget skal bygge komplett nye 

anlegg. Noen får brev med tilbakemelding om å gjøre mindre justeringer (for eksempel montere 

en alarm eller dykker). Hos andre åpner vi for at prosjekterende kan vurdere om kummen eller 

grøftene kan inngå som en del av det nye anlegget. 

Innbyggere i kommunen som har lav inntekt over tid, eller ikke penger tilgjengelig kan søke 

NAV om hjelp. Kommunen, gjennom NAV, er da pålagt å hjelpe gjennom Sosialtjenesteloven 

§ 18 og § 19. Anleggseiere vil da bli vurdert å få enten støtte eller lån til å betale for pålegget. 

Det er per i dag flere som har fått stønader eller lån gjennom kommunen for å oppgradere sitt 

gamle avløpsanlegg.  

På bakgrunn av dette anser ikke Rådmannen kostnadene som følge av kommunens pålegg som 

«uforholdsmessig høye» 

 

Når det gjelder hus som ikke er i bruk, har vi etter første tilsynsrunde i Strømsoddbygda startet 

med å åpne for utsettelse av pålegg for slike eiendommer. Rådmannen ønsker å være 

løsningsorientert og ha for øye å jobbe på en måte som bidrar til best mulig vannmiljø i 

kommunen. Da vil bruken og belastningen på anleggene være med som viktige momenter i 

vurderingene våre. 

 

 



 

 

Konklusjon:  

Rådmannen kan ikke se at de forhold som Anders Braaten har tatt opp tilsier at forslaget til 

endring av de lokale forskriftene bør endres. 

 



Fra: anders.braaten@haukedalen.no [ mailto:anders.braaten@haukedalen.no ]
Sendt: 27. september 2016 20:12
Til: Mona Bjørnsbråten Ildjarnstad
Emne: Re: HMA møte 03.10

Hei!

Vedr. sak i forrige møte vedr. revisjon av lokal forskrift om utslipp av
avkløpsvann fra mindre avløpsanlegg.

Jeg må bare sterkt beklage at jeg ikke har fått kommet tilbake med en
presisering før nå.

Jeg vil innledningsvis vise til mitt begrunnede spørsmål til ordfører i
kommunestyremøte den 25. februar i år, sak 19/16.

Her viser jeg til at forurensningsforskriften
( https: //lovdat a. no/dokument/SF/forskrift/2004 - 06 - 01 -
931/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4 ) står på selvstendig grunnlag, men at kommunen
gis i § 12 - 6 anledning til å gi lokale forskrifter "dersom det er nødvendig
ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. "

Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) - Del 4. Avløp - Lovdata

lovdata.no

Del 4. Avløp

I forskriften § 12 - 3 heter det at utslipp etablert før 1. januar 2007 som
ikke økes vesentlig er tillatt".

Videre i §§ 12 - 8 og 12 - 9 defineres "utslipp til følsomt og normalt område"
og "utslipp til mindre følsomt område".

Her legges det opp til gradere rte krav avhengig av om utslippet er i
følsomt, normalt eller i mindre normalt følsomt område.
I forurensningsforskriften § 12 - 7 ligger det også et økononomisk aspekt;
" Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader,
dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste
tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til
a) avløpsvannets mengde og egenskaper
b) forebygging av lekkasjer, og
c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overl øp. "
I Ringerike opplever jeg at man gjennom den lokale forskriften hra
tilsidesatt alle disse bestemmelene og i stedet stiller man de strengeste
krav til samtlige anlegg, dvs. ingen gradering av sårbarhet og heller ingen
vurdering av økonomisk belastning. Ei heller tar man stilling til om anlegg
er i bruk eller ikke.

Det er etter min oppfatning svært urimelig at den lokale forskriften er så
unyansert og jeg stiller derfor spørsmål ved om ikke det ville vært bedre å
gå tilbake til forurensningsforskriften s bestemmelser. Hva er i tilfelle
kommunens argumenter for å fravike disse, hvorfor er det ikke nyansert på



grad av sårbarhet og hvorfor er det ikke tatt inn bestemmelser knyttet til
økonomisk belastning?

Mvh
Anders Braaten



Ordfører

I lys av den senere tids medieomtale av kommunens krav til utbedring av avlppsanlegg i

Strømsoddbygda, ønsker jeg å stille ordføreren noen spørsmå1.

Men jeg vil først gå litt nærmere inn på de bestemmelser som ligger til grunn for kommunens krav.

Forurensningsforskriften har bestemmelser som står godt på egne bein, men den gir kommunen
anledning til å vedta lokale forskrifter <dersom det er nødvendig ut i fro forurensningsmessige forhold
e I I e r br u ke ri nte resse r >t

På dette grunnlaget vedtok kommunestyret den 25. juni 2009 <lokal forskrift om utslipp av

avlppsva nn fra mindre avløpsa nlegg, Ringerike kommune >r.

Jeg skal trekke fram et par eksempler på hva som ligger i forurensningsforskriftens bestemmelser og
hvilke bestemmelser som pr. i dag erstatter dette i Ringerike:

Forurensningsforskriften forutsetter at avlppsnettet skal dimensjoneres, bygges og

ved like ho ld es < ute n uforh ol ds m essi g store kostn o d e r >.

Videre sier den at <utslipp etoblert før 7. jonuar 2007 og som det på tidspunkt for etablering
ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende lowerk, er fortsott lovliqe.n

De gjeldende lokale forskrifter for Ringerike har imidlertid speilvendt dette siste punktet;

<Utslipp etoblert før 7. januor 2007 er ulovliqe fra 1. januar 2070> med de konsekvenser

dette gir i form av krav om tilsyn, prosjektering, utbedring, godkjenning, årlige

ved likeholdsavta ler osv. osv.

Hensynet om <ikke uforholdsmessig store kostnader> er helt fraværende i den lokale

forskriften.

lnnbyggerne i Strømsoddbygda erfarer imidlertid at de faktiske kostnadene kan beløpe seg til flere
hundrede tusen kroner. Forskriften <påtvinger> med andre ord store deler av Ringerikes befolkning
en avløpsløsning i <Rolls Royce>-klassen.

Jeg ønsker på bakgrunn av dette å stille ordføreren følgende spørsmål:

t. Finner ordføreren at de merkostnadene den lokale forskriften päfiører innbyggerne, nå i

Strømsoddbygda, men senere i store deler av Ringerike, er <nØdvendige>r?

2. Hvor mange husstander i Ringerike kommune vil etter hvert bli pålagt tilsvarende krav om

utbed ring etter gjeldende forskrift?
3. Vil ordfører fremme en sak om dette til politisk behandling?

Anders Braaten

Se nte rpa rtiet
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Ordførerens svar på interpellasjon fra Anders Braaten (Sp).
Tema: Omgiøring av tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr

Innledning

Ordfører viser til kommunestyrets saksliste til møte den25.02.16, sak 19116 og gir etter
samråd med rådmannen interpellanten følgende svar:

SpørsmåI1
Finner ordføreren at de merkostnadene den lokale forskrift påfører innbyggerne i
Strømsoddbygda, men senere i store deler av Ringerike, er nødvendige?

Kommunen er forurensningsmyndighet for mindre private avløpsanlegg.
Tilsyn med mindre avløpsanlegg er en lovpålagt oppgave kommunen har giennom
forurensningsloven. Kommunen skal vurdere renseevnen på alle private avløpsanlegg.
EUs vanndirektiv har satt ekstra fokus på opprydding i spredt avløp. Oppryddingen er et
viktig tiltak for å oppnå god vannkvalitet i kommunen.

Kommunestyret vedtok i20ll Strøtegiþr oppryddíng i spredt øvløp (saks nr. llll52).
Påleggene som følge av tilsyn ville også bli gitt dersom kommunen ikke hadde hatt lokal
forskrift. Vedtakene om pålegg ville da ha blitt hjemlet i forurensningslovens $ 7 @likt til å

unngå forurensning).

Den lokale forskrift utdyper kravene i forurensningsforskriften slik at de blir tilpasset
forurensingsforholdene og brukerinteressene i Ringerike kommune. Lokal forskrift skal være
med å gjøre det praktisk giennomførbart for kommunen å giennomføre kravene i
vanndirektivet i forhold til god vannkvalitet i vann og vassdrag.

På nevnte bakgrunn (myndighelansvar) er nok merkostnader som følge av dette en
konsekvens og dermed nødvendige.

SpørsmåI2
Hvor mange husstander i Ringerike kommune vil etter hvert bti påtagt tilsvarende krav
om utbedring etter gieldende forskrift?

Det er opplyst at kommunen har totalt ca. 4.500 anlegg. Fram til nå er det opplyst at ca.40Vo
av anleggene som har hatt tilsyn har fütt pålegg om skifte ut eller oppgradere anlegget sitt.

Flesteparten av disse anleggene er 30 år eller eldre. Det må i hvert tilfelle vurderes om det er
hensiktsmessig å tilkoble avløpet til offentlig ledningsnett.

Plan for tilsyn fra og med2016 er i hovedsak følgende:

Ringerike Septikservice skal nå begynne å gå tilsyn for kommunen. Dette vil føre til at
tilsynet blir intensivert, og alle avløpsanlegg får tilsyn ved ordinær tømming. Slamavskiller
på bolig og tette tanker får dermed tilsyn hvert2. år (hvert 4. for slamavskillere på hytter).
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Det antas at ca. 2.000 anlegg vil bli kontrollert av Ringerike Septikservice i løpet av et år.
Kommunen vil prioritere anlegg som forurenser mest og som ligger i sårbare områder.
I tillegg til tilsynet fra Ringerike Septikkservice må kommunen som tilsynsmyndighet se på
utslippstillatelser, avløpsdatabasen og annen relevant informasjon i kommunens arkiver, og
gtrøre en helhetsvurdering av anlegget. Anleggseieren vil fü tilbakemelding dersom anlegget
må oppgraderes.

Per i dag er det 1,85 årsverk i kommunen som jobber med utslippssaker. Hovedoppgavene
innen utslipp er saksbehandling av søknader om utslippstillatelse og tilsyn. Pålegg genererer
søknader om utslippstillatel ser for kommunen.

Kommunen vil tilstrebe og gi så god informasjon som mulig til alle berørte i forbindelse med
omlegging av tilsynsgebyret til årlig gebyr. Det vil i denne sammenheng også bli gitt
informasjon om kommunens opplegg for tilsynet og hvilke konsekvenser dette kan få for
anleggseier.

SpørsmåI3
Vil ordfører fremme en sak om dette til politisk behandling?

I følge rådmannen ser man ikke behov for noe politisk behandling rundt dette. Det vises til at
folkevalgt organ har godkjent en strategi for opprydding i spredt avløp (fr. spørsmål 1 ). For
øvn9vises også til at tilsyn ved private avløpsanlegg er lovpålagt gjennom forurensnings-
loven.

For ordens skyld vil ordfører peke på at opprydding i spredt avløp er et viktig arbeid for å

oppnå målene i vanndirektivet hvor målet er god vannkvalitet i hele kommunen. Ordfører har
ikke grunn til å betvile rådmannens faglige vurderinger om behov for politiske behandling.
Derfor vil ikke ordfører av eget tiltak fremme sak til politiske behandling.

februar 2016

B. Hansen
ordfører



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/227-24  Arkiv: M45  

 

Sak: 19/16 

 

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - omgjøring av tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg 

til årlig gebyr  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Anders Braaten (Sp). 

Tema:  Omgjøring av tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr 

  

 

Innledning 

Ordfører viser til kommunestyrets saksliste til møte den 25.02.16, sak 19/16 og gir etter 

samråd med rådmannen interpellanten følgende svar:  

 

Spørsmål 1 

Finner ordføreren at de merkostnadene den lokale forskrift påfører innbyggerne i  

Strømsoddbygda, men senere i store deler av Ringerike, er nødvendige? 

  

Kommunen er forurensningsmyndighet for mindre private avløpsanlegg.  

Tilsyn med mindre avløpsanlegg er en lovpålagt oppgave kommunen har gjennom 

forurensningsloven. Kommunen skal vurdere renseevnen på alle private avløpsanlegg.  

EUs vanndirektiv har satt ekstra fokus på opprydding i spredt avløp. Oppryddingen er et 

viktig tiltak for å oppnå god vannkvalitet i kommunen. 

 

Kommunestyret vedtok i 2011 Strategi for opprydding i spredt avløp (saks nr. 11/152).  

Påleggene som følge av tilsyn ville også bli gitt dersom kommunen ikke hadde hatt lokal 

forskrift. Vedtakene om pålegg ville da ha blitt hjemlet i forurensningslovens § 7 (plikt til å 

unngå forurensning).  

 

Den lokale forskrift utdyper kravene i forurensningsforskriften slik at de blir tilpasset 

forurensingsforholdene og brukerinteressene i Ringerike kommune.  Lokal forskrift skal være 

med å gjøre det praktisk gjennomførbart for kommunen å gjennomføre kravene i 

vanndirektivet i forhold til god vannkvalitet i vann og vassdrag.  

 

På nevnte bakgrunn (myndighet/ansvar) er nok merkostnader som følge av dette en 

konsekvens og dermed nødvendige. 

  

Spørsmål 2  

Hvor mange husstander i Ringerike kommune vil etter hvert bli pålagt tilsvarende krav 

om utbedring etter gjeldende forskrift? 

  



Det er opplyst at kommunen har totalt ca. 4.500 anlegg. Fram til nå er det opplyst at ca. 40% 

av anleggene som har hatt tilsyn har fått pålegg om skifte ut eller oppgradere anlegget sitt.  

 

Flesteparten av disse anleggene er 30 år eller eldre. Det må i hvert tilfelle vurderes om det er 

hensiktsmessig å tilkoble avløpet til offentlig ledningsnett.  

 

Plan for tilsyn fra og med 2016 er i hovedsak følgende: 

 

Ringerike Septikservice skal nå begynne å gå tilsyn for kommunen. Dette vil føre til at 

tilsynet blir intensivert, og alle avløpsanlegg får tilsyn ved ordinær tømming.  Slamavskiller 

på bolig og tette tanker får dermed tilsyn hvert 2. år (hvert 4. for slamavskillere på hytter). 

 

Det antas at ca. 2.000 anlegg vil bli kontrollert av Ringerike Septikservice i løpet av et år. 

Kommunen vil prioritere anlegg som forurenser mest og som ligger i sårbare områder.   

I tillegg til tilsynet fra Ringerike Septikkservice må kommunen som tilsynsmyndighet se på 

utslippstillatelser, avløpsdatabasen og annen relevant informasjon i kommunens arkiver, og 

gjøre en helhetsvurdering av anlegget. Anleggseieren vil få tilbakemelding dersom anlegget 

må oppgraderes.  

 

Per i dag er det 1,85 årsverk i kommunen som jobber med utslippssaker. Hovedoppgavene 

innen utslipp er saksbehandling av søknader om utslippstillatelse og tilsyn. Pålegg genererer 

søknader om utslippstillatelser for kommunen.   

 

Kommunen vil tilstrebe og gi så god informasjon som mulig til alle berørte i forbindelse med 

omlegging av tilsynsgebyret til årlig gebyr. Det vil i denne sammenheng også bli gitt 

informasjon om kommunens opplegg for tilsynet og hvilke konsekvenser dette kan få for 

anleggseier.     

 

Spørsmål 3 

Vil ordfører fremme en sak om dette til politisk behandling? 

I følge rådmannen ser man ikke behov for noe politisk behandling rundt dette. Det vises til at 

folkevalgt organ har godkjent en strategi for opprydding i spredt avløp (jfr. spørsmål 1).  For 

øvrig vises også til at tilsyn ved private avløpsanlegg er lovpålagt gjennom forurensnings-

loven. 

 

For ordens skyld vil ordfører peke på at opprydding i spredt avløp er et viktig arbeid for å 

oppnå målene i vanndirektivet hvor målet er god vannkvalitet i hele kommunen.  Ordfører 

har ikke grunn til å betvile rådmannens faglige vurderinger om behov for politiske 

behandling. Derfor vil ikke ordfører av eget tiltak fremme sak til politiske behandling.   

 

Ringerike, 25. februar 2016 

 

Kjell B. Hansen (sign) 

ordfører 

 
 

Behandling i Kommunestyret 25.02.2016: 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5469-1   Arkiv: L81 &01  

 

Gamle Follum skole - utbyggingsavtale  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Gamle Follum skole» mellom Buskerud 

Snekkerservice AS og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar fortau og gang-/sykkelveg langs Glederudveien 

vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Buskerud Snekkerservice AS skal bygge ut eiendom gnr. 50 bnr. 15, som utgjør deler av 

området «Gamle Follum skole». I den forbindelse er det ført forhandlinger mellom Buskerud 

Snekkerservice og Ringerike kommune om utbyggingsavtale for etablering av nødvendig 

infrastruktur for området.  

 

Reguleringsplanen for Gamle Follum skole ble egengodkjent i kommunestyret 13.12.2012, 

sak 147/12. Området er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. I tillegg er det regulert inn 

bl.a. veger, fortau, gang-/sykkelveg og uteoppholdsareal. 

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av fortau og gang-/sykkelveg langs 

kommunal del av Glederudveien. Tiltaket opparbeides og bekostes av utbygger, og overtas 

vederlagsfritt av kommunen. Kommunen kan gjennom avtalen stille krav til kvalitet og 

utførelse av tiltaket. 

 

Avtalen innebærer også at utbygger besørger for asfaltering av Glederudveien. Denne 

kostnaden dekkes av kommunen gjennom Teknisk forvaltnings vegbudsjett. 

Øvrige tiltak inkludert interne veger, parkeringsplasser, uteoppholdsareal og vann- og 

avløpsledninger skal være private og overtas av huseiere i fellesskap til fremtidig drift og 

vedlikehold. Utbygger sørger for overdragelse av private anlegg til huseierne. 

 



Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Gjeldende reguleringsplan nr. 0605_359 «Gamle Follum skole», som er grunnlaget for 

utbyggingsavtalen, ble vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak 147/12. 

 

Økonomiske forhold 

 

Asfaltering av Glederudveien dekkes av vegbudsjettet til Teknisk forvaltning. Øvrige tiltak i 

avtalen skal bekostes av utbygger. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at området utvikles i henhold til 

den vedtatte reguleringsplanen. Rådmannen ser positivt på at tiltakene i utbyggingsavtalen 

gjennomføres, slik at boligområdet kan etableres. 

 

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 forslag til utbyggingsavtale vedtas. 

 

Vedlegg 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale undertegnet av utbygger 

2. Plankart 

3. Reguleringsbestemmelser 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontore t

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_359 detaljregulering for Gamle Follu m skole

Utarbeida av Faveo Prosjektledelse AS, 04.05.12
Sist revidert 13.11.12

1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og ar ealforvaltning 11.06.12, sak 82/12
Høring og offentlig ettersyn 23.06.12-22.08.12
2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og ar ealforvaltning 03.12.12, sak 153/12
Formannskapet 04.12.12, sak 262/12
Vedtatt av kommunestyret 13.12.12, sak 147/12

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor den regulerings grense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BBK1 -3
Garasjeanlegg for boligbebyggelse f_BGA
Renovasjonsanlegg f_BR1-2
Uteoppholdsareal f_BU

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg o_SV
Kjøreveg f_SK1-2
Fortau o_SF1-2
Gang-/sykkelveg o_SGS
Annen veggrunn- grøntareal o_SAG1-3
Parkeringsplasser f_SP1-5

3. Hensynssoner
Sikringssone-frisikt H140_1
Bevaring-kulturmiljø H570_1

FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 1. Felles bestemmelser

§ 1.1 Kulturminner
Dersom det dukker opp kulturminner i forbindelse me d byggearbeider skal alt arbeid stanses og
kulturmyndighetene varsles, jf. kulturminneloven.

§ 1.2 Kommunaltekniske anlegg
Kommunaltekniske anlegg som nettstasjoner/trafo, pu mpestasjoner, nedgravde avfallsanlegg/
beholdere o.l. kan plasseres innenfor planområdet, også på areal avsatt til uteoppholdesområde.
Plassering skal framgå av utomhusplan. Ved eventuel l plassering av ny trafo i området skal det
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søkes å unngå at lekeplassen utsettes for elektroma gnetiske felt over 0,4 microtesla.

§ 1.3. Overvann
Overvann fra området skal i størst mulig grad håndt eres internt på området, som infiltrasjon i
grunn.

§ 1.4 Parkeringsdekning
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser.

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg- Boligbebyggelse-konsent rert småhusbebyggelse

1. Formål
Område BBK1-3 nyttes til konsentrert småhusbebyggel se.

2. Utnyttingsgrad
Maks utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal være som vist på
plankartet.

3. Estetikk
Ved detaljprosjektering av ny bebyggelse i området skal det tas hensyn til stil og uttrykk på det
gamle skolebygget.

4. Byggelinje/byggegrense
Plassering av nye bygninger er angitt med byggelinj e som viser omriss av planlagt
bebyggelse. For å gi planen nødvendig fleksibilitet kan omriss av planlagt bebyggelse
justeres med +/- 2 m. Byggegrense mot jernbanen er 17 meter, og er vist på
plankartet.

5. Takform og takvinkel
I området skal bygningene ha saltak med takvinkel m ellom 22 og 40 grader.

6. Byggesøknad
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: Hus plassering, sykkelparkering jf.
kommunale parkeringsregler, tilpasning til omgivels ene, plassering av evt. kommunaltekniske
anlegg, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, u tnyttelse av ubebygd areal, samt
dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og eventu elle støytiltak, jf. § 2.1, pkt. 7.

7. Støytiltak
Alle rom for støyfølsom bruk (soverom og/ eller stu e) skal ha vindu i fasade med støynivå i
tråd med grenseverdiene i retningslinje T-1521. Byg geområdet med tilhørende
uteoppholdsarealer skal sikres akseptable støyforho ld i tråd med gjeldende grenseverdier
(jf. Miljøverndepartementets retningslinje T-1521). Dersom støynivået blir høyere enn
grenseverdier, må utbygger sørge for at nødvendige støytiltak gjennomføres.
Støyforholdene for utearealer, veranda/ balkonger b ør sikres ved å sette opp gjerder eller
lignende. På bygg merket L på plankartet skal det g jennomføres lokale støytiltak.

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg- Garasjeanlegg for bolig bebyggelse
1. Formål
Området f_BGA kan nyttes til felles garasjeanlegg f or boligbebyggelse.
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2. Byggegrense
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Bygg renser er vist på plankartet. Garasjen
tillates plassert 1,0 m fra nabogrensen mot eiendom men 50/239

3. Takform og takvinkel
I området skal bygningene ha saltak eller pulttak m ed maksimal takvinkel 22°.

§ 2.3 Bebyggelse og anlegg- Renovasjonsanlegg
1. Formål
Område f_BR1-2 kan nyttes til renovasjonsanlegg.

§ 2.4 Bebyggelse og anlegg- Uteoppholdsareal
1. Formål
Område f_BU skal nyttes til kombinert felles uteopp holdsareal og lekeplass

2. Utforming og opparbeidelse
Fellesområder, offentlige arealer og uteoppholdsomr åder skal planlegges etter prinsippene for
universell utforming. NS 11001 legges til grunn fo r videre detaljprosjektering av veier, plasser
og bebyggelse. Området UL skal opparbeides med høy estetisk kvalitet og utformes og utstyres
slik at det innbyr til lek og sosialt fellesskap. Arealet skal inneholde benker og minimum 3
lekeredskaper.

3. Eiendomsforhold
Området skal eies og driftes av eiendommene 50/15 o g 50/328 med like andeler.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Veg
1. Formål
Området o_SV skal nyttes til veg.

2. Eiendomsforhold
Området er offentlig.

§ 3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg
1. Formål
Områdene f_SK1-2 skal nyttes til kjøreveg.

2. Opparbeiding
Valg av standard, samt drift og vedlikehold er opp til eiere av boligene i område BBK1-2.

3. Eiendomsforhold
f_SK1 skal eies og driftes av boliger i området BBK 1.
f_SK2 skal eies og driftes av boliger i området BBK 2-3.

§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Fortau
1. Formål
Områdene o_SF1-2 nyttes til fortau.

2. Eiendomsforhold
Områdene er offentlig.
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§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Gang-/sykkelveg
1. Formål
Området o_SGS nyttes til gang- og sykkelveg.

2. Eiendomsforhold
Gang- og sykkelvegen er offentlig.

§ 4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Annen veggrunn-grøntareal

1. Formål
Områdene o_SAG1-3 er grøntbelte/grøft, og er regulert i 1,5 meters bredde.

2. Eiendomsforhold
Områdene er offentlig.

§ 4.4 Parkering
1. Formål
Områdene f_SP1-5 nyttes til parkering.

2. Eiendomsforhold
Parkeringsplassen SP1 er felles for bebyggelse i om rådet BBK1.
Parkeringsplassene SP2-5 er felles for bebyggelse i område BBK2-3.

§ 5. Hensynssoner

§ 5.1 Sikringssone- frisikt
Frisiktsone er vist med stiplete linjer og mål på p lankartet.
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

§ 5.2 Bevaring kulturmiljø (bygning)
1. Formål
Området er vist med skravur på plankartet og har be tegnelsen H570_1. Hensikten med
bevaringsformålet med tilhørende bestemmelser er å bevare bygningens kulturhistoriske,
arkitektoniske og miljømessige verdier.

2. Riving
Den bestående bebyggelse tillates ikke revet.

3. Tilbygg, ombygging og vedlikehold
Bestående bygning kan tilbygges, utbedres, modernis eres og ombygges forutsatt at
bygningens eksteriør med hensyn til størrelse, form , detaljering, materialbruk og farger blir
opprettholdt. Ved tilbygg, utbedring, reparasjon, e vt. gjenoppføring, skal opprinnelige
bygningsdeler i størst mulig grad tas vare på og gj enbrukes i sin rette sammenheng. Ved
utbedring og reparasjon av eksisterende bygning ska l alle inngrep som medfører utskiftning av
materialer på forhånd forelegges kommunen til behan dling. Bygninger skal holdes i slik stand at
verneverdiene ikke settes i fare.
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§ 6. Rekkefølgebestemmelser

§ 6.1 Opparbeiding
• Før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfo r planområdet skal følgende områder

være opparbeida i samsvar med planen:
- o_SGS (gang/sykkelveg)
- o_SF1 (fortau)
- f_BU (uteoppholdsareal)

• Før det gis brukstillatelse for nye boliger i områd e BBK1 skal f_SP1 være opparbeida.
• Før det gis brukstillatelse for nye boliger i områd e BBK2-3 skal f_SP2-FP5 være

opparbeida.

§ 6.2 Sikkerhetsgjerde
Før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfo r planområdet skal sikkehetsgjerde være
etablert mot jernbanesporet.

§ 6.3 Utbyggingsavtale
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utb yggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen forelig ge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5101-4   Arkiv: X26  

 

REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN 

FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016  

 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune tas til 

etterretning. 

Innledning / bakgrunn 

Revidert ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune 2016 ble 

behandlet i kommunestyret i møte 27. november. Under behandlingen ble det etterlyst en 

behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. Rådmannen beklager at dette ikke 

ble gjort, og oversender nå saken til behandling i utvalget. 

 

Beskrivelse av saken 

Gjeldende plan er basert på forskrift om kommunal beredskapsplikt av 7.10.2011. Flere 

hendelser, endringer i samfunnet (spesielt på klimasiden) samt gjennomgått øvelse har gjort 

en revisjon nødvendig, både redaksjonelt og innholdsmessig. 

Ringerike kommunes ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er nå oppdatert, og skal i 

henhold til forskriften vedtas av kommunestyret. I henhold til forskriftens veileder for 

oppbygging og oppdatering av planen presenteres denne nå som ett dokument; «RISIKO, 

SÅRBARHET og BEREDSKAP i Ringerike kommune».  

ROS-analysen framgår av dokumentets pkt. 2, og beredskapsplanen som dokumentets pkt. 4. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Vedlagt følger revidert Ros-analyse og Beredskapsplan for politisk godkjenning. Planen har 

gjennomgått er redaksjonell revisjon, samt en del endringer som følge av:  

 

 Endret trusselvurdering i forhold til klimaendringer  



 Endret trusselbilde i verden (som også influerer på planlegging i Norge) i forhold til 

mulig terrorhandlinger  

 Ukontrollerbar flyktningetilstrømning  

 

Øvelse og hendelser (erfaringsgrunnlag) har også ført til justeringer/tillegg når det gjelder:  

 sambandsmuligheter og tiltak i forhold til varig bortfall av strøm  

 revisjon av beredskapslister  

 

Rådmannen mener at den plan som her presenteres vil gi ledelsen i Ringerike kommune 

nødvendig støtte for å håndtere de kriser og uønskede hendelser vi dag kan ha oversikt over. 

Planen er i liten grad personavhengig, og vil på en instruktiv og grei måte også kunne sette 

personell i stand til å håndtere slike hendelser dersom man er ny i funksjon eller i 

organisasjonen.  

Planen vil, når den er godkjent, være tilgjengelig for alle på kommunens nettside, og bli 

løpende revidert, slik at kommunen alltid vil ha et oppdatert planverk dersom uønskede 

hendelser eller krise oppstår.  

Planverket vil være gjenstand for tilsyn fra fylkesmannens beredskapsavdeling i november 

2016. 

 

Vedlegg 

 Revidert plandokument  

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Forord og definisjoner 
Alle uønskede hendelser skjer nødvendigvis i en kommune, og kommunene utgjør det lokale 

fundamentet i den nasjonale beredskapen og spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid. 

Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt er derfor meget viktig og skal bidra til at kommunen 

står bedre rustet til å forebygge og håndtere uønskede hendelser. 

1. januar 2010 trådte bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i kraft. Loven endret navn fra 

«Lov om Sivilforsvaret» til «Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)». Forskrift om kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldende fra 

7. oktober 2011, heretter kalt «Forskriften». 

Det nye i loven er at kommunen pålegges en generell beredskapsplikt, noe de tidligere ikke har hatt. 

Kommunen er i henhold til sitt grunnleggende ansvar pålagt krav til beredskapsforberedelser på ulike 

områder. Den kommunale beredskapsplikten pålegger imidlertid kommunen en sektorovergripende 

kommunal beredskapsplikt, som skal bidra til at kommunen vurderer og planlegger 

samfunnssikkerhet og beredskap i er mer helhetlig perspektiv.  

Grunnlaget for beredskapsarbeidet i kommunen skal være en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, 

der kommunen kartlegger hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurderer sannsynligheten 

for at slike hendelser inntreffer og hvordan slike hendelser vil kunne påvirke lokalsamfunnet. Med 

utgangspunkt i analysen skal kommunen utarbeide en overordnet beredskapsplan som skal være 

samordnet med andre relevante krise- og beredskapsplaner. Det er også en forutsetning at analysen 

legges til grunn for og integreres i kommunale planprosesser. 

Det er viktig at det etableres en felles forståelse av sentrale begreper som karakteriserer arbeidet 

med samfunnssikkerhet og beredskap. Det er derfor hensiktsmessig å definere noen av begrepene 

som benyttes i dokumentet nærmere: 

Samfunnssikkerhet kan beskrives som den evne samfunnet har til å opprettholde viktige 

samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for 

påkjenninger. 

Begrepet beredskap er definert som planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller 

håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på best mulig måte. 

Krisekommunikasjon: Når kriser oppstår, handler krisekommunikasjon om å formidle viktige og 

presise budskap på en mest mulig effektiv måte, under stort tidspress. Kommunikasjonen skal 

begrense usikkerhet om ansvarsforhold, klargjøre hva virksomheten gjør for å løse problemet og 

redusere krisens omfang, samt formidle hvordan rammede kan få hjelp og støtte. 

Krisekommunikasjon er altså en organisasjons kommunikasjon med medier, samarbeidsparter, egne 

ansatte og befolkningen, i alvorlige situasjoner og kriser. 

Informasjonsberedskap: Den evnen virksomheter har til raskt å etablere systemer for å varsle, 

strukturere og utføre arbeidet med kommunikasjon og informasjon i en krisesituasjon. Ansvar, roller 

og rutiner for dette skal fragå av beredskapsplanverket. 
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1. FORMÅL 

 

Forskriftens § 1: 
Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal 
jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, 
med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 
Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og 
som pådriver overfor andre aktører. 

 

Sivilbeskyttelsesloven gir i §§ 14 og 15 Ringerike kommune en generell beredskapsplikt. Dette 

innebærer at kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og 

med utgangspunkt i denne skal det utarbeides en overordnet beredskapsplan. 

Det er kommunen som skal sikre og ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Dette innebærer at 

kommunen må arbeide tverrsektorielt, systematisk og helhetlig med sikte på å redusere risiko for tap 

av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 

1.1 Særtrekk ved Ringerike kommune 

Ringerike kommune er en langstrakt kommune på 1553 kvadratkilometer, og med 29712 innbyggere 

(20 476 mennesker i tettbygde strøk og 9 192 mennesker i spredtbygde strøk, 44 personer er ikke 

registret med bopel) pr. 1. januar 2015. 

Demografien i Ringerike er utfordrende, med landskap som strekker seg fra jordbruksområdene 

rundt Tyrifjorden, til områder med høyfjellspreg. I kommunen har vi de fleste naturtyper og 

bosetningsmønster. Hønefoss er et trafikknutepunkt for jernbane, og E16 og Rv 7 går gjennom 

kommunen. Foruten Tyrifjorden og Steinsfjorden har vi flere elver og tjern. De siste årene har 

båttrafikken tatt seg opp, spesielt på Storelva. På Eggemoen er det økende trafikk med småfly og 

helikopter. 

De siste årene har vi sett en tendens til økning i redningsoppdrag i.f.t. samferdsel. Flere av ulykkene 

har stort omfang som kan være utfordrende for brann- og redningstjenesten. En økning i transport av 

farlig gods på vei bidrar også til utfordringer. 

Ringerike er en av Norges største skogbrukskommuner, og ved langvarig tørke er vi utsatt for brann i 

gras, kratt og produksjonsskog. En del skogsområder er vanskelig tilgjengelig, og innsats mot brann 

vil være ressurs- og materiellkrevende. 

Kommunen har stor arbeidsinnvandring, særlig innen håndverk og landbruk. Kommunen er 

vertskommune for et relativt stort asylmottak, med stort gjennomtrekk av asylanter. Kommunen er 

også vertskommune for Ringerike omsorgssenter (mottak av mindreårige enslige asylsøkere).  

Innbyggernes feriemønster endret. Mange reiser i dag til eksotiske strøk, også gamle/syke med 

nedsatt immunapparat og toleranse for smitte. Ringerike er vertskommune for interkommunalt 

legevaktsamarbeid for 6 kommuner. Dette gir utfordringer ved akutte medisinske hendelser i andre 

kommuner. Likeens er kommunen vertskommune for sykehuset. Det gir en endret oppfattelse av 

sykdom i befolkningen, økt fokus mot sykehus og økt krav til stabilitet i infrastrukturer. 

Ringerike kommunes beliggenhet, og de vedtatte planer om utbygging av vei og jernbane mot 

Osloregionen, vil gi kommunen en stor befolkningsvekst og større utbygginger av intern infrastruktur. 
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Det er viktig å huske på at kommunen har et ansvar for alle som til enhver tid oppholder seg i 

kommunen. Dette gjelder ikke bare de som har fast bopel i kommunen, men også de som oppholder 

seg her for kortere perioder. Kommunen må i sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap ta 

høyde for også denne gruppen mennesker. Dette gir spesielle utfordringer for kommuner med 

mange fritidsboliger. Enkelte kommuner får mangedoblet sin befolkning i ferier. Videre kan 

kommunen ha store arrangementer som festivaler, idrettsarrangementer, politiske møter, stor 

studentmasse i semestrene, etablering av asylmottak, trafikknutepunkter, nye jernbanestrekninger, 

tunneler og lignende. Dette må gjenspeiles i kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. 

Ringerike kommune er ansvarlig for en betydelig tjenesteproduksjon mot egen befolkning, både 

gjennom drift av blant annet brann- og redningsvesen, barnehager, skoler, barneverntjeneste, vann 

og avløp, alders- og sykehjem, primærhelsetjeneste og også der hvor kommunen har valgt å sette 

tjenestene ut til andre aktører/kommunale selskap eller interkommunale samarbeidsavtaler. Pliktene 

i forskriften gjelder kommunen som ansvarlig for denne typen virksomhet. Evnen til å opprettholde 

tjenesteproduksjon under uønskede hendelser, kontinuitetsplanlegging, oversikt over kritiske 

samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, gjensidige avhengigheter osv. må derfor integreres i 

kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Kommunen har også en pådriverrolle overfor andre relevante aktører innenfor sitt geografiske 

område. Relevante aktører er for eksempel eiere av kritisk infrastruktur og kritiske 

samfunnsfunksjoner, frivillige organisasjoner, bedrifter med storulykkespotensiale, nødetatene osv. 

Kommunen skal involvere disse i arbeidet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen og i 

oppfølging av funn som analysen avdekker. Videre skal kommunen påse at kommunens 

beredskapsplan er samordnet med relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner, jf. 

forskriftens § 2, fjerde ledd og § 4, første ledd. (På regionalt nivå er det Fylkesmannen som har denne 

pådriverrollen). 
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2. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) FOR RINGERIKE KOMMUNE 

 

Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer / kontroll med risiko gir gevinst 

Forskriftens § 2 
Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 
systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen 
og hvordan disse kan påvirke kommunen. 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 
Analysen skal som et minimum omfatte: 
eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen 
risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen 
hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre 
særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur 
kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og 
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet 
behovet for befolkningsvarsling og evakuering 

 
 

Ringerike kommunes planverk forholder seg til følgende føringer og prioriteringer: 

Prioritet 1: Liv og helse 

Prioritet 2: Miljø 

Prioritet 3: Materielle verdier.  

Det er viktigst å forebygge skader på mennesker direkte, eller indirekte f.eks. gjennom luft og 

drikkevann. Når det gjelder vern av miljøet, tenker vi at miljøressursene prioriteres slik: 

 Sårbare naturtyper 

 Sårbare arter 

 Kulturlandskap 

 Friluftsområder.  

Etter dette er det om å gjøre å begrense skader på materielle verdier, slik at det økonomiske tapet 

for samfunnet blir minst mulig. 

 

Definisjoner: 

Igjen vil det være hensiktsmessig å definere enkelte begreper: 

Risiko defineres som produktet av Sannsynligheten for at den uønskede hendelsen inntreffer og 

Konsekvensen (mulige virkninger) av den uønskede hendelsen. Med andre ord; ønsker vi å eliminere 

risiko, - må vi gjøre noe med sannsynlighet og/eller konsekvens. 
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Sannsynligheten definerer vi slik: 

Begrep Intervall 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50.år 

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10.år og en gang hvert 50.år 

Sannsynlig Mellom en gang i året og en gang hvert 10.år 

Meget sannsynlig En gang i året eller oftere 

 

Det er viktig at det i vurderingen av risiko inngår en kunnskapsdimensjon (hva vi vet noe/mye om, og 

hva vi vet mindre om). Det vi vet mye om gjør hendelsene mer håndterbare enn det som det knytter 

seg stor usikkerhet om. 

Konsekvensene for liv og helse, miljø og materielle verdier er vurdert etter følgende kriterier: 

 

Begrep 

 

Liv og helse 

 

Miljø 

Materielle verdier 

Ufarlig Få og små personskader Ubetydelig skade på miljøet Skader for inntil 1 mill. 

 

En viss fare  

Alvorlig personskade, 

dødsfall kan forekomme 

Miljøskader som krever 

mindre tiltak 

Skader for inntil 5 mill. 

Farlig Inntil 10 døde, inntil 20 

alvorlig skadde/syke 

Miljøskader som krever 

større tiltak 

Skader for inntil 20 mill. 

Kritisk Inntil 20 døde, inntil 40 

alvorlig skadde/syke 

Omfattende og langvarige 

skader på miljøet   

Skader for inntil 50 mill. 

Katastrofalt Over 20 døde, over 40 

alvorlig skadde/syke 

Omfattende og 

uopprettelige skader på 

miljøet 

Skader for mer enn 50 

mill. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen tar sitt utgangspunkt i tidligere ROS-analyser både egne og eksterne, 

FylkesROS-analyse og andre overordnede sikkerhets-sårbarhets- og beredskapsrapporter. 

Sårbarhet er et uttrykk for lokalsamfunnets evne til å fungere og oppnå sine mål under uforutsette 

påkjenninger. Denne ROS-analysen omhandler sårbarhetsvurderinger i forhold til 

Naturbasert sårbarhet 

Virksometsbasert sårbarhet 

Helseberedskap, smittsomme sykdommer og epidemier 

Store hendelser (ulykker) 
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Tilsiktede hendelser/terror 

 2.1 Naturbasert sårbarhet 

 

Rosanalysen FOR Ringerike kommune 2016 – 2020 omtaler følgende forhold: 

 

 Flom 

 Skred 

 Tørke/lav grunnvannstand 

 Askenedfall etter vulkanutbrudd 

 Liten skogbrann 

 Ekstrem nedbør 

 Hetebølge over tid og tørke 

 Stor skogbrann 

 

Et hovedelement innen årsaksforhold til naturbasert sårbarhet er ekstremvær. Ekstremvær er i 

Nasjonalt risikobilde beskrevet som situasjoner der været utgjør en fare for liv, sikkerhet, miljø og 

materielle verdier. Begrepet ekstremvær kan omfatte stormer, orkaner, is stormer, mye nedbør og 

ekstreme temperaturer.  

På grunn av klimaforandringer forventes det at man også i Ringerike kommune må forberede seg på 

et villere og våtere klima. De klimatiske forandringene de neste tiårene er forventet å ha en stor 

innvirkning der vi vil oppleve en hyppigere gjentagelse av de mest ekstreme værformene vi opplever 

her til lands. 

Vi har de siste årene opplevd en rekke hendelser som kan karakteriseres som ekstremvær. 

Ekstremværet Dagmar rammet Norge hardt 1. juledag og natt til 2. juledag 2011. Verst rammet var 

fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Mange steder blåste det godt over orkan styrke, og 

det førte til et meget høyt antall feil på alle nivåer i kraftforsyningsnettet. Antall husstander som 

mistet strømmen i Buskerud var 57 332. 4 142 husstander var uten strøm i over 12 timer, 2 800 

husstander over 24 timer og 300 husstander over 36 timer Naturskadeerstatningene på landsbasis 

ble anslått til nær en milliard og hundre tusener mistet strømmen på landsbasis. Store deler i 

Flesberg og Ringerike manglet strøm i dagevis. 

Det er nå liten tvil om at klimaet er i endring, og at vi som følger av dette vil bli mer utsatt for 

ekstremvær. Forebygging og beredskapsarbeid er derfor svært viktig i arbeidet med å forberede seg 

på hva morgendagen vil bringe.  

Den enkelte virksomhet i Ringerike kommune har et selvstendig ansvar for å redusere 

konsekvensene av klimaendringer innen eget ansvarsområde. Ansvaret for klimatilpasning ligger 

både hos det offentlige, næringslivet og privatpersoner. For å redusere konsekvensene er det viktig 

med både forebygging og en beredskap får håndtering av de uønskede hendelsene som oppstår, og 

kommunen, gjennom «forskrift om kommunal beredskapsplikt» og «sivilbeskyttelsesloven», spiller 

en sentral rolle i dette arbeidet. Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter er sentrale for å 

ivareta hensynet til nødvendige klimatilpasninger. 
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Foto: Energibransjen.no 

 

RISIKOMATRISE 

 

Sannsynlighet 
Konsekvens 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

 
Meget 
Sannsynlig 

   
Liten 
skogbrann 
 

  

 
Sannsynlig 
 

 Flom 
 
Skred 
 
Tørke/lav 
grunnvannstand 
 

Ekstrem 
nedbør 

  

 
Mindre 
sannsynlig 

 Askenedfall etter 
vulkanutbrudd 

Hetebølge 
over tid og 
tørke 
 

 
Stor 
skogbrann 
 

 

 
Lite sannsynlig 
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2.1.1 Skogbrann 
 

 

Foto: NRK 

 

Skildring av uønsket hendelse Skogbrann 

 

Årsak til hendelse Naturbasert; lynnedslag, langvarig tørke, selvantenning. 

Ikke tilsiktet handling; bråtebrenning, fritidsaktiviteter, 

skogsarbeid, jernbane (ordinær drift/vedlikehold av jernbane). 

Tilsiktet handling; brannstiftelse. 

Årsaksreduserende tiltak Opplysningsvirksomhet. 

Generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av utmark 

fra 15. april til 15. september. 

Restriksjoner på skogsarbeid i tørkeperioder. 

Flyovervåking ved skogbrannindeks >70. 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Konsekvensskildring Vil gi skader på produksjonsskog, verneområder, miljøet 

(forurensing), eiendom (bebyggelse). 

Konsekvensreduserende tiltak Brann- og redningstjenesten har spesialutstyr for 

skogbrannbekjempelse (kjøretøy, materiell, m.m.). 
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Skogbranntropper. 

Bistand fra skogbrannfly. 

Slokkebistand fra helikopter. 

Slokkeavtaler med nabobrannvesen. 

Støtte fra Sivilforsvaret (mannskap og materiell). 

Jernbaneverket har beredskap med tankvogn i sommerhalvåret. 

Samarbeid med de største private skogeierne. 

Jobbe for at brann- og redningstjenesten har tilgang til alle 

skogsbilveier. 

Registrering av ressurser som kan benyttes i 

skogbrannbekjemping (skogsmaskiner, tankbiler, gjødselvogner, 

ATV, o.l.).  

Konsekvensgradering En viss fare; brann i impediment. 

Farlig; brann i skog/utmark nær bebyggelse. 

Kritisk; brann i produksjonsskog. 

Ukjent; brann i verneområder. 

Klima Klimaendringer/ekstremvær kan gi økt fare for skogbrann 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

 

 

 

2.1.2 Flom 

Skildring av uønsket hendelse Oversvømmelse av bolig og landbrukseiendommer der eventuelt 

infrastruktur blir berørt med blant annet store materielle skader 

som følge. 

Årsak til hending Snøsmelting, store nedbørsmengder (over tid) Ekstrem nedbør. 

Årsaksreduserende tiltak Vassdragsreguleringer 

Sannsynlighet Store flommer er mindre sannsynlig,  

15 -50 års intervaller. 

Mindre flommer er derimot sannsynlig 

Konsekvensskildring Store skader på jordbruksområder, veier 

Konsekvensreduserende tiltak Varsling,  
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Flomsikring 

regulering av vassdragene og 

arealbruk som planlegges tilpasses flomfaren 

Konsekvensgradering Farlig 

Klima Klimaendringer vil gi økt risiko for flom. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Aktiv bruk av flomsonekart ved arealplanlegging og forebyggende tiltak i bygninger og 

flomsikringstiltak, er viktige tiltak i kommunen. 

Store og vedvarende nedbørsmengder kombinert med snøsmelting, eventuelt isgang. 

Fulle vannmagasin vil redusere muligheten for regulering og det kan oppstå udempet flom i 

vassdragene.  Store lokale nedbørsmengder med stor vannføring i sideelver til hovedvassdragene med 

opphoping der vannet går ut i hovedvassdraget vil også gi flom. 

 

Store flommer er mindre sannsynlig. Nye prognoser viser at større deler av året, og spesielt høst og 

vinter vil bli flomutsatt i fremtiden. Sannsynligheten for skadeflom blir vurdert som økende. 

Begnavassdraget med mange innsjøer og regulerte magasiner muliggjør styringen av vannføringen i 

vassdragene når det oppstår fare for flom, og ikke minst å redusere faren for storflom.  

Selv om Ringerike ligger slik til at to elver møtes i sentrum av Hønefoss er faren kun vurdert til farlig ut 

fra tidligere erfaring.  Vassdragsreguleringer kan redusere flomvannføringen på skadeutsatte 

strekninger.  Flom er vanskelig å forutsi, og skadene av en flom påvirkes av en rekke beslutninger som 

fattes av flere aktører. For å få risikoen for flomskader ned på et forsvarlig nivå må det satses på tiltak 

på flere områder. 

Arealplanlegging med mål om å unngå nyetableringer i fareutsatte områder vil være et viktig tiltak. 

Utarbeidet flomsonekart slik det foreligger i Ringerike vil være med å lette planleggingen i forhold til 

anbefalte sikkerhetsnivåer for flomutsatt bebyggelse. 

Bygging av flomvoller vil kunne være aktuelt på enkelte områder som Benterud, Støalandet og 

Schjongslunden. 
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2.1.3 Skred 

 

Foto: NGI 

Vi har flere forskjellige typer skred som kommer inn under dette punktet. Det kan være 

 Fjellskred 

 Kvikkleireskred 

 Snøskred 

 Jordskred/løsmasseskred 

 

Topografien i Ringerike tilsier lav sannsynlighet for både snø – og fjellskred. Mulig unntak kan være 

Vikerfjell, men heller ikke her har vi erfart store snøskred. Disse områdene er derfor ikke gitt 

oppmerksomhet som et sårbarhetstema i denne analysen. 
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Jord og løsmasseskred 

Skildring av uønsket hendelse Jord og løsmasseskred 

 

Årsak til hending Snøsmelting, store nedbørsmengder over tid 

Årsaksreduserende tiltak Bevare vegetasjonen og sikre naturlig drenering. 

Sannsynlighet Mindre sannsynlig 5- 15 års intervall 

Konsekvensskildring Skader på jordbruksområder, veier, infrastruktur bygg og 

eiendom. Forurensing 

Konsekvensreduserende tiltak Systematisk arealplanlegging og avslå søknader om utbygging i 

utsatte områder. 

Konsekvensgradering Farlig 

Klima Klimaendringer vil kunne føre til økt skredfare 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Begrepene jordskred, løsmasseskred og leirskred blir ofte brukt om hverandre. Løsmasseskred er et 

samlebegrep som omfatter skred i alle typer løsmasser. Jordskred blir ofte brukt om skred som utløses 

i de løsmassene vi finner i bratt terreng (som regel morenejord), og omfatter altså ikke leirskred. Et 

jordskred er masser av stein, grus, sand og jord med varierende innhold av vann som er i bevegelse. 

Vannrike jordskred langs mindre og større bekker blir gjerne kalt flomskred. 

Det er mange faktorer som kan bidra til at løsmassene i en dalside blir ustabile slik at skredfaren øker. 

En del prosesser er naturlige, slik som forvitring som gjør det øverste jordlaget løsere, men 

menneskelige inngrep kan også i stor grad påvirke jordas stabilitet. Eksempler på dette ber flatehogst, 

overbeiting og veibygging. 

Alle elementene som er nevnt foran kan føre til svekkelse av løsmassene styrke, men som regel må det 

en ekstra belastning til for å utløse skredet. Denne belastningen består nesten alltid av tilførsel av vann 

i form av regnvann og/eller smeltevann. 

Det var nettopp dette som utløste raset på Viul i 2000.  En stor skråning var hugget rent for trær som 

skulle brukes til ved.  Denne høsten regnet det store mengder over lengre tid, samtidig som en liten 

bekk plutselig tok endret avløp over en vei som gikk til et høyere liggende boligfelt. Lørdag morgen i 

begynnelsen november fikk så kommunen melding om at det hadde gått jordskred som hadde tatt 

med seg mesteparten av veien og var nær på å ta med seg to bolighus. 

Det er således ingen tvil om at dette kan skje igjen og regner med at hendelsen er sannsynlig og kan 

opptre hvert 5 til 15 år. Forebygging gjennom arealplanlegging og en oversikt over bratte områder slik 

at en om mulig unngår kraftig hugst. Ved store nedbørsmengder er det også viktig å sørge for at 

grøfter, stikkrenner m.m. er åpne slik at det er avløp for vannet og at overflatevannet ikke tar nye 

veier. 
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Kvikkleireskred 

Skildring av uønsket hendelse Kvikkleireskred 

Årsak til hending Store nedbørsmengder (over tid), menneskelig aktivitet som gjør 

grunnen ustabil 

Årsaksreduserende tiltak Stabiliserende tiltak 

Sannsynlighet  Lite sannsynlig 

Konsekvensskildring  Tap av menneskeliv 

 Skade på jordbruksområder og bebygde områder 

 Infrastruktur 

 Bygg og eiendom.  

 Forurensing 

Konsekvensreduserende tiltak Regulering av vassdragene og planlagt arealbruk som tilpasset 

faren. 

Konsekvensgradering Kritisk 

Klima Klimaendringer og ekstremvær kan medføre økt sannsynlighet 

for slike ras/utglidninger 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Kvikkleireras/utglidning utløses som oftest ved menneskelig aktivitet, men kan også utløses ved store 

nedbørsmengder. Ras kan starte av helt naturlige årsaker, men i våre dager er det oftest menneskelig 

aktivitet som forstyrer den naturlige likevekten og lager forutsetninger for ras. 

Dette kan skje ved økt belastning (oppfylling) ut mot toppen av en skråning som medfører økt 

påkjenning. Graving ved foten av skråninger svekker motholdet. Økt tilførsel av vann ut mot 

skråningen kan være risikabelt. 

Kvikkleire kan være ganske fast så lenge den ligger uforstyrret i grunnen, men flyter som en væske hvis 

den blir overbelastet og omrørt.  Sannsynligheten for skred vil vesentlig være knyttet til menneskelig 

aktivitet i disse områdene. Hvis en unngår slik aktivitet vil det være liten sannsynlighet for at det skjer 

skred. 

I motsetning til håndterbare ras i faste leirer, har man de store dramatiske kvikkleirerasene. Det mest 

karakteristiske ved slike gigantiske ras er at massene blir helt flytende under selve rasforløpet og kan 

dekke store arealer. Det gis ingen forvarsler som for eksempel langsom sprekkdannelse. Skredene vil 

derfor komme overraskende på eventuelle innbyggere i og omkring rasstedet og få store 

konsekvenser. 

Sikkerheten er kartlagt i de viktigste leireområdene i Ringerike kommune.  Kartleggingen er 

gjennomført med 3 forskjellige klassifiseringer. 

 Faregradsklassifisering med alternativene:    Lav, Middels og Høy. 

 Konsekvensklassifisering med alternativene: Mindre alvorlig, Alvorlig og Meget Alvorlig. 

 Risikoklassifisering med alternativene:   1, 2, 3 og 4 hvor 1 er laveste risiko 
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Denne kartleggingen ligger inne på våre kartsystemer under tema samfunnssikkerhet. For å unngå 

store ulykker er det viktig at den den informasjon og kompetanse som foreligger tas i bruk. 

 

 

2.1.4 Ekstrem nedbør 

Skildring av uønsket hendelse Ekstrem nedbør 

Årsak til hending Kraftig nedbør over kort tid (over 70 mm pr. døgn), gjerne lokalt 

Årsaksreduserende tiltak - 

Sannsynlighet Sannsynlig 

Konsekvensskildring Kan gi store skader på skog og utmark, eventuelt på bebyggelse i 

området. 

Forurensning 

Konsekvensreduserende tiltak Vedlikehold av avløpsnett, ev. bedre dimensjonering. 

Konsekvensgradering Farlig. 

Klima Klimaendringer og ekstremvær medfører økt sannsynlighet også 

for helt lokale forekomster. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Store vannmengder over kort tid gir rask avrenning med store materielle skader og oversvømmelse i 

kjellere og overbelaster avløpsnettet, og sannsynligheten for at slike hendelser skjer vurderes å være 

økende. 

Vil kunne føre til skader på bygninger og materiell. Det kommunale avløpsnettet vil ikke ta                         

unna alt vannet, sluk og kummer tetter seg til, vann renner inn i kjellere og hager og kan ødelegge 

store verdier. Ekstrem nedbør kan også føre til sørpeskred og utrasing av stein og jord. 

Oppjustering av avløpsnett, bevaring av grøntområder, forebygge gjennom å vedlikeholde avløp mv. I 

tillegg kan sikkerhetssone langs vassdrag der oppføring av bygninger ikke er tillatt, være et tiltak. 

Generell informasjonsvirksomhet kan på sikt bidra til at skadene ved ekstremnedbør blir mindre. 
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2.1.5 Tørke/lav grunnvannstand 

Skildring av uønsket hendelse Tørke/Lav grunnvannstand 

Årsak til hending Tørr og kald periode på høst/vinter. Tidlig kulde kombinert med 

lite nedbør. Lang tørkeperiode i sommerhalvåret. 

Årsaksreduserende tiltak  

Sannsynlighet Sannsynlig 

Konsekvensskildring Grunnvannsbrønner kan stå i fare for å gå tomme. Tilknyttede 

husstander, institusjoner og gårdsbruk kan miste 

vannforsyningen. 

Konsekvensreduserende tiltak God beredskap på tilkjøring av vann til berørte. 

Konsekvensgradering En viss fare 

Klima Klimaendringer kan gi økt fare gjennom mer ekstremvær. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Grunnvannsressurser i Norge blir i stor utstrekning utnyttet i distriktene, og for små og mellomstore 

vannverk. Mulighetene for en viss utnytting av grunnvannet finnes nesten overalt. Grunnvann blir 

foretrukket som vannkilde fordi vannet er naturlig renset i grunnen og har oppnådd stabil kvalitet. 

Fra borebrønner i fjell er det ofte bare mulig å ta ut små mengder med grunnvann. Typisk forsyner en 

brønn en husstand eller noen få hytter. For enkelte bergarter, langs bergartgrenser eller langs større 

sprekkesoner det mulig å ta ut større vannmengder der en kan forsyne en hyttegrend eller et lite 

tettsted. 

 

 

2.1.6 Askesky etter vulkanutbrudd på Island 

Skildring av uønsket hendelse Nedfall av aske etter vulkanutbrudd på Island 

Årsak til hending Stort vulkanutbrudd på Island med vindretning mot Norge 

Årsaksreduserende tiltak  

Sannsynlighet Vulkanutbrudd i denne størrelsesorden er mindre sannsynlig, 

men dersom det skjer er det stor sannsynlighet for at askeskyen 

når Norge 

Konsekvensskildring Hindre flytrafikk inkludert luftambulanse og skogbrannhelikopter. 

Konsekvensreduserende tiltak God informasjon til befolkningen 

Konsekvensgradering En viss fare 

Klima Ingen kjent påvirkning 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
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En vulkan er en geologisk formasjon, som dannes av magma som kommer nært opp imot overflaten. 

På jorda forekommer dette ofte ved kontinentalplategrensene. Prosessen starter når magmaen stiger 

opp til overflaten under en vulkan og danner et magmakammer. Dette kammeret blir så trykket 

oppover og flyter gjennom avløp på fjellsiden som lava. 

En måte å klassifisere vulkaner er hyppigheten av vulkanutbrudd. Jevnlige utbrudd forekommer fra en 

aktiv vulkan, en sovende vulkan har sjeldne utbrudd, mens en utslukket vulkan ikke har hatt historisk 

kjente utbrudd. 

Norge/Buskerud/Ringerike er kun utsatt ved vulkanutbrudd på Island. Vulkanen må sende asken rundt 

6000 meter opp i luften for at den skal nå frem til Norge. Norge ligger i det såkalte Vestavindsbeltet. 

Dette er grunnen til at vi er utsatt for askeskyer fra Island. Østlandet blir ikke spart for slikt nedfall. 

Eyjafjallajökulls på Island hadde et kraftig utbrudd i 2010 som medførte askenedfall i store deler av 

Europa og i Norge. 

 

 

2.1.7. Hetebølge over tid og tørke 

Skildring av uønsket hendelse Hetebølge 

Årsak til hending Høy temperatur og tørke over tid 

Årsaksreduserende tiltak Ingen 

Sannsynlighet Sannsynlig 

Konsekvensskildring Fare for liv og helse, miljø og landbruk 

Konsekvensreduserende tiltak God informasjon til befolkningen 

Tilgjengelig informasjonsmateriell 

Konsekvensgradering Farlig 

Klima Klimaendringer gir økt fare for ekstremvær 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Klimaforandringer medfører ulike typer helsetrusler. Risiko for uønskede hendelser med fare for 

dødsfall knyttet til hetebølger ansees derfor for å være sannsynlig. 

Sommeren 2010 lammet en hetebølge Europa i ukevis og drepte mange mennesker. Et nytt 

varslingssystem under utprøving vil automatisk advare myndighetene når hett og farlig vær er 

underveis. Et stillestående høytrykk med rekordvarme over flere uker kan føre til temperaturer opp 

mot 35-40 grader flere steder, og stor helsefare for syke og eldre med svak helse. Nyere forskning 

tyder på at slike dødelige hetebølger kan bli mer vanlig i framtiden. For ytterligere informasjon, se ny 

svensk studie om varmebølger og dødelighet på http://www.fhi.se 
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2.2. Virksometsbasert sårbarhet 
 

Rosanalysen FOR Ringerike kommune 2016 – 2020 omtaler følgende forhold: 

 Liten trafikk-ulykke  

 Liten bygnings-brann 

 Liten gasslekkasje 

 Brann- og bygningsskade på VAR- installasjoner 

 Lednings-brudd (lite havari) 

 Lednings-brudd (stort havari) 

 Mindre tunnelulykker 

 Mindre sprengnings-ulykker 

 Stor gasslekkasje 

 Liten ulykke farlig gods 

 Plante-sykdommer 

 Skrapesyke 

 Akutt forurensning 

 Stor trafikkulykke 

 Uønsket hendelse arrangement 

 Sykdom på svin 

 Kraftrasjonering 

 Stor ulykke farlig gods 

 Liten bygnings-kollaps 

 Lokal forurensning av vannkilde eller distribusjons-system 

 Tunnelulykke m/brann 

 Stor eksplosjon 

 Stor bygnings-kollaps 

 Langvarig svikt i energi-forsyningen 

 Rabies 

 Båtulykker 

 Munn og klovsyke 

 Sykdom på fjørfe 

 Omfattende forurensning av vannkilde eller distribusjons-system 
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Foto: Universitetet i Bergen 
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2.2.1 Svikt i energiforsyningen. Strømbrudd/Strømrasjonering 

 

Skildring av uønsket hendelse Svikt i energiforsyningen. Strømbrudd 

 

Årsak til hending Strømbrudd som følge av naturlige årsaker som flom, vind, stor 

snøfall og ekstrem kulde. 

Strømbrudd som følge av teknisk svikt og menneskelig svikt.  

Strømbrudd som følge av terror, brann og sabotasje 

Årsaksreduserende tiltak Oppgradering av høyspentnettet. 

Alternative innmatingsruter. Reservekapasitet fra Follum 

fabrikker som er tilgjengelig. Samtidig er det flere muligheter for 

å «rute» kraft alternative veier ved behov. 

Overgang til kabler i stedet for luftstrekk. 

Sannsynlighet Lengre strømbrudd (over 1 uke): Lite sannsynlig 

4 timers strømbrudd må påregnes; sannsynlig 

Ved Dagmar hadde mindre enn 100 abonnenter et strømbrudd 

som varte i 4 dager. 13 % av abonnentene hadde et strømbrudd 

som varte mer enn ett døgn. 

Kommuneadministrasjon og sykehus ble ikke berørt. 

Konsekvensskildring Viktige funksjoner som vann, kloakk, data/telekommunikasjon vil 

i deler av kommunen bli satt ut av drift. Vil kunne få betydning 

for liv og helse, miljø og økonomi. Avhengig av faktorer som: 

Varighet 

Demografiske forhold 

Sommer/Vinter 

 

Konsekvensreduserende tiltak God og tidlig varsling 

Omkoplinger 

Nødstrømsaggregater (Felles «aggregatpool» i Buskerud) 

Konsekvensgradering Fra «En viss fare» til «Kritisk» alt etter hvor lenge og alvorlig 

avbruddet er, og til hvilket tidspunkt. 

Klima   

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
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Det finnes 7 innmatingsstasjoner i regionen hvor det mates inn kraft til Ringerike-Krafts 

fordelingsnett i kommunen. I tillegg kan det mates begrensede kraftmengder fra: 

Hafslunds nett over Sollihøgda via nettet i Hole 

Modums nett ved kommunegrensen i Nakkerud 

Sør-Aurdals nett ved fylkesgrense i Hedalen 

Fra kraftverkene ved Follum 

Det kan i tillegg mates betydelig med kraft fra egne vannkraftverk i Hønefossen og i Viul. 

De 7 transformatorstasjonene muliggjør kraftforsyning med full reservekraft til mest befolkningsrike 

deler av kommunen. Ved svikt i et av anleggene har de andre anleggene tilstrekkelig kapasitet til å 

overta forsyningen i de fleste lasttilfellene. Dette gjøres ved omkopling av forsyningen gjennom RiKs 

eget høyspentnett.   

Etter etableringen av Eikli transformatorstasjon i 2001 ble tosidig innmating til Hønefoss sentrum 

mulig, noe som i betydelig grad reduserte sårbarheten i strømforsyningen til Hønefoss sentrum.  

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at svikt i forsyningen fra overliggende nett, 

sentralnettet (Statnett) og/ eller regionalnettet (EB Nett) vil kunne ramme flere av de ovennevnte 

anleggene samtidig og dermed vanskeliggjøre forsyningen. Hvis skader på eget 22 kV nett skulle 

sammenfalle i tid med slike hendelser kan situasjonen bli krevende.  Ved slike situasjoner kan deler 

av kraftforsyningen opprettholdes ved å benytte kraftverk i kommunen til nødforsyning i sentrale 

deler av kommunen. Det er god erfaring med at dette fungerer.  

Forsyning til tynnere befolkede deler av kommunen er i større grad avhengig av at 

hovedforbindelsene i eget nett er i drift.  Sentrene Sokna, Nes og Tyristrand har primært god 

forsyning via transformatorstasjonene og kan avhengig av lastbehovet forsynes via eget nett ved 

svikt i forsyningen fra overliggende nett.   

I samsvar med forskrifter for beredskap foreligger det beredskapsplaner i Ringeriks-Kraft for å takle 

slike situasjoner. Planene er satt opp i samsvar med retningslinjene i KBO (kraftforsyningens 

beredskapsorganisasjon). Disse planene gjennomgås av NVE ved tilsynsbesøk. Herunder foreligger 

også detaljerte planer for rasjonering av kraft ved kraftmangel. Rasjoneringsplanene er basert på 

trinnvis eskalering.  Uprioritert kraft (kjelekraft) blir koblet ut først. Deretter forutsettes økonomisk 

rasjonering ved ekstremprising (kvoterasjonering). Til slutt vil roterende, sonevis utkobling kunne bli 

iverksatt etter etablert plan.   

I Ringeriks-Krafts beredskapsplaner er det forutsatt utstrakt kontakt med lokale, regionale og 

sentrale myndigheter i krisesituasjoner.  Her står kommunens beredskapsledelse sentralt.  

Det vil bli gitt informasjon om status og det vil bli gitt løpende oppdateringer etter hvert som en 

situasjon skulle utvikle seg. Det er videre viktig å motta informasjon om kommunens behov for 

prioritering i forsyningen i en beredskapssituasjon.  

Oppsummert vurderes strømforsyningen til Ringerike kommune som god med flere 

reservemuligheter ved utfall i innmatingsanleggene i store deler av kommunen. Spesielt er sentrale 

deler av kommunen inkludert Hønefoss sentrum i en god situasjon med mulighet for uavhengig 

forsyning fra egne kraftverk hvis forsyning fra sentralnett eller regionalnett skulle svikte.  
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Ringerike sykehus har nødstrømsaggregat for å sikre nøddrift. Det skilles mellom strøm i akuttfasen 

ved bortfall og reservestrøm som skal leveres senere og over lengre tid. Selv om det er opplegg for 

nødstrøm innebærer strømbrudd alltid en viss risiko.  

Flere av sykehjemmene i kommunen har egne nødstrømsaggregat (Hønefoss, Austjord 

behandlingssenter, Nes og Sokna, men det er fortsatt ikke full dekning. Bortfall av strøm kan ha 

store konsekvenser i sykehjemmene, da pasientene blir mer pleie/behandlingstrengende som en 

konsekvens av samhandlingsreformen.  Svært pleietrengende pasienter kan ha behov for apparater 

som er avhengig av strøm og vil blant annet raskt ha behov for manuell hjelp ved strømbrudd. 

Manglende lys kan i seg selv innebære en viss risiko, i tillegg vil strømbortfall i ved lave temperaturer 

kunne føre til uforsvarlig drift. 

Også for hjemmebasert omsorg vil strømbortfall kunne få store konsekvenser. I omsorgsboliger mv 

kan det være pasienter/klienter som er svært pleietrengende og har behov for elektriske apparater. 

Også hjemmeboende pleietrengende kan være koblet til hjelpeapparater som er avhengige av strøm 

som hjemmedialyse, oksygenapparater, forstøverapparater og slimsuging. For disse gruppene vil 

langvarig strømbrudd kunne gjøre det vanskelig å bo hjemme og det vil kunne være behov for 

«evakuering». 

Husstander som ikke har analoge fasttelefoner, men opplegg som krever strøm (isdn-telefon, 

internettelefon og lignende) vil miste kontakten utad ved et strømbrudd. 

RingeriksKjøkken er ikke utstyrt med aggregat. Ferdigvarelager har alltid et volum tilsvarende 2-3 

ukers leveranse. Ved strømbrudd over 18 timer, vil situasjonen her være kritisk. Dersom 

RingeriksKjøkken får en ukes forvarsel i forhold til kritiske situasjoner i kommunen vil 

ferdigvarelageret kunne «blåses opp» til 6 ukers forbruk. 

For boliger vil strømbrudd under kalde forhold om vinteren kunne bli svært alvorlig. Spesielt der 

store deler av boligmassen kun har tilgang på strøm som oppvarmingskilde. Dette gjelder bl.a. 

kommunens omsorgsboliger. Innetemperaturen i en dårlig isolert blokkleilighet vil synke fra 21,5 °C 

til 10 °C på under 12 timer ved en utetemperatur på – 20 °C.)  
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2.2.2. Ulykke med transportmidler - hendelse på vei, jernbane, med luftfart eller på vann 

 

Foto: Statens veivesen 

Skildring av uønsket hendelse Samferdselsulykke 

Årsak til hendelse Vei; hastighet, værforhold, hastighet, veistandard, slitasje, 

vedlikehold, kapasitet, kollaps bru/tunnel, brann i tunnel, 

masseutglidning, menneskelig årsak, kollisjon med vilt/fugl. 

Jernbane; slitasje, vedlikehold, kollaps bru/tunnel, 

masseutglidning, solslyng, menneskelig årsak, brann i tunnel. 

Luftfart; menneskelig årsak, feil navigering, teknisk årsak, 

kollisjon med vilt/fugl, tilsiktet handling. 

Vann; hastighet, værforhold, grunnstøting, menneskelige forhold, 

feil navigering. 

Årsaksreduserende tiltak Vei; Informasjon og motivasjon, tilsyn og kontroll, 

trafikksikringstiltak, fartsgrenser, vedlikehold og tilstrekkelig 

utbedring av ulykkesbelastede veistrekninger. Reguleringsplaner. 

Oppgradering av sikkerheten i tunneler. 

Jernbane; vedlikehold, sikring av planoverganger, oppsett av 

gjerder, oppsyn ved ekstremvær. 

Luftfart; Tiltak som hindrer vilt i å komme inn på rullebaner. 

Vann; Informasjon og motivasjon, tydelige skiller mellom 

badeområder og leder, merking av grunner, forbedring av 

kartverk.  
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Sannsynlighet 

 

Meget sannsynlig; Liten ulykke vei, bilbrann, stor ulykke vei, 

båtbrann, liten ulykke med farlig gods på vei/jernbane (se egen 

analyse for Akutt forurensing). 

Sannsynlig; Stor ulykke vei, bilbrann i tunnel, påkjørsel 

jernbaneovergang, togavsporing, liten ulykke båt, stor ulykke 

med farlig gods på vei/jernbane (se egen analyse for Akutt 

forurensing). 

Liten ulykke luftfart, havari småfly/helikopter, utglidning av vei- 

eller jernbane, liten ulykke jernbane. 

Mindre sannsynlig; Stor ulykke jernbane, luftfart, vann. 

Lite sannsynlig; Stor ulykke jernbane, luftfart, vann. 

Konsekvensskildring Liten ulykke 

<5 skadde, <5 døde, moderate til store materielle skader.  

Denne type hendelser skjer ukentlig og håndteres av brann- og 

redningsmannskapene som er på vakt. 

Ulykker med jernbane, luftfart, vann og i tunneler vil normalt 

være mer ressurskrevende enn ulykker på vei. 

Stor ulykke 

>5 skadde, >5 døde, store materielle skader.  

Denne type hendelser håndteres av brann- og 

redningsmannskapene som er på vakt med hjelp fra støttestyrke 

eller nabobrannvesen. 

Beredskapsmessig bør man dimensjonere for slike hendelser med 

en frekvens på 1 -10 år. 

Førsteinnsats ved store ulykker med jernbane, luftfart og vann 

kan i stor grad håndteres med samme beredskap og etter samme 

reaksjonsmønster som for stor trafikkulykke. 

Konsekvensreduserende tiltak Kompetanseheving og materielltilførsel på bistasjonene innen 

frigjøring, tunnelbrann, vannredning, førstehjelp og ulykker med 

farlig gods. 

Slokkeavtale med andre brannvesen.   

Regelmessige samøvelser med andre nødetater. 

Utstyr for redning utenfor vei. 

Konsekvensgradering Liv og helse; ufarlig til katastrofalt. 

Miljø; en viss fare til katastrofalt (se egen analyse for Akutt 

forurensing). 
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Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt. 

Klima Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning på 

uønskede situasjoner. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Ringerike brann- og redningstjeneste har slokkeavtaler med alle nabobrannvesen som sikrer 

nødvendig bistand ved store og krevende innsatser. Dette gjelder blant annet dykkertjenesten, hvor 

vi har avtaler med Drammensregionens brannvesen og Oslo brann- og redningsetat. 

Brann- og redningstjenesten har ikke egnet utstyr for å kunne håndtere en stor brann i tunnel. 

 

 

Foto: Regjeringen.no/NSB 
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2.2.3 Akutt forurensning 

Skildring av uønsket hendelse Akutt forurensning 

Årsak til hending Utslipp, eller fare for utslipp, av farlige stoffer som følge av 

transportulykke, lagring, omlasting, bruk eller brann og 

eksplosjon. 

Utslipp fra næringsvirksomhet/kraftverk 

Kjøleanlegg 

Landbruk 

Drivstofftanker 

Gassanlegg, herunder forbrukergassanlegg 

Gassdrevne kjøretøy 

Kjemisk eller biologisk forurensing 

Utilsiktet handling (materialtretthet, uaktsomhet ved håndtering, 

o.l.) 

Tilsiktet handling (kriminell handling eller terror) 

Årsaksreduserende tiltak Informasjon og motivasjon, kontroll og tilsyn, destruering av 

tanker og anlegg som ikke er i bruk, øke antall sikkerhetsbarrierer 

mot sårbare installasjoner 

Sannsynlighet Se merknader, kommentarer og utfyllende opplysninger 

Konsekvensskildring Ulykker med farlige stoffer kan gi meget store konsekvenser for 

liv, helse og miljøet, type stoff og mengde vil være avgjørende for 

skadeomfanget redningsmannskapene blir stilt ovenfor. 

Farlig gods deles i 9 klasser, for produksjon, transport og lagring. 

På veier og jernbane i vårt distrikt er hovedvekten av stoffene 

som transporteres i klasse 3 (brannfarlige væsker), klasse 2 

(gasser) og klasse 8 (etsende stoffer). 

Konsekvensen for miljøet vil variere ut fra faktorer som nærhet til 

sårbare områder (f.eks. verneområder og vannkilder) og årstid. 

Konsekvensreduserende tiltak Beredskapsplaner, 

IUA-samarbeid (Det interkommunale utvalget mot akutt 

forurensing) 

Kompetanseheving og materielltilførsel brann- og 

redningstjenesten 

Slokkeavtaler med nabobrannvesen, 

Kartlegging av lagring og bruk 
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Gode innsatsplaner 

ELS - lederstøtte ved større hendelser. 

Konsekvensgradering Liv og helse; ufarlig til katastrofalt. 

Miljø; en viss fare til katastrofalt. 

Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt. 

Klima Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning på 

uønskede situasjoner. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er 

tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven. 

Meget sannsynlig 

Liten gasslekkasje i forbrukergassanlegg (<400 liter), lekkasje fra tank for drivstoff eller fyringsolje 

(<3.000 liter), lekkasje fra drivstofftank på tunge kjøretøy som følge av transportulykke som ikke 

krever evakuering av tilliggende områder, men kan kreve overflatesanering/oppsamling av stoff. 

Mindre gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller lite utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som 

krever evakuering av et rom eller et avgrenset område, ingen behov for dekontaminering av 

mennesker. 

Sannsynlig 

Stor gasslekkasje i forbrukergassanlegg (<400 liter), lekkasje fra tank for drivstoff eller fyringsolje 

(>3.000 liter), lekkasje fra transportbeholder (<20.000 liter) som følge av transportulykke, eller 

lekkasje fra lager som krever evakuering av tilliggende områder og/eller sanering av grunn. Større 

gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller stort utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som krever 

evakuering av et objekt, installasjon og/eller nabobygg, og behov for dekontaminering av <5 

mennesker, og med <5 skadde/døde. 

Mindre sannsynlig 

Liten brann i forbrukergassanlegg eller opplag (>400 liter), liten brann i tank for drivstoff eller 

fyringsolje (>3.000 liter) med <5 skadde/døde. Liten brann i transportbeholder (>20.000 liter) som 

følge av transportulykke, eller liten brann fra lager/depot som krever evakuering av tilliggende 

områder og/eller sanering av grunn, og skadeomfang <5skadde/døde. Stor gasslekkasje giftig- eller 

miljøfarlig gass eller stort utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som krever evakuering av et objekt, 

installasjon og/eller nabobygg, og behov for dekontaminering av >5 mennesker. 

Lite sannsynlig 

Stor brann i forbrukergassanlegg eller opplag (>400 liter), stor brann i tank for drivstoff eller 

fyringsolje (>3.000 liter), stor brann i transportbeholder (>20.000 liter) som følge av transportulykke, 

stor brann i lager/depot som krever evakuering av tilliggende områder og/eller sanering av grunn, 

og skadeomfang >5skadde/døde. Større gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller stort utslipp av 

kjemisk eller biologisk stoff som krever evakuering av et objekt, installasjon og/eller nabobygg, og 

behov for dekontaminering av >5 mennesker, og med >5 skadde/døde).  
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2.2.4. Uønsket hendelse knyttet til bygning/konstruksjon, brannobjekt eller arrangement 

Skildring av uønsket hendelse Diverse uønskede hendelser knyttet til bygning/konstruksjon, 

brannobjekt eller arrangement. 

Årsak til hending Teknisk/mekanisk årsak; konstruksjonsfeil, materialtretthet, 

teknisk svikt, brann i elektrisk anlegg, gasslekkasje. 

Naturbasert; lynnedslag, flom, skred, snøfall. 

Ikke tilsiktet handling; varme arbeider, sprengningsulykke, 

organisatorisk, menneskelig svikt, panikk ved evakuering. 

Tilsiktet handling; brannstiftelse, opptøyer, sabotasje, kriminell 

handling, terror. 

Årsaksreduserende tiltak Brann; kartlegging av utsatte objekt og grupper, informasjons- og 

motivasjonsarbeid, øvelser, feiing og tilsyn, håndhevelse av 

byggeforskrifter, risikoanalyse  

Bygningskollaps; informasjon- og motivasjonsarbeid, tilsyn, 

håndhevelse av byggeforskrifter, beredskapsplaner, kartlegging 

av utsatte områder. 

Sprengningsulykke; kontroll, plassering av 

lager/produksjonslokale, tilsyn med anleggsområder, 

risikoanalyse, dialog med entreprenører, befaring av 

anleggsområder. 

Uønsket hendelse ved arrangement; utarbeidelse av 

risikoanalyse, beredskapsplaner, tilsyn med arrangementer. 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Liten boligbrann (<5 skadde), branntilløp særskilt brannobjekt. 

Sannsynlig 

Liten boligbrann (<5 skadde/døde), stor brann i særskilt 

brannobjekt, /brann i flermannsbolig, liten ulykke/kollaps 

scene/tribune (<5 skadde/døde), liten sprengningsulykke (<5 

skadde/døde). 

Mindre sannsynlig 

Stor brann i særskilt brannobjekt (<5 skadde/døde), stor ulykke 

kollaps scene/tribune eller bygningskollaps (>5 skadde/døde), 

stor sprengningsulykke (>5 skadde/døde), kriminell handling eller 

terror som krever ressurser tilsvarende liten brann/ulykke. 

Lite sannsynlig 

Kriminell handling eller terror som krever ressurser tilsvarende 

stor brann/ulykke. 
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Konsekvensskildring Liten brann/ulykke 

<5 skadde, <5 døde, moderate til store materielle skader. Denne 

type hendelser skjer ukentlig og håndteres av brann- og 

redningsmannskapene som er på vakt. Brann/ulykker i særskilte 

brannobjekter, flermannsbolig, tett bebyggelse eller på steder 

hvor et stort antall mennesker oppholder seg vil i tillegg kreve 

innsats fra støttestyrke og/eller nabobrannvesen 

Stor brann/ulykke 

>5 skadde, >5 døde, store materielle skader. Denne type 

hendelser håndteres av brann- og redningsmannskapene som er 

på vakt med hjelp fra støttestyrke eller nabobrannvesen. Ved 

bygningskollaps vil det være aktuelt å be om bistand med Oslo 

brann- og redningsetat sin USAR-styrke (Urban Search and 

Rescue). 

Konsekvensreduserende tiltak Brann; kompetanseheving og materielltilførsel brann- og 

redningstjenesten, slokkeavtaler med nabobrannvesen, 

vedlikehold og fornying av vannledningsnettet, sikker 

vannforsyning ved strømbrudd, krav om etablering av 

brannkummer ved eiendomsutvikling, ingen utbygging i områder 

som ikke har forskriftsmessig brannvannsdekning, sikre tilgang 

for slokkemannskaper, tekniske- og organisatoriske tiltak i 

særskilte brannobjekt, beredskapsplaner som ivaretar 

sikkerheten til utsatte brukergrupper, håndheve krav om varsling, 

rømningsveier og slokkeutstyr. 

Brann- og redningstjenesten tar med tankbil på utrykning til 

områder med dårlig brannvannsdekning. 

Bygningskollaps; ekstraordinære tiltak ved ekstremvær, 

kompetanseheving og materielltilførsel brann- og 

redningstjenesten, slokkeavtaler med nabobrannvesen. 

Sprengningsulykke; innsatsplaner for aktuelle 

objekt/anleggsområder 

Uønsket hendelse ved arrangement; befaring i forkant av 

arrangement, representant i stab, samarbeid med arrangør og 

politi. 

Konsekvensgradering Liv og helse; ufarlig til katastrofalt. 

Miljø; en viss fare til farlig. 

Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt. 

Klima Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning på 

uønskede situasjoner. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
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2.2.5 Dyresykdommer 

Skildring av uønsket hendelse Omfattende sykdomsutbrudd blant dyrebestander/besetninger. 

Årsak til hending Sykdom som kan ramme en husdyrbesetning blant annet på 

grunn av kommersialisert landbruk, eller spredning fra blant 

annet villfugl (fugleinfluensa) 

Årsaksreduserende tiltak Forebyggende tiltak, tilsyn. 

Liten kunnskap om dyresykdommer, zoonoser, smittebeskyttelse 

og regelverk kan føre til at personer i ren uvitenhet kommer i 

skade for å spre smitte. Det er en stor utfordring å gi tydelig og 

god informasjon. 

Fokus på hygiene etter omgang med husdyr og håndtering av 

slakt. 

God informasjon i forhold til reisevirksomhet med dyr 

Vaksinasjoner 

Sannsynlighet Gruppe A-sykdommer (f.eks. svinepest, rabies og blåtunge): Noe 

sannsynlig 

Gruppe B-sykdommer (f.eks. salmonella, kverke (hest)): Meget 

sannsynlig 

Konsekvensskildring Enkeltpersoner vil kunne bli utsatt for fare/smitte.  

Fare for store økonomiske tap 

Konsekvensreduserende tiltak Varsling, 

Beredskapsplaner 

Isolasjon av grupper av befolkningen 

Stansing av møtevirksomhet 

Ved utbrudd av alvorlige smittsomme dyresykdommer og 

zoonoser kan konsekvensene bli svært store dersom ikke 

sykdommen oppdages tidlig og tilfellet rapporteres allerede på 

mistanke. Ved munn- og klauvsjukeutbruddet i Storbritannia i 

2001 gikk det lang tid (tre uker) fra første syke dyr ble registrert 

til situasjonen ble håndtert som et munn- og klauvsjuketilfelle. 

Dette sammen med den utstrakte forflytningen og omsetningen 

av dyr gjennom livdyrmarkeder, gjorde at myndighetene kom på 

etterskudd og konsekvensene ble enorme.  

Konsekvensgradering Munn- og klovsyke: 

Katastrofale økonomiske konsekvenser 
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Skrapesyke:  

Alvorlige økonomiske konsekvenser 

Salmonella:  

En viss fare (inntil 10 mill. kr) 

Sykdom på svin: 

En viss fare (inntil 10 mill. kr) 

Rabies:  

Alvorlige, vil forringe den generelle 

smittevernberedskapen 

Sykdom på fjørfe: 

Med de nye virusvariantene (fugleinfluensa) vil dette være 

katastrofalt   

Klima Klimaendringer medfører at smittsomme sykdommer som for få 

tiår siden bare fantes i varme strøk, nå også er aktuelle i Norden. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Mattilsynet har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret for bekjempelse av dyresykdommer. Ved 

store sykdomsutbrudd, - utbrudd av alvorlige, smittsomme dyresykdommer - og zoonoser, kan 

Mattilsynet ha behov for bistand fra andre statlige og kommunale myndigheter. 

Situasjonen med hensyn til smittsomme dyresykdommer og zoonoser i Norge er god. Det er flere 

årsaker til dette, men de viktigste begrensende faktorene for sykdommer på produksjonsdyr er 

effektive overvåkningsprogrammer, gode rapporteringsrutiner, næringsstruktur som medfører lite 

innenlands forflytninger - og lite import av levende dyr. 

Importen av produksjonsdyr har den senere tiden vært liten fordi Norge gjennom overvåkning og 

kontrollprogrammer har kunnet dokumentere fravær av viktige sykdommer, og derigjennom også 

har kunnet kreve karantene og prøvetaking av importdyr. 

Det kan være svært ressurskrevende og i noen tilfeller umulig, å bekjempe smittsom dyresykdom 

når den først har etablert seg i et område. Dette gjelder særlig for sykdommer der viltet kan være 

smittereservoar; f.eks. rabies (rev), fugleinfluensa (ville fugler) og svinepest (villsvin).  

Samfunnsutviklingen med økt internasjonal handel med næringsmidler og import av utenlandsk 

arbeidskraft, er faktorer som medfører økt risiko for spredning av sykdommer. 

Folks stadig økende reisevirksomhet bidrar også til raskere spredning av zoonoser som nå hyppig 

opptrer som truende, verdensomspennende sykdomsutbrudd – pandemier (f.eks. fugleinfluensa og 

svineinfluensa). Reisevirksomheten har utviklet seg til reiser over lengre avstander enn før og til 

verdensdeler med sykdommer som er ukjente for norske myndigheter og helsepersonell. At sports – 

og kjæledyr er med på feriereiser, eller kjøpes i utlandet innebærer risiko for at smitte kommer med 

hjem som «nissen på lasset». Handel med levende dyr gjennom internett øker, men er ikke å 
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anbefale hvis man ikke kjenner selgeren, siden det ved netthandel er vanskeligere å avsløre useriøse 

selgere enn når kontakten skjer ansikt til ansikt. 

At Norge og Skandinavia er” høykostland” medfører at folk fristes til å smugle både varer og levende 

dyr. Norske og svenske tollmyndigheter har avdekket tilfeller der valper uten helsepapirer er forsøkt 

smuglet inn. Dette skjer fordi prisdifferansene er store og strafferammene lave i forhold til 

alternative smuglervarer. Smugling innebærer risiko for innslepp av sykdommer. 

Sykdomsrapportering blir ofte utsatt og epidemiologisk utredning vanskelig, når det ligger straffbare 

forhold i historikken. 

I forbindelse med politisk og religiøs fanatisme kan terrorhandlinger med spredning av smittestoff 

dessverre være aktuelt. Dersom eksempelvis miltbrannsporer skulle bli spredt, kan dette få 

katastrofale følger for et stort antall dyr og mennesker. 

Å beregne sannsynligheter for uønskede hendelser er vanskelig når det gjelder smittsomme 

sykdommer og zoonoser. Dette fordi mange av de nevnte faktorene raskt endres av grunner som 

norske myndigheter har liten eller ingen innflytelse på. Dyrehelsesituasjonen i andre land kan endre 

seg mye på kort tid og dette kan medføre total endring av premissene for 

sannsynlighetsberegninger. Mattilsynet bruker Veterinærinstituttet som faglig forvaltningsstøtte til 

beregning av sannsynligheter, men tallene vil i mange tilfeller bygge på usikre forutsetninger. 

 

2.2.6 Plantesykdommer 

Skildring av uønsket hendelse Planteskadegjørere får rotfeste i norsk fauna 

Årsak til hending Import, naturlig spredning 

Årsaksreduserende tiltak Forebyggende tiltak, tilsyn. Følgende tiltak kan vurderes: 

Begrensinger i transport av skogsutstyr inn og ut fra etablerte 

soner 

Det er krav om å rydde alle nåletrær i områder med påvisninger. 

Kartlegge betydning 

for verneområder, rødlistearter osv. 

Finne forbrenningsanlegg som kan ta imot skogsavfall til 

forbrenning 

Sannsynlighet Sannsynlig 

Konsekvensskildring Angrep på naturlig flora 

Konsekvensreduserende tiltak  

Konsekvensgradering  

Klima Klimaendringer kan føre økt spredning av plantesykdommer 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
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I løpet av det siste 10-året har det vært en rekke større utbrudd av karanteneskadegjørere i Norge. I 

de fleste tilfellene har skadegjørerne blitt bekjempet, men det har ført til store kostnader for både 

bransjen og det offentlige. 

Karanteneskadegjørere er planteskadegjørere som kan være vanskelig å bekjempe, og som kan gi 

vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, nærmere bestemt miljømessige og økonomiske 

konsekvenser hvis de får etablere og spre seg. Forekomst av karanteneskadegjørere i et land kan 

dessuten skape vanskeligheter ved eksport av planter og plantedeler til andre land.  

I tillegg til å hindre innførsel til Norge er det også viktig å hindre videre spredning av 

karanteneskadegjørere, som er etablert i Norge. 

Et viktig mål med Mattilsynets tilsyn på plantehelseområdet er å redusere faren for introduksjon og 

spredning av karanteneskadegjørere, effektivisere utrydding av disse, redusere behovet for bruk av 

plantevernmidler, redusere private og offentlige tap og kostnader ved utbrudd og legge til rette for 

eksport av plantemateriale. Selv om Mattilsynet har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret vil 

det kunne oppstå situasjoner som vil berøre fylkesmannens og kommunenes ansvarsområder. 

Handelen med planter i Norge er økende. En konsekvens av det er at også import av levende planter 

til Norge har økt. Endringer i handelsmønsteret har også økt sannsynligheten for å importere 

planteskadegjørere som har opphav i mer fjerntliggende strøk, eks Asia, økt. 

Plantemateriale som emballasje eks, trekasser, trepaller m.fl. kan også føre med seg viktige 

planteskadegjørere. De viktigste skadegjørerne er skadegjørere som angriper naturlig flora.  

 

2.2.7 Avløp og renseanlegg   

Skildring av uønsket hendelse Akutt lokal forurensning 

Årsak til hending Langvarig strømutfall 

Mekaniske eller elektronisk havari av styringssystemer 

Brudd på ledningssystem 

Massive overløp fra ledningsanlegg 

Innbrudd 

Hærverk 

Terror eller terrorlignende anslag. 

Årsaksreduserende tiltak Risikovurderinger før anlegg bygges. 

Sikringstiltak i fysiske anlegg, godt vedlikeholdsnivå på anlegg og 

infrastruktur 

Sannsynlighet Meget sannsynlig: Lite ledningsbrudd/havari 

Sannsynlig: Omfattende ledningsbrudd/havari 
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Konsekvensskildring Avbrudd i borttransport og rensing av kloakk gir akutt 

forurensning lokalt og kan ha regionale konsekvenser for 

drikkevannskilder nedstrøms i vassdraget.  

Konsekvensreduserende tiltak Strømbrudd:  

Faste og mobile nødaggregater 

Akutt forurensning:  

Varslingssystem via sms/tale til mobil og fasttelefon. 

Havari og ledningsbrudd:  

Lagerføre kritiske reservedeler 

Konsekvensgradering En viss fare;  

Farlig; Brann og bygningsskade 

Kritisk; Havari, ledningsbrudd og strømbrudd 

Klima Klimaendringer (akutt) kan medføre situasjoner som resulterer i 

akutt forurensing. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Akutt lokal forurensning fra avløp- og renseanlegg kan finne sted ved langvarig strømutfall, 

mekaniske eller elektronisk havari av styringssystemer, ved brudd på ledningssystem eller også ved 

massive overløp fra ledningsanlegg som følge av ekstrem nedbørintensitet. 

Ringerike kommunes renseanlegg og innsamlingssystem i de mindre tettstedene (Nakkerud, 

Tyristrand, Sokna, Hallingby, Ringmoen og Nes) er små og vil påvirke avgrensede geografiske 

områder og et begrenset antall mennesker. 

Innsamlingssystemet i Hønefoss og omegn og Monserud renseanlegg behandler over 3 mill.  m3 /år 

og har større konsekvenser ved havari/strømstans. Felles for de fleste overløp og renseanlegget er 

at de munner ut i Begna, Randselva eller Storelva og dermed konsentrerer mulige utslipp på 

strekningen Hønefoss-Tyrifjorden. 

Risikoen for slike hendelser vurderes som «Mindre sannsynlig» med gjentakelsesfrekvens 15-50 år. 

Konsekvensene vurderes som ”En viss fare” med noen skadde og et økonomisk tap i størrelsen 1-5 

mill. 
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2.2.8 Brudd i vannforsyning   

Skildring av uønsket hendelse Brudd i vannforsyningen 

Årsak til hending Naturbasert; Økning i jern/mangan i grunnvannskilde, storm, 

skred eller flom. 

Ikke tilsiktet handling; Strømbrudd, farlige stoffer i 

kilde/distribusjonssystem, brann eller fysisk bygningsskade, 

innlekking av avløpsvann i drikkevannsystem, havari i maskiner 

eller styresystem samt ledningsbrudd i hovedledninger. 

Tilsiktet handling; Innbrudd, hærverk, terror eller terrorlignende 

anslag. 

Årsaksreduserende tiltak Risikovurderinger før anlegg bygges. 

Sikringstiltak i fysiske anlegg, godt vedlikeholdsnivå på anlegg og 

infrastruktur. 

Kontroll med fyllmasser nær vannkilder og uttak av grusmasser 

som kan ødelegge barrierene. 

Sannsynlighet Meget sannsynlig: Lite ledningsbrudd/havari 

Sannsynlig: Omfattende ledningsbrudd/havari 

Konsekvensskildring Avbrudd i vannforsyning medfører bortfall i drikkevann, bortfall 

av sanitærvann som transportmedium for kloakk samt bortfall av 

brannvann. 

Mangel på hygienisk sikkert vann til drikke, matlaging og 

personlig hygiene øker sterkt risiko for sykdomsspredning. 

Avbrudd i borttransport og rensing av kloakk øker risiko for 

bakteriell forurensning. 

Manglende brannvannsdekning reduserer evnen til å 

slokke/begrense brann. 

Konsekvensreduserende tiltak Strømbrudd: 

Faste og mobile nødaggregater 

Forurensning kilde/distribusjonssystem: 

Varslingssystem via sms/tale til mobil og fasttelefon. 

Havari og ledningsbrudd:  

Lagerføre kritiske reservedeler 

 

Konsekvensgradering En viss fare; Brann og bygningsskade 

Farlig; Havari, ledningsbrudd og strømbrudd 
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Kritisk; Forurensning kilde/distribusjon 

Klima Klimaendringer (akutt) kan medføre situasjoner som resulterer i 

brudd i vannforsyningen. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Kommunale vannverk er sikret mot forurensning gjennom klausulering av vannkilde og hygieniske 

barrierer etter krav i «Drikkevannsforskriften” (FOR 2001-12-4 nr. 1372.) 

ROS-analyser gjennomføres på temaene Kilde, Inntak, Behandlingsanlegg og Distribusjonsanlegg 

(KIBD). Vannforsyning fra grunnvannsbrønner gir høy grad av beskyttelse mot mikroorganismer og 

bakterier fra råvann, og analyserte hendelser på tema kilde, inntak og behandlingsanlegg har enten 

lav sannsynlighet og/eller liten konsekvens. 

Distribusjonsnettet er sårbart på særlig 2 områder: 

Svikt i leveranse som følge av brudd på ledninger. 

Innlekking av forurenset vann med sykdomsfremkallende organismer. 

Gjennom Hovedplan vann er risikomomenter identifisert og prioriterte tiltakslister for planperioden 

utarbeidet med sikte på å redusere risiko for uønsket hendelse og konsekvensnivå dersom uhellet 

likevel skjer. 

Det er mange private vannverk i kommunen, de flest av disse er små < 50 personer. Kommunen vil 

kunne bidra med vann fra tank ved avbrudd i forsyningen ved disse. Unntaket er Tyristrand vannverk 

som forsyner Tyristrand/Nakkerudområdet med mange hundre abonnenter – her kan 

kapasitetsproblemer oppstå. 

Totalvurderingen er at brudd i vannforsyningen eller sykdom spredt med drikkevann er i gruppen 

«mindre sannsynlig» med gjentakelsesfrekvens 15-50 år. Konsekvensgruppen er ”En viss fare” med 

noen skadde og et økonomisk tap i størrelse 1-5 mill. 
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2.3 Helseberedskap, smittsomme sykdommer og epidemier 
Rosanalysen FOR Ringerike kommune 2016 – 2020 omtaler følgende forhold: 

 

 Årlig influensa 
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 Omfattende influensautbrudd. 
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 Pandemisk influensa 
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2.3.1 Helse og sosial beredskap 

Skildring av uønsket hendelse Plutselige hendelser som uvarslet avgjørende påvirker enkelt 

individer eller gruppers mestringsevne. 

Årsak til hending Selvmord, uventede dødsfald, plutselig spedbarnsdød, mord 

Vold, ran 

Uhell (trafikk, fritidsaktiviteter) med skade/død. 

Terror. 

Brann, ras, flom og ulike naturkatastrofer. 

Årsaksreduserende tiltak Ulike og til dels lite spesifikke for dette området.  

Velfungerende primær helsetjeneste, inkl. psykisk helsevern. 

Velfungerende spesialisthelsetjeneste med godt samarbeid. 

Sannsynlighet Sannsynlig. Daglig forekommende begivenheter, men typisk uten 

behov for omfattende og koordinert bistand. 

Konsekvensskildring Enkelt individer, i noen tilfelle større grupper og lokalsamfunn 

rammes av en enkeltstående hendelse som uvarslet og i 

avgjørende omfang reduserer mestringsevnen og gir et akutt 

behov for bistand psykisk, sosialt og helserelatert. 

Økonomisk belastende for enkelt individer 

Omdømme bygging for kommunen 

Konsekvensreduserende tiltak Lett tilgjengelig akutt medisinsk allmennlegetjeneste og 

kriseteam (psykososial bistand).  

Konsekvensgradering Alvorlig for enkelt individer/grupper.  

Klima Ikke relevant 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Viser til Ringerike Kommunes «Beredskapsplan helse», «Beredskapsplan legevakt» og «Plan for 

kriseteam». 

Dette er «hverdagskriser», som rammer enkelt individer og grupper i samfunnet. Behovet for 

bistand avhenger av hendelsens karakter og omfang, av de berørtes evne til å håndtere hendelsen 

og den enkeltes nettverk.  

Kriseteamet er organisert som del av hjemmetjenesten, og aktiveres av politiet, legevakten eller 

kommunens kriseledelse ved behov for bistand. Kjernegruppen er sykepleiere i hjemmetjenesten, 

som alle er dedikerte til oppgaven. De avgjør omfanget av bistand fra andre faggrupper; typiske 

eksempler er helsesøster og prest. Kriseteamet ledes av en koordinator, som også er leder av 

styringsgruppen, som fungerer som et koordineringsorgan for kriseteamet (deltakere: politi, prest, 

brann, legevakt, kriseteam, helsesøster).  
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Særlige forhold 

Ringerike kommune er vertskommune for følgende institusjoner, og som øker behovet for 

tilgjengelig psykososialt og allmenn medisinsk beredskap: 

Utdanningsinstitusjoner: Høgskolen i Buskerud, Videregående skoler, Folkehøgskolen. Ved skolene 

er mange unge mennesker fra hele landet og utlandet samlet; alle utenfor sin normale sosiale og 

familiære nettverk.  

Ringerike Fengsel er et høg sikkerhets fengsel med 160 plasser. Innsatte i norske fengsler har en 

dokumentert redusert generell helseprofil. 

Hvalsmoen transitt mottak. Er landets største transittmottak, med plass til mer enn 400 asylsøkere. 

Det er en arena med grobunn for helse og psykososiale utfordringer. 

Interkommunalt krisesenter 
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2.3.2 Smittsomme sykdommer via næringsmidler, - herunder vannbåren smitte 

Skildring av uønsket hendelse Smitte via næringsmidler (vann, mat), som rammer større 

befolkningsgrupper. 

Årsak til hending Inntak av næringsmidler (vann, mat) som inneholder 

sykdomsutløsende mikroorganismer eller toksiner. 

Kan være utløst av forurensede råvarer, eller forurensning under 

tilberedning/servering, inkl. smitte fra smittebærer. 

Årsaksreduserende tiltak Hånd og kjøkken hygiene 

Optimal vannforsyning (kilde, og rørsystemer) 

God kontroll med produksjon, tilberedning, oppbevaring og 

servering av næringsmidler. God kontroll med vannkilder. 

Kompetanse i flere grupper personell og hos innbyggere. 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Konsekvensskildring Ofte selvbegrensende med redusert varighet. 

Enkelt personer og grupper kan bli svært syke, inkl. med behov 

for sykehus innleggelse, risiko for varige men og død. 

Omfattende sporingsarbeid, økonomisk belastende  

Frykt i befolkningen  

Fravær fra jobb og skole. 

Vil kunne lamme samfunnsfunksjoner. 

Konsekvensreduserende tiltak Tidlig diagnostikk og behandling. Utredning og sanering 

Gode samhandlingsrutiner med mattilsynet og 

folkehelseinstituttet 

Håndhygiene  

Isolasjon av syke 

Konsekvensgradering Farlig 

Klima Klimaendringer vil påvirke smittefloraen. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Ved utbrudd av næringsmiddel båren sykdom samarbeider kommunen med 

Mattilsynet (www.mattilsynet.no) 

Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) 

Andre kommunale aktører er: Teknisk tjeneste (vann, kloakk), Landbrukskontoret.  

Viser til «Beredskapsplan Helse» (2012) og «Smittevernplan» (2009). 
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Beskrivelse 

Mattilsynet er sentral i arbeid med alle næringsmiddelbårne sykdommer, og reguleres av eget 

regelverk. Mattilsynet har ansvar for kontroll og oppfølging av dyrehold (forproduksjon, dyrehold, 

håndtering av råvarer) og mathygiene (bearbeiding), i alle produksjonsledd fram til servering.  

Helsetjenesten har ansvar for de enkelte syke og for den delen av sporingsarbeidet som er relatert 

til individer. Folkehelseinstituttet er en sentral samarbeidspartner. 

Eksempler på matbåren smitte er:  

Norovirus infeksjon. Vinteren 2012 ble en stor gruppe gjester ved et hotell på Østlandet og et hotell 

i Oslo syke etter å ha spist muslinger; det skyldtes norovirus smitte i muslinger. I våren 2007 ble en 

håndballturnering avlyst i en liten vestlandskommune. Det skyldtes uheldig håndtering av mat 

servert på hotellet før turneringen. I en gruppe gjester var en syk av norovirus, personalet ble 

smittet – og bar smitten videre via mat og berøringsflater i hotellet. Vinteren 2012 ble avdelinger 

ved et sykehus i Oslo steng pga. norovirus infeksjon. Personale og pasienter ble syke, slik driften ikke 

kunne opprettholdes. Det var uforsvarlig å ta imot pasienter, dels pga. manglede driftsmulighet, dels 

pga. smittefare.  Norovirus er veldig smittsomt, og smitter mellom mennesker. 

E. coli infeksjon. Vinteren 2012 ble en stor gruppe gjester ved et hotell på Ringerike syke etter å ha 

spist eggerøre. Det skyldes turistdiare bakterien ETEC (en e. colitype), som sandsynlig ble introdusert 

i eggerøren via gressløk, som var kraftig infisert med bakterien. 

Særlige forhold 

Ringerike kommune har flere institusjoner, som håndterer matvarer, eks.: 

Hoteller, restauranter, cateringfirmaer, cafeer og gatekjøkkener 

Ringeriks Kjøkken, er Ringerike kommunes eget storkjøkken som betjener alle matserveringer i pleie 

og omsorgstjenesten, samt enkelt serveringer. 

Ringerike Sykehus 

Sykehjem, barnehager og skoler. Transitt mottak Hvalsmoen. 

Matvarebutikker, dels stormarkeder, dels detaljbutikker. 

Vann 

Vann er en særlig sårbar kilde til smittsomme sykdommer, eksempelvis legionella, e-coli, giardia. 

Samarbeid med Teknisk tjeneste er derfor sentralt ved mistanke om vannbåren smitte. Vann 

forsyning er en av vårt samfunns mest sårbare områder.  

Årsaker til forurensning av drikkevann kan være: 

Forurensning av vannkilde 

Forurensning av vannføring (f.eks. lekkasje fra avløpsledning i drikkevannsledning, feilkobling fra 

industribedrifter) 

Forurensning pga. utslipp, f.eks. uhell ved transport av farlig gods, flom, ras og lignende. 

Langvarig strømbrudd  
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I Ringerike har vi i dag svært godt vann. Det skyldes i hovedsak en veletablert grunnvannskilde på 

Kilemoen. Der er i dag arbeid på gang for å finne fram til supplerende vannkilde, dels i tilfelle av svikt 

i hovedvannkilden, dels i tilfelle av plutselig økt behov for vann (se avsnitt relatert til vann).  

Tiltak for å forebygge smitte fra vannforsyning er bla.: 

Sikring av nedslagsfelt rundt drikkevannskilder. Sikre 2 hygieniske barrierer.  

Sikre ledningsnett for vann (obs. vannrør fra før 1970 ligger sammen med kloakknettet).  

Gode driftsrutiner. Kontroll av drikkevannskvalitet. 
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2.3.4 Smittsomme sykdommer, - epidemier, pandemier 

Skildring av uønsket hendelse Utbrudd av smittsomme sykdommer, som oppfattes kritiske for 

grupper i befolkningen og/eller i et omfang som påvirker viktige 

samfunnsfunksjoner. 

Årsak til hending Eksponering av befolkningen for en allmenn farlig smittsom 

sykdomsfremkallende mikroorganisme. Smitte kan skje: 

Direkte kontakt, nærkontakt, dråpesmitte 

Smitte via matvare, drikke, avføring, blod, forurenset miljø. 

Årsaksreduserende tiltak Høy vaksinasjonsdekning i befolkningen, inkl. asylsøkere, eldre, 

rusmisbrukere, andre risikogrupper 

Håndhygiene, renhold. 

Gode sosiale rammebetingelser: næringstilstand, boforhold 

Overvåking av sykdommer og smitteførende kilder  

Vann hygiene (temperatur, rørsystemer) 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Konsekvensskildring Alvorlig sykdom hos enkelt individer eller grupper, med risiko for 

varige men og død. 

Utbredelse i store befolkningsgrupper med påvirket 

samfunnsfunksjon, inkl. helsetjenesten. 

Økonomisk eksklusiv behandling, sporing og begrensende tiltak 

Konsekvensreduserende tiltak Behandling og isolasjon av syke. Smitteregime i omgang med 

syke. 

Vaksinasjon, evt. forebyggende behandling (f.eks. 

meningitt/hjernehildebetennelse) 

Håndhygiene. 

Unngå større forsamlinger 

Karantene bestemmelser 

Konsekvensgradering Alvorlig 

Klima Klimaendringer vil antagelig kunne påvirke utbredelsen av 

enkelte sykdommer, men er lite utredet. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Ved utbrudd av allmennfarlige smittsomme sykdommer samarbeider kommunen med: 

Folkehelseinstituttet (www.fhi.no): har ansvaret for overvåking av sykdom hos mennesker, 

rådgiving, og vaksineberedskap, inkl. kontakt med internasjonale miljøer.  
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Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no): har overordnet nasjonalt ansvar for koordinering og 

veiledning ved utbrudd av smittsomme sykdommer med nasjonalt trusselbilde. 

Mattilsynet (www.mattilsynet.no): ansvar for næringsmiddelsikkerhet (mat og vann), fra 

produksjonsledd til servering.  

Veterinærinstituttet: har ansvar for dyresykdommer, fjærkre og villfugl.  

Viser til Ringerike kommunes: «Beredskapsplan Helse» (2012) og «Smittevernplan» (2009). 

En epidemi betegner en sykdom som sprer seg raskt i en befolkningsgruppe. Sykdomsutbruddet 

regnes som en epidemi dersom tallet på nye sykdomstilfeller blir doblet på en uke. En epidemi som 

sprer seg over store deler av verden blir kalt en pandemi. 

Smittsomme sykdommer representerer et bredt spekter av vidt forskjellige sykdommer og forløp, 

spredningsmønstre og tiltaksmuligheter. I ROS analysen gis et generelt overblikk, med enkelte 

eksempler til illustrasjon. 

Beskrivelse  

En erkjent stor risiko i dag er relatert til reiseaktivitet og befolkningsmigrasjon:  

Via smittebærere, som bringer sykdommer til landet, som vi enten har betraktet som svært sjeldne 

(f.eks. tuberkulose, der Norge i 2010 avviklet rutine screen og vaksinasjon av barn og unge med 

henvisning til at sykdommen er utryddet). Det er nå en økt forekomst bl.a. relatert til 

arbeidsinnvandring/flyktninger, asylsøkere. Vi ser også problemstillinger som ikke har vært en 

utfordring tidligere (f.eks. motstandsdyktige bakterier som MRSA). 

Via arbeidsinnvandring, flyktninger og asylsøkere, der befolkningens grunnhelse og 

vaksinasjonsstatus ikke er lik den norske (redusert vaksinasjonsdekning for f.eks. meslinger, har 

resultert i utbrudd av meslinger i større befolkningsgrupper i Oslo i 2011).  

Pga. økt reisevirksomhet (f.eks. raskere og mer tilfeldig spredning av influensa ved epidemier, 

importering av smittsomme sykdommer). 

 

Klima som faktor i forhold til smittsomme sykdommer i Norge er lite utredet. Det er kjent at noen 

sykdommer sprer seg ut i nye miljøer og som kan være relatert til klimaendring: F.eks.: mygg, som 

bærer smittsomme sykdommer nå har etablert seg utenfor tradisjonelle risikoområder.  

Særlige forhold 

Ringerike kommune er vertskommune for: 

Hvalsmoen transitt mottak og boliger for mindreårige asylsøkere. Representerer en betydelig arena 

for spredning av smittsomme sykdommer. Stor gruppe ikke vaksinerte beboere. 

Ringerike Sykehus. Alvorlig syke fra egen og nærliggende kommuner vil bli innlagt på lokalsykehus; 

en stor gruppe av ansatte er hjemmehørende i Ringerike Kommune. 

Arbeidsinnvandring, i forhold til smittsomme sykdommer spesielt fra Øst-Europa. Det er bl.a. 

arbeidskraft i landbruk og byggeindustri.  

Ringerike Fengsel. Økt forekomst av flere kroniske smittsomme sykdommer blant innsatte. 
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Beskrivelse av mal for håndtering av utbrudd av smittsomme sykdommer 

Felles for alle smittsomme sykdommer er at de krever et SMITTESTOFF. Det må være en bakterie, 

virus eller annen mikroorganisme til stede, for at smitten kan forekomme. Dette smittestoffet må 

bæres av en SMITTEBÆRER. For å bli til en allmenn farlig smittsom sykdom må smittestoffet kunnes 

spres fra smittebæreren – dvs. det må ha en UTGANGSPORT; en TRANSPORTVEI og en 

INNGANGSPORT hos et individ, som kan være SMITTE MOTTAKER.  

Tiltak for å begrense smitte rettes mot hvert trinn i denne prosessen. Mest effektivt for å stoppe 

spredning av smittsomme sykdommer er vaksinasjon. Da brytes smittekjeden ved 

smittemottakeren. Håndhygiene er et annet generelt tiltak, som vil begrense smittestoffets vei fra 

den smittede til smittemottaker. Behandling av smittebæreren vil kunne eliminere smittestoffet hos 

bæreren, og dermed smitteveien. Bruk av hansker og munnbind begrenser så vel smitte via 

utgangsport, som mottak via inngangsporten.  

Eksempler: 

Vaksinasjon for meslinger har stort sett utryddet sykdommen i Nord-Europa. Det er små «lommer» 

av barn som er uten vaksinasjonsdekning, typisk pga. foreldres motstand mot vaksine. I midlertid er 

disse grupper så små, at de stort sett i hverdagen beskyttes av at øvrige barn er vaksinerte.  

Influensa er et virus som opptrår i ny utgave hvert år. Det opparbeides derfor ikke varig immunitet 

overfor sykdommen. For å redusere smittespredning tilbys vaksinasjon til risikogrupper og til 

kontakter av risikogrupper. Det settes økt fokus på håndhygiene. Rutiner som «å nyse i albuen» er 

tiltak i denne kategorien. 

Norovirus er et svært smittsomt virus, som gir gastroenteritt/omgangssyke. Det opparbeides ikke 

immunitet, og man kan få sykdommen flere ganger. Den smitter lenge etter symptomene er 

forsvunnet, og det tilrås derfor at isolasjon av den syke fra andre i arbeids og institusjonsliv i 48 

timer etter at symptomene er borte.  
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2.3.5 Radon 

Skildring av uønsket hendelse Langvarig eksponering for radon gass i et omfang som er 

helseskadelig. 

Årsak til hending Radon gass, frigitt fra radium i bergarter og løsmasser inkl. 

alunskifer. 

Kilder: grunnfjell, løsmasser 

Årsaksreduserende tiltak Radon kartlegging i Arealplanlegging 

Radonsperrer og tiltak i nye bygg basert på kunnskap om stråling 

på tomt. Unngå bruk av fyllmasse med radium holdig materiale. 

Kartlegging i eksisterende boliger og institusjoner med 

iverksetting av tiltak for reduksjon 

Tiltaksnivå: 100 Bq/m3. 

Sannsynlighet Sannsynlig. 

Radonforekomst i Ringerike ikke kartlagt detaljert. Alunskifer 

finnes i Buskerud. 

Konsekvensskildring Økt risiko for utvikling av lungekreft.  Staten strålevern anslår at 

100-300 tilfeller av lungekreft pr år kan tilskrives radon som 

sandsynlig årsak. 

Økonomisk belastning: nybygg anslått kostnad 10 000 kr. 

Korreksjon av eksisterende bygg er betydelig dyrere. 

 

Konsekvensreduserende tiltak Syke: utredning og behandling 

 

Konsekvensgradering Alvorlig 

 

Klima Klimaendringer vil ha liten eller ingen effekt. 

 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 

 

Helsetjenesten, ved kommuneoverlege og fagansvarlig for miljørettet helsevern er kommunens 

rådgiver i spørsmål om radon, og bidrar i utredning ved mistanke om radon utløst sykdom. Den 

kurative helsetjeneste i varetar utredning og behandling av enkelt individer.   

I spørsmål om radon og annen type bestråling samarbeider kommunen med  

Statens strålevern 
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Norges geologiske undersøkelser (NGU) 

Beskrivelse 

Radon er en fargeløs, luktfri radioaktiv gass, som dannes ved nedbryting av radium. Radium finnes 

naturlig i alle typer bergarter og løse masser, spesielt alunskifer og noen granitter.  

Radon øker risikoen for lungekreft, når den innåndes. Det er spesielt relevant og dokumentert for 

eksponering av høge konsentrasjoner i innemiljøet. Nivået av radon varierer fra bolig til bolig, 

avhengig av årstiden og bruk av byggematerialer. Kartlegging av radon gjøres optimalt i 

vinterhalvåret, over en 4 måneders periode. 
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2.4.Terror og sabotasje  
Rosanalysen FOR Ringerike kommune 2016 – 2020 omtaler følgende forhold: 

 Datasabotasje mot kommunens datanett 

 Datasabotasje mot viktige anlegg 

 Skoleskyting 

 Gisseltaking i barnehage 

 Kidnapping 

 Bombeanslag 

 Terrorangrep mot infrastruktur 

 

 

Foto: NRK 
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2.4.1 Terror og sabotasje 

Skildring av uønsket hendelse  Terrorangrep mot infrastruktur/større 

 bygninger/store folkemengder 

 Bombe eksplosjon 

 Datasabotasje mot viktige anlegg 

 Gisseltaking i barnehage 

 Kidnapping/bortføring i barnehage 

 Skoleskyting/skoleterror 

Årsak til hending Enkeltpersoner/gruppers behov for å synliggjøre og markere 

ytterliggående meninger  

Mennesker i psykisk ubalanse 

Store familiære konflikter/barnefordelingssaker 

«Hat mot samfunnet»/hevn 

Årsaksreduserende tiltak Generell årvåkenhet i forhold til enkeltpersoner («tikkende 

bomber») og ytringer i sosiale media av ekstrem karakter. 

 

Sannsynlighet Terrorangrep mot infrastruktur/større 

bygninger/store folkemengder vurderes fortsatt som mindre 

sannsynlig, men er under kontinuerlig vurdering. 

 Bombe eksplosjon: Mindre sannsynlig 

 Datasabotasje mot kommunens datanett: Meget 

 sannsynlig (1 gang i året eller oftere) 

 Datasabotasje mot viktige anlegg: Sannsynlig 

 Gisseltaking: Mindre sannsynlig 

 Kidnapping: Mindre sannsynlig 

 Barnehager: Mindre sannsynlig 

 Skoleskyting: Mindre sannsynlig 

 

Konsekvensskildring Terrorangrep mot infrastruktur/større bygninger og store 

folkemengder 

 Bombeeksplosjon 

 Datasabotasje mot viktige anlegg 

 Gisseltaking 

 Barnehager 

 Terror og trussel mot elever, lærere og skolens materiell 

 

Konsekvensreduserende tiltak Ansvarsprinsippet gjelder også for beredskapen mot terror og 

sabotasje. Det betyr at alle virksomheter på alle nivåer i 
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samfunnet har ansvar for å håndtere konsekvensene av slike 

handlinger innenfor sine ansvarsområder. 

Samtlige skoler utarbeider beredskapsplan for å håndtere evt. 

eventuell skoleskyting. 

Barnehagene utarbeider beredskapsplan for bortføring/-

kidnapping og gisseltaking. 

Konsekvensgradering Terrorangrep mot infrastruktur/større 

bygninger/store folkemengder: Katastrofal 

Bombeeksplosjon: Kritisk 

Datasabotasje mot viktige anlegg: Farlig 

De tre overstående punktene, kan alle påvirke infrastrukturen 

 Gisseltaking: Farlig 

 Kidnapping: En viss fare 

 Skoleskyting: Katastrofal 

 

Klima Klimaendringer antas ikke å ha påvirkning 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Opplegg i forhold til terror og sabotasje ligger i dag i politiets planer. Risikonivået blir løpende 

vurdert. Rene terrorhandlinger vil ofte rette seg mot hendelser der skadeomfanget blir størst mulig 

spektakulært. Internasjonal terrorisme er i endring. 

Norge stiftet bekjentskap med alvorlig terror 22. juli 2011 ved anslaget på regjeringskvartalet og på 

Utøya. Vi ser allikevel ikke store endringer i trusselbildet, men det viser hvor vanskelig det er å 

forutse slike hendelser. Kontinuerlig overvåking av nettet og ekstreme ytringer pågår, men det er 

vanskelig å forutse bl.a. totalt irrasjonelle handlinger ofte påvirket og eller forsterket av rusmidler.  

Organiserte og kriminelt belastede MC-klubber, har på få år spredd seg over hele Norge. På tross av 

en nedgang i antallet aksjoner, øker dødstallene og skadeomfanget ved aksjonene som 

gjennomføres. Voldsmidlene blir sterkere og handlingene skjer mer vilkårlig enn tidligere. Nye 

gjerningsmenn med nye motiver og terrormetoder kan representere utfordringer for vår felles 

forståelse og bekjempelse av terrorisme. 

Terrormål kan også være rettet mot viktige samfunnsmessige funksjoner å sette disse ut avdrift. 

Enkelte kriminelle grupper med internasjonale tilknytninger, kan være en trussel mot 

samfunnsøkonomiske interesser og styring. For enkelte funksjoner er trusselen spesielt 

vurdert (i egne rapporter fra NSM og PST). Faren for alvorlige terroranslag mot 

vannforsyningen i Norge antas blant annet å være meget liten selv om trusselbildet har vært i 

endring de siste årene. Hendelsen bombeeksplosjon er vurdert som mindre sannsynlig og 

konsekvensen som kritisk. De samme vurderinger som ved tidligere analyse legges fortsatt til grunn, 

men bør regelmessig vurderes. 
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Ansvarsfordeling for forebygging av konsekvenser ved bombe /eksplosjon: 

Planlegging av opptreden ved bombetrussel: Virksomhetseier/kommunen 

Informasjon om opptreden ved gisseltaking og utdeling av sjekkliste til bruk ved mottak av telefon 

om bombe. Ansvarsfordeling for forebygging av konsekvenser ved gisseltaking: Politiet  

Planlegging av opptreden/beredskapsplan ved gisseltaking. Gjelder også planlegging av opptreden i 

barnehager og skoler: Virksomhetseier/kommunen 

Informasjon om opptreden ved gisseltaking: Politiet 

Generelt vil det være nyttig med et fleksibelt planverk som er skalerbart fra mindre, tilfeldige 

hendelser til omfattende og villede terrorangrep. Hovedutfordringen på plansiden kan knyttes til 

ressurstilgang, og beredskapsplanleggerens tilbakevendende spørsmål vil alltid være knyttet til hvor 

«stort» man skal dimensjonere for. 

I Norge får MC-gruppene vokse i fred gjennom små og kriminelle undergrupper for å bevise troskap 

før de blir tatt opp som reelle medlemmer til noen av hovedklubbene. I forhold til en rekke av disse 

hendelsene vil vi vise til analysene i virksombasert risiko og sårbarhet. Mange medlemmer bruker 

trusler og vold for å skaffe seg makt. Frykten gjør vitner og ofre tause. I mange andre land defineres 

klubbene som en samfunnstrussel og mafialignende forhold. 

Både i Norge og Nederland finnes grupper i ekstreme bevegelser som ønsker sivil ulydighet og som 

beveger seg i retning terrorisme. Noe av det som kjennetegner de mest ekstreme 

gruppeelementene, er at de har mistet troen på evnen til å påvirke samfunnet med lovlige midler og 

tradisjonelle organisasjonsprinsipper. 

Hells Angels (HA) er blant landets beste organiserte kriminelle nettverk. Denne utviklingen betyr at 

de ekspanderer ytterligere og får en enda bredere organisasjon over hele landet. Det er en ny 

utvikling som av flere årsaker er sterkt bekymringsfull. 

I løpet av kort tid har HA etablert på seg på 27 nye tettsteder og byer i Norge. Norske kommuner 

frykter at det vil føre til mer vold og kriminalitet kommunene. KS har i mange år forsket på 

kriminalitet og kommunesektoren, og sier utviklingen er svært bekymringsfull.  

NRK Brennpunkt (publisert 1.2.2011) har fått tilgang til en rekke interne møtereferater fra flere HA 

avdelinger i Norge. Dokumentene viser at HA i et helt år har arbeidet aktivt for å formalisere 

samarbeidet med MC-klubber over hele landet, fra Alta i nord til Mandal i sør. 27 lokale MC-klubber 

har sagt ja til å bli offisielle støtte-klubber for HA i Norge. 24 nye kommuner i Norge får dermed 

nærvær av en MC-klubb med formell tilknytning til HA`s nettverk. 

Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS) har ansvar både i forbindelse med å 

forebygge trusler mot viktige samfunnsverdier og i forbindelse med utøvelse av 

krisehåndtering. EOS-tjenestene består av Forsvarets etterretningstjeneste, Politiets 

sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 
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2.5 CBRN-E (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) 
 

 

Foto: Teknisk ukeblad/AFP 

 

 

Sannsynlighet 
Konsekvens 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

 
Meget 
sannsynlig 
 

     

 
 
 
Sannsynlig 

   Ulykker ved: 
Kjernekraftverk 
Atomdrevet fartøy 
Satellitter 
Forskningsreaktor 
Nedfall 

 

 
Mindre 
Sannsynlig 
 

     

 
Lite sannsynlig 
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2.5.1 Radioaktiv forurensing 

 Skildring av uønsket hendelse Befolkningen utsettes for uakseptable høye strålingsverdier over 

tid. 

Årsak til hending  Uhell ved kjernekraftverk 

 Uhell med atomdrevet/ atombærende fartøy 

 Nedfall av satellitter med kjernekraftreaktorer 

 Uhell ved norske forskningsreaktorer 

 Forurensing fra radioaktivt nedfall 

 Andre hendelser 

Årsaksreduserende tiltak  

Sannsynlighet Sannsynlig 

 

Konsekvensskildring  

 

Konsekvensreduserende tiltak Se merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 

nedenfor. 

Konsekvensgradering Hendelsen vurderes å være kritisk.  

 

Klima Ekstremvær og klimaendringer kan øke 

sannsynligheten for slike uønskede hendelser. 
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 2.6 Anbefalte tiltak pr. d.d. (ikke prioritert rekkefølge) 

 

Nødstrøm 

Nødstrøm til vitale objekter sikres enten ved etablering av nødstrømsaggregat eller etablering av 

hensiktsmessig «påkoplingspunkt» på objektet. 

På RingeriksKjøkken planlegges implementert nødstrøm til kjøling av ferdiglager i 2017. 

Dermed er det kun Ringerike rådhus, Hvelven Sykehjem og Tyribo der dette ikke er tilfredsstillende. 

Det etableres i samråd med politiet en «Intervjumal» ved kommunale sentralbord som antas å kunne 

være mottaker av eventuelle meldinger om forestående terror, for å sikre et best mulig tilfang av 

opplysninger. 

Politiet oppdateres med plantegninger av alle bygninger som kan være potensielle mål for 

terroranslag/gisselsituasjoner. Dette er: 

 Barnehager 

 Skoler 

 Ringerike rådhus 

 NAV 

 

2.7 Styrende dokumenter: 
 

Ad. 2. Naturbasert sårbarhet 

 

http://www.skrednett.no 

http://www.nve.no 

 

Ad. 3. Virksometsbasert sårbarhet 

 

Dyresykdommer/Zoonoser: 

FOR 1965-03-19 nr. 9941: Forskrift om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av 

matloven. 

Forskriften grupperer dyresykdommene i gruppe A, B, C og D, der gruppe A er de alvorligste. 

Det er særlig ved utbrudd av en av de 28 sykdommene som (p.t.) er listet i gruppe A at 

Mattilsynet i forbindelse med begrensning og bekjempelse, vil ha behov for assistanse fra 

andre etater og organisasjoner. Dette gjelder særlig sykdommer med høy smittsomhet 

(munn og kløvsyke, svinepest, newcastle disease, aviær (fugle) influensa m flere), og/eller der 
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sykdommen er en zoonose dvs. smitter mellom dyr og mennesker (f.eks. miltbrann og 

pandemisk influensa). 

FOR 2002-06-27 nr. 732: Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer 

FOR 2008-05-07 nr. 438: Forskrift om håndtering av dyrekadaver ved utbrudd av smittsomme 

dyresykdommer 

FOR 1990-02-05 nr. 144: Forskrift om instrukser for A-, B- og C- sykdommer (dyresykdommer) 

 

Plantesykdommer: 

Planteskadegjørere som er å anse som karanteneskadegjørere er beskrevet i matloven § 18 

og i forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 4 

vedlegg 1 og 2. 

 

Vann: 

” Drikkevannsforskriften” (FOR 2001-12-4 nr. 1372.) 

 

Ad. 4. Helseberedskap, - smittsomme sykdommer og epidemier 

 

Smittevern plan for Ringerike Kommune. 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) 

Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgsloven) 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell oven) 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Ad. 6. Atomulykker: 

Dimensjonering av atomberedskapen – regjeringsbeslutning. Det kongelige helse -og 



58 
 

omsorgsdepartementet av 9.8.2010 (se Statens strålevern, Årsmelding 2010) 

Atomulykkesberedskap. Sentral og regional organisering. Kgl. Res. av 17.2.2006. 

(Rev. Utgave av Kgl. Res. av 26.6.1998 for bedre å møte dagens trusselbilde) 

Forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall 

(http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668 ) 

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). 

St.meld. nr. 25 (1997-98) 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivil beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) helsemessig og sosial beredskap Lov- 2010-06-25-45 

Se også Statens strålevern sine nettsider: www.nrpa.no 

 

2.8 Aktuelle kartverk 

 Kart over flomfare (situasjonskart 10 og 100-årsflom) 

 Kart over flomfare (situasjonskart 200-årsflom) 

 Kart over rasfarlige områder (Kvikkleire) 
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3.  HELHETLIG OG SYSTEMATISK SAMFUNNSSIKKERHETS- OG 

BEREDSKAPSARBEID  
 
§ 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 
På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen: 
a) utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet 
b) vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om 
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
 

 

Paragraf 3 er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven § 14 annet ledd som sier at «Risiko- og 

sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 

beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging 

og byggesaksbehandling (plan – og bygningsloven)». 

§ 3 bokstav a gir kommunen en plikt til å integrere samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i den 

ordinære, langsiktige virksomhetsstyringen, på lik linje med kommunens oppfølging av annen 

sektorlovgivning/ annet sektoransvar. Av dette følger at plan- og bygningslovens plan- og prosesskrav 

legges til grunn. Dette gjelder uavhengig av om kommunen velger å utarbeide den helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalysen som en kommunedelplan. 

§ 3 bokstav b pålegger kommunen å gjøre en vurdering av om det er risiko- og sårbarhetsforhold som 

er avdekket i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, som bør integreres i planer og prosesser 

etter plan- og bygningsloven. Kommunen plikter å dokumentere at denne vurderingen er foretatt. 
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4.  BEREDSKAPSPLAN for Ringerike kommune 

 

 
§ 4. Beredskapsplan 
Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i 
den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens 
overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. 
Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og 
beredskapsplaner. 
 

 

«Tenk stort nok, - umiddelbart» 
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PLAN 
FOR LEDELSE AV RINGERIKE KOMMUNE UNDER 

STØRRE UØNSKEDE HENDELSER OG I KRISE. 
 
I henhold til § 15 i “Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret” 
av 25. juni 2010 nr. 45, skal kommunen utarbeide beredskapsplan med utgangspunkt i 
gjeldende ROS-analyse. 
 
Beredskapsarbeidet i Ringerike kommune har som formål at kommunen skal være en trygg 
kommune å oppholde seg i, både for innbyggere og besøkende. Kommunen skal til enhver tid ha 
et planverk og en beredskap som kan håndtere de hendelser og krisesituasjoner som kan 
inntreffe. 
 
Ringerike kommune har godt kvalifiserte organisasjoner innen brann og redning, tekniske 
tjenester og helsetjenester. Kommunen er også vertskommune for et akuttsykehus, og sammen 
er vi godt rustet til å handtere store og små kriser og uønskede hendelser som måtte skje 
døgnet rundt.  
 
Allikevel kan det skje hendelser som er så store/alvorlige at disse etatene trenger hjelp og 
administrativ støtte. Større uønskede hendelser vil trenge samordning og koordinering. Likeens 
vil informasjonsbehovet og behovet for strategiske føringer være stort. 
 
For å sikre kommunens operative enheter og for å optimalisere samarbeidet med nødetatene vil 
kommunen kunne «sette» kriseledelse. En slik kriseledelse skal ikke være en operativ ledelse, 
men en koordinerende og samordnende ledelse som ivaretar behovet for informasjon, 
rapporteringer, logistikk og strategisk planlegging. 
 
Dette er en plan for hvordan Ringerike kommune vil ivareta dette. Planen er enkel og kortfattet. 
Den inneholder ingen målsettinger eller definisjoner, men gir aktørene nødvendig informasjon 
og opplysninger som er nødvendig for å kunne gjøre en god jobb og treffe nødvendige 
avgjørelser i en uoversiktlig krisesituasjon. Det er tross alt ikke planene som løser krisen, - men 
menneskene. 
 
Er du ny og uerfaren i kriseledelse, skal jeg gi deg noen råd: 
 

 Det er avgjørende at du raskt skaffer deg oversikt over situasjonen, og definerer 
eierskapet. 

 Ikke «vent og se». Legevakt og kriseteam bør forhåndsvarsles slik at de ikke kommer 
på etterskudd dersom det er behov. 

 Krisemaksimer tidlig og vær forberedt på at det verste kan skje. 

 Utøv tydelig lederskap. Det må ikke være flaut å bli kalt autoritær i slike situasjoner. 

 Ha stor fleksibilitet, og «refokuser» når situasjonen endrer seg. 

 
Lykke til! 
 

Tore Isaksen 
Rådmann 
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4.1 Planhierarki 

 

 

 

 

 

Fagplaner 

 

 

  

 

 

 

4.2 Oversikt over andre aktuelle offentlige eller private beredskapsplaner 

Beredskapsplan Aktør Kontaktperson/Tlf. 

Beredskapsplan  

vannverk 

   

Beredskapsplan for 

strømforsyning 

RingeriksKraft Ole Sunset    

Kjell Steinbakken     

Jan E. Brattbakk   

  909 11 

286   

909 13 788 

 

970 96 206 

Smittevernplan Kommuneoverlegen Karin Møller 95899205 

Beredskapsplan for vern mot 

akutt forurensing i Buskerud 

fylke 

IUA (interkommunalt utvalg 

mot akutt forurensing) 

v/brannsjefen i Drammen 

110-sentralen i Drammen  

Støtte til lokalsamfunnet Røde Kors Benedikte Thaulow 938 12 194 

Plangrunnlag for kommunal 

atomberedskap 

Fylkesmannen i Buskerud, 

Statens strålevern 

http://www.kriseinfo.no/Utslip

p-Forurensning/Atomhendelse/ 

 

 

HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

RINGERIKE KOMMUNE 

Delplaner: 

 Beredskapsplan vannforsyning 

Delplaner: 

 Smittevernplan 

 

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN 

RINGERIKE KOMMUNE 

BEREDSKAPSPLAN 

BRANN/REDNING 

BEREDSKAPSPLAN 

SAMFUNN 

BEREDSKAPSPLAN 

HELSE/KRISETEAM 

Delplaner: 

 Beredskapsplan 

IUA, region 4 
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4.3 Rotstruktur planverk (Kommunens server) 
Felles (\\fs02) (Q:) 

       KRISEBEREDSKAP      Q:\KRISEBEREDSKAP 

              Risiko og Sårbarhetsanalyse, Ringerike  Q:\KRISEBEREDSKAP\ BEREDSKAP \ROS-Analyse    

                  Risiko og Sårbarhetsanalyse, Fylke  Q:\ KRISEBEREDSKAP\ BEREDSKAP \FylkesROS                       

                        BEREDSKAP     Q:\KRISEBEREDSKAP\BEREDSKAP                              

                               Overordnet Beredskapsplan  Q:\KRISEBEREDSKAP\BEREDSKAP\PLAN                                              

                                        FAGPLANER           Q:\KRISEBEREDSKAP\BEREDSKAP\fagplaner  

                                                   Beredskapsplan Samfunn1 

                                                              Beredskapsplan Brann – Redning    2                                          

                                                              Beredskapsplan vannforsyning 

                                                              Beredskapsplan IUA3 region 4 

             Beredskapsplan Helse - Kriseteam 

                                                  Smittevernplan 

 

                                                    

Enhetlig ledelsessystem (ELS)  

Redningstjenesten i Norge baserer seg i hovedsak på bruk av ELS. ELS har som hensikt at 

organisasjonen skal kunne håndtere kortvarige hendelser og vil kunne trappes opp slik at store 

hendelser kan håndteres innenfor samme system. En av suksessfaktorene ved systemet er at alle 

hendelser håndteres etter samme system, og det er en rød tråd gjennom i organiseringen gjennom 

hele opptrappingen. Informasjonen følger tjenestevei. 

 

Kommunal beredskaps- og kriseledelse  

Beredskapsledelsen i CIM kommune tar utgangspunkt i ordfører og rådmannens ledergruppe som 

består av rådmann og hans kommunalsjefer samt informasjonsansvarlig, kommuneoverlege og 

beredskapsansvarlig.  

Det er den enkelte hendelse som er avgjørende for sammensetning av beredskapsledelsen. 

Beredskapsledelsen vil i tillegg kunne bli supplert med enhetsledere og eksterne aktører. 

 

                                                             
1 Beredskapsplan Vannforsyning er unntatt offentlighet av sikkerhetsmessige grunner. Begrenset tilgang på 
server. 
2 Beredskapsplan Brann og redning er unntatt offentlighet av sikkerhetsmessige grunner. Begrenset tilgang på 
server. 
3 Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning 
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4.5 KRISELEDELSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Prinsipper for krisehåndtering:  

Ansvarsprinsippet 

Den virksomhet som har ansvaret for en sektor, har også ansvaret for nødvendige 

skadeforebyggende tiltak, kriseforberedelser og iverksetting av tiltak ved en krise. 

Nærhetsprinsippet 

Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå i organisasjonen 

Likhetsprinsippet 

Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i fred, krise og krig. De som utfører en 

samfunnsoppgave til daglig, har også beste forutsetninger for å håndtere oppgavene i en krise. 

Samvirkeprinsippet 

Myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke med 

relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. 

 

Kommunalsjef 
 

 

 

Rådmann 

Beredskaps- 

ansvarlig 

Kommunalsjef 
SAMFUNN 

Informasjons-

rådgiver 

Ordfører 

Kartverk 

 

IT-ansvarlig 

Medisinsk- 

faglig 

rådgiver 
Kommunalsjef 

HELSE/OMSORG 

Kommunalsjef 
OPPVEKST Loggførere 

Situasjonsbetinget suppleres kriseledelsen med følgende 

ekspedisjonstjeneste: 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

§ 4. Beredskapsplan 

a) En plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør 
kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som 
har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles. 

 

Sentralbord 

Servicetorg 

Kommunalsjef 
ØKONOMI 

Kommunalsjef 
HR 
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4.6 OPPGAVER OG FULLMAKTER 

Kommunens rolle i krisesituasjon (hvem eier krisen?) 

Ved starten av en kriseinnsats må kommunens kriseledelse klargjøre hva kommunens rolle(r) er.  

 

1. Er kommunen en støtteenhet?  

Dersom politi/Lokal Redningssentral (LRS), eventuelt Fylkesmann, har overordet operativ 

kriseledelse/redningsledelse, skal kommunen være støtteenhet og bistå med ressurser, kompetanse, 

oppgaveløsning osv.  

Som støtteenhet skal kommunen ivareta egen virksomhet i forbindelse med krisesituasjonen, blant 

annet ved å sikre, forebygge, avhjelpe og informere med hensyn til egne brukere, ansatte, bygninger, 

anlegg med videre. Utgangspunkt for håndteringen er kommunens beredskapsplaner.  

 

2. Har kommunen hovedansvar? 

I visse krisesituasjoner knyttet til kommunens egen virksomhet vil kommunen ha hovedansvaret for 

krisehåndteringen. 

 

De enkeltes roller er forhåndsdefinert (Bruk gjerne dette oppsettet som sjekkliste): 

4.6.1 Ordførers rolle 
Representerer kommunestyret/formannskap iht. krisefullmakt dersom det er nødvendig og det ikke 

er tid og mulig å kalle sammen til et beslutningsdyktig kommunestyre/formannskap.  

Er kommunens «ansikt utad» og vil som hovedregel være kommunens talsperson i media. 

Ordføreren har en viktig ombudsfunksjon som krever tilstedeværelse blant annet på skadested, 

evakueringssenter og pårørendesenter.  

Vil representere kommunen i ulike offisielle sammenhenger i forbindelse med hendelsen. 

Lede pressekonferanser.  

Samarbeider tett med rådmann og informasjonssjef i forhold til krisekommunikasjon, informasjons- 

og mediehåndtering.  

 

 

4.6.2 Varaordførers rolle 

Varaordfører trer inn i ordførerens sted ved dennes fravær.  

Skal kunne dekke ordførerfunksjonen sammen med ordfører slik at denne funksjonen kan være 

operativ på døgnbasis.  

Utfører ellers sin funksjon i samarbeid med ordføreren.  

 Deltar i informasjonshåndtering i samråd med ordfører, rådmann og informasjonssjef.  
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4.6.3 Rådmannens rolle 

Rådmannen er ansvarlig for kommunens administrasjon og har det øverste operative ansvaret for 

håndtering av krisen og er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak slik at organisasjonen klarer å 

håndtere situasjonen.  

Lede kriseledelsen gjennom å få den til å fungere som et team og ta de rette beslutningene. 

Formulere strategi for krisehåndteringen.  

Rådmannen er ansvarlig for kommunens informasjonstjeneste  

 

4.6.4 Kommunalsjefenes rolle 

Avhengig av situasjonen og eierskapet til hendelsen fordeles operativt lederskap i kriseledelsen til 

ansvarshavende kommunalsjef, som også er rådmannens stedfortreder dersom denne forlater 

kriseledelsen. 

Organisere og koordinere sine enheter iht innøvde planer (sørge for at enhetene organiseres mest 

mulig likt som i daglig virke og etter kjente prosedyrer)  

Sikre loggføring i egen avdeling  

Innhente informasjon fra sin enhet og videreformidle til kriseledelsen  

Formidle tiltak til sin enhet gitt fra beredskapsledelsen. Formidlingen av tiltakene bør gis mest mulig 

likt som i daglig struktur (Linjeorganisasjonen brukes i størst mulig grad som i daglig virke der dette er 

mulig). 

 

4.6.5 Kommuneoverlegens rolle 

Kommuneoverlegen er medisinsk - faglig rådgiver for kriseledelsen.  

Kommuneoverlegen har ansvar for kommunikasjon i helsetjenestelinja til overordnet fagmyndighet 

(Fylkeslegen), kommunal kriseorganisasjonen (fagleder helse (skadested), legevakt, psykososialt 

kriseteam) og spesialisthelsetjenesten.  

Kommuneoverlegen skal i kriseledelsen til enhver tid ha oversikt over omfang/antall skadde og 

helsetjenestens ressursbehov/situasjon. 

 

4.6.7 Kommunikasjonsrådgivers rolle 

Kommunikasjonsrådgiver har ansvar for at det blir utformet og formidlet informasjon om krisen og 

krisehåndteringen internt og eksternt. 

Kommunikasjonsrådgiver koordinerer med øvrig kriseledelse hva som til enhver tid skal 

kommuniseres og formidler dette videre til ansvarlig for informasjon/web.  

Kommunikasjonsrådgiver har ansvar for organisering av pressekonferanser og eventuelle 

presseomvisninger i innsatsområdet. 
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Kommunikasjonsrådgiver utformer og formidler budskap til presse/media og publiserer meldinger på 

kommunens egen web www.ringerike.kommune.no/beredskap.  

Kommunen vurderer om kriseweb skal tas i bruk. Kriseweb skal til enhver tid ligge klar med faste 

data oppdatert. I en krisesituasjon erstatter kommunens kriseweb kommunens webforside, med 

samme adresse www.ringerike.kommune.no, og publisering skjer på denne siden. 

Kommunikasjonsrådgiver formidler hvilken informasjon som til enhver tid kan gi ved 

telefonhenvendelser, og hva kommunen legger ut på web og om tidspunkt for pressekonferanser.  

Kommunikasjonsrådgiver deltar i organisering av pressekonferanser, mediekontakt osv. 

 

4.6.8 Beredskapsansvarligs rolle 

Beredskapsansvarlig har ansvar for at denne planen er tidsmessig og oppdatert, og for at de 

materielle forutsetningene for kriseledelsens arbeid til enhver tid er på plass og at 

ekspedisjonstjenesten fungerer 

Videre skal beredskapsansvarlig fungere som koordineringsansvarlig når kriseledelsen er i aksjon og 

ha ansvar for evaluering og rapportering i etterkant av krisesituasjoner.  

Innhente grunnlag for beslutninger  

Lede og koordinere hendelser etter gitte fullmakter  

Koordinere med eksterne aktører  

Rapportere til fylkesmannen  

 

Liaisonenes oppgave er å være en stedlig representant og et bindeledd mellom kommunens 

kriseledelse og vedkommende organisasjon, f.eks. sykehus, politi og andre etater der dette vurderes 

hensiktsmessig. 

Alle enhetsledere i kommunen må sørge for at deres enhet er forberedt til enhver tid å kunne utføre 

sine gjøremål i en krise/ hendelse. Kommunalsjef er ansvarlig for at avdelingene har oppdaterte 

rutiner for eventuelle hendelser. 

 

Ekspedisjonstjenesten  

Ekspedisjonstjenesten er støttefunksjon og sekretariat for kriseledelsen og ivaretar flere 

administrative og praktiske funksjoner:  

 

Oppgaver og ansvar  

Etablere en kriselogg hvor all viktig informasjon i forbindelse med hendelsen skal journalføres og 

dokumenteres  

Starte loggføring i kriseloggen så tidlig som mulig. Berører alle steder som mottar henvendelser og 

som iverksetter tiltak knyttet til krisehåndteringen  

Være sekretariat for kriseledelsen hele døgnet og skaffe best mulig oversikt over situasjonen  
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Føre kart og oversikter som gjør at situasjonen lett og raskt kan leses  

Bistå kriseledelsen med å etablere kontakt med fylkesmannen og avgi rapport om situasjonen. 

Bistå kriseledelsen i å etablere kontakt med andre offentlige og frivillige samarbeidspartnere.  

 

Alle henvendelser til kriseledelsen skal kanaliseres til ekspedisjonstjenesten. Inngående telefoner skal 

vurderes og bare svært viktige telefoner skal settes over til kriseledelsen.  

Føring av en manuell kriselogg/telefonnotater bør etableres raskt slik at man ikke går glipp av de 

første informasjonsbevegelsene under en krise/katastrofe.  

Alle registreringer skal foretas systematisk og vil hjelpe kriseledelsen til å skaffe seg det riktige 

informasjonsbildet, holde oversikt over situasjonen og gjøre de riktige prioriteringene. Det er bedre 

med en registrering for mye, enn en for lite.  

Ringerike kommune har innført krisestøtteverktøyet CIM (www.dsb-cim.no).  Det skal opprettes 

«Hendelse» i CIM snarest mulig. Når CIM er tatt i bruk skal de manuelle loggføringene legges inn, 

deretter skal CIM benyttes videre under hendelsen. 

 

4.6.9 FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE  
 

I krisesituasjoner har ordfører fullmakt til å iverksette nødvendig hjelp til kriserammede, tiltak for å 

begrense skade og sikre liv, verdier og miljø, samt innsats ved akutt behov for opprydding og 

utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. Fullmakten omfatter:  

Disponere inntil kr 5 millioner kroner på formannskapets vegne 

Omdisponere kommunalt personell, maskiner og redskaper  

Midlertidig stanse utførelsen av kommunale oppgaver for å omdirigere ressurser  

Pålegge overtids- og ekstraarbeid.  
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4.6.10 SKJEKKLISTE FOR GJENNOMFØRING AV KRISELEDELSENS OPPGAVER 

Tiltak Ansvar 
 Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan 

 Varsle leder av kommunens psykososiale kriseteam 

Rådmannen 

 Opprette kontakt med politiet/innsatsleder fra 
nødetatene 

 Innhente status (omfang, lokalisering) for situasjonen 

 Avklare behov for bistand 

 Kommunal bistand til politiet/nødetatene 

 Bistand fra andre til kommunen 

 Opprette kontakt med berørte eksterne aktører  

 Vurdere behov for tiltredelse av eksterne instanser til 
kriseledelsen 

 Varsle Fylkesmannen/vurdere behov for samordning  

 
 
 
 
Kriseledelsen 
 

 Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern 
hjelp  

Kriseledelsen 

 Klargjøre materiell og utstyr ift. situasjonen Aktuelle enhetsledere 

 Bemanne ekspedisjonstjenesten/Iverksette loggføring i 
CIM 

Kriseledelsen   

 Bemanne informasjonstjenesten 

 Overvåke nyhetsoppdateringer og meldinger fra relevante 
informanter ift. hendelsen 

 
Informasjonsansvarlig 

 Statusoppdatering (basert på logg + annen tilgjengelig 
informasjon) 

 For kriseledelsen og egne involverte 

 For samarbeidende instanser (nødetatene, frivillige m.fl.) 

 
Kriseledelsen 
 

 Lage situasjonsrapport i CIM (www.dsb-cim.no) 
 

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 

 Fortløpende å vurdere: 

 Iverksettelse av tiltak iht. fagplaner el. annet 

 Behov for å be Fylkesmannen om assistanse 

 
Kriseledelsen 

 Vurdere/iverksette informasjonstiltak iht. plan  

 Avklare innhold med politiet 

 Innbyggervarsling  

 Nettsider/face-book/Kriseweb 

 Medietiltak 

 Lage pressemelding 

 Tillyse pressekonferanse (sammen med politiet) 

 Pressekonferanse 

Informasjonsansvarlig 
 
 
 
Informasjonsansvarlig + 
ordfører + politiet 

 Etter 4 timer: Etablere forsyningstjeneste (mat, utstyr) 

 For egne mannskaper, eksterne mannskaper etter 
anmodning 

Kriseledelsen 
 

 Etter 8 timer: Iverksette rulleringsplaner for egne 
mannskaper 

Kriseledelsen 
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 Fortløpende å vurdere/iverksette kontinuitetsplaner for 
drift av samfunnskritiske funksjoner 

 Pkt. 7-12 Rulleres/gjentas avhengig av hendelsens 
varighet 

 Avvikling av kriseledelse 

 Utkvittering av loggførte meldinger og oppgaver 

 Avtakking av mannskaper og samarbeidspartnere  

Kriseledelsen 
Rådmann/ordfører 

 Evaluering 

 Hendelsen (sammendrag av opplevelser/erfaringer) 

 Krisehåndteringen 

 Forbedringspunkter  

 Interne rutiner 

 Samhandling/rolleforståelse 

 Planverk 

Kriseledelsen + inviterte 
samarbeidsinstanser 
 
 
Beredskapsansvarlig 

 

4.7 LOKALISERING AV KRISELEDELSEN 
Når kriseledelsen settes i «fullskala», etableres denne på rådhuset, i underetasjen 

(undervisningsrom, møterom) innenfor kantina, jfr. oversiktsskisse (vedlegg 4).  

Dersom rådhuset ikke kan benyttes (satt ut av drift), skal kriseledelsen flytte m/stab til forberedte 

lokaliteter i servicedelen av IT-tjenestens nye lokaler (Hønefoss Bru). 

På denne måten skjermes kriseledelsen fra de lokaliteter informasjonstjenesten disponerer i forhold 

til presse og informasjon (kommunestyresal, formannskapssal og leseværelse) med egne innganger. 

Rommene brukes daglig som undervisningsrom og møterom, og vil kunne tilrettelegges på kort 

varsel.  Arealene forhåndplanlegges slik: 

1. Møterom 

Utstyrt med lerret, prosjektor og tilkoblingsmulighet for PC og TV. 

2. Operasjonsrom 

Etablert sikret tilgang til Internett og CIM. 

Etablert prosjektor og lerret suppleres med 2 (to) stk. storskjermer m/alle tilkoblingsmuligheter, 

veggmontert. Skjermene skal tåle å stå med stillestående bilde 24 timer/døgnet. 

Det etableres tavle/skjerm for å markere tilstedeværelse 

Kontinuerlig visning av logg sikres på storskjerm. 

3. Ekspedisjon  

Ekspedisjonslokalene etablerer adgangskontroll i forhold til kriseledelsen. 

Utstyrt med PC-tilkoplinger, telefon og nødnett (2 terminaler). 

Som eventuelt «ventearealer» benyttes kantina. 

Det etableres hensiktsmessig kontakt/samband med servicetorg, sentralbord og rådhusets 

ekspedisjon, som nå er samlokalisert på rådhuset. 
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4.8 OPPDRAG (planlegges og øves i den enkelte avdeling) 
 

Følgende ressursene skal være til disposisjon for kriseledelsen når kriseledelsen trenger disse: 

Avdeling Oppdrag 

Helse og omsorg  Vær forberedt på 

 At enhetenes evakueringsplaner kan bli effektuert. Oppdatert 

evakueringsplan skal forefinnes ved samtlige boliger med 

heldøgns pleie og omsorgstjenester. 

 At kriseteamet kan bli aktivisert og at det kan bli behov for 

erstatningspersonell. 

 å avgi liaison til Ringerike sykehus 

 å motta pasienter fra Ringerike sykehus for å frigjøre kapasitet 

ved sykehuset i en akuttsituasjon. 

Ringerike kommunes 

kriseteam  

Vær forberedt på 

 Å etablere EPS (pårørende og/eller evakueringssenter) i 

henhold til plan. 

Oppvekst og Kultur  Vær forberedt på  

 Å etablere døgnkontinuerlig drift i en barnehage med opptil 

en dobling av antall barn. 

 At enhetenes evakueringsplaner kan bli effektuert. Oppdatert 

evakueringsplan skal forefinnes ved samtlige barnehager og 

skoler. 

Servicetorget Vær forberedt på 

 Å styrke sentralbordet for betjening av samtlige linjer samt 

etablere loggførere for sentralbordets tjenester på CIM. 

Miljø og Areal  Vær forberedt på:  

 Å avgi en medarbeider m/vara for å betjene kriseledelsen 

behov for kartservice. 

NAV Ringerike  Vær forberedt på:  

 å hjelpe befolkningen i en krisesituasjon også utenfor 

kontortid 

 å bistå i drift av evakuerings- og pårørendesenter 

 

Økonomiavdelingen Vær forberedt på:  

 Å avgi inntil 5 medarbeider til kriseledelsen. 
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Org. – og personal 

 

 

 

Vær forberedt på:  

 Å innkalle bedriftshelsetjenesten. 

 Å avgi 3 medarbeidere m/CIM-kompetanse til kriseledelsen. 

 Å avgi inntil 2 medarbeidere som presseverter til 

kriseledelsen. 

IKT Vær forberedt på:  

 Å avgi en person m/vara med faglig kompetanse til å bistå 

Web-ansvarlig opp i mot kriseledelsen. 

 Å etablere og drifte data og telefonløsninger i kriseledelsens 

operasjonsrom iht plan.  

Vaktmester  Vær forberedt på:  

 Assistanse i forhold til etablering av operasjonsrom og 

data/telefonløsninger. 

RingeriksKjøkken 

 

Vær forberedt på:  

 Å overta ansvaret for kantina på Rådhuset for bespisning av 

kriseledelse m/stab, presse og besøkende. 

 Utkjøring av mat til hjelpepersonell og innkalte aktører 

Tildelingskontoret Vær forberedt på: 

 Å avgi liaison til Ringerike sykehus 
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4.9 EVAKUERING 
Med evakuering menes organiserte tiltak for å flytte mennesker (evt. også husdyr og/eller materiell) 

fra et utsatt eller farlig område til et beskyttet eller ufarlig område. 

Behov for evakuering vil som oftest oppstå akutt og må derfor gjennomføres raskt. Hendelser som 

kan ligge til grunn kan være: 

 Trafikkulykker med farlig gods 

 Akutt forurensning 

 Skredhendelser 

 Flom 

 Store branner o.l. 

 

Det er politiet som har myndighet til å beslutte iverksetting av evakuering av et eller flere områder, 

og å gi pålegg til befolkningen. Politiet kan også tvangsevakuere. Det er videre politiet som har ansvar 

for å lede evakueringen (varsling, organisering, transport, registrering mv.). Selv om politiet har et 

klart ansvarsforhold, vil som oftest mange av disse oppgaven måtte utføres av kommunen. 

Alle større bygningsmessige installasjoner med mye personell har utarbeidet egne 

evakueringsplaner. Dette kan gjelde sykehjem, større omsorgsboliger/bofellesskap, skoler, 

barnehager og kontorbygg. Vedlegg 3 inneholder en oversikt over samtlige evakueringsplaners 

samlingsplasser, slik at det enkelt kan iverksettes videretransport dersom behovet tilsier dette. 

Ringerike kommune vil måtte trekke veksler på hoteller i nærområdet. Både Ringerike hotell og 

Klekken hotell vil være aktuelle samarbeidspartnere dersom situasjonen ikke betinger evakuering ut 

av kommunen. Sundvollen hotell er et alternativ (hotellet har god erfaring fra slike situasjoner 

tidligere) og hotellkapasiteten på Norefjell er formidabel. 

Da kommunen har et ansvar for alle som oppholder seg i kommunen, er det viktig å huske på de som 

ved større uønskede hendelser andre steder kan bli evakuert til Ringerike kommune, ikke minst på 

grunn av sykehusets beliggenhet. 

Evakuerings- og pårørendesenter (EPS) initieres av politiet og etableres av kriseteamet etter egen 

plan. 
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4.10 KRISEKOMMUNIKASJON 
Kommunens informasjonsansvar gjelder allmennheten og sekundærvirkningene av hendelsen. 

Informasjon i tilknytning til skadested, skadde, pårørende og andre direkte berørte er politiets 

ansvar.  

Krisekommunikasjon er kommunens kommunikasjon med medier, samarbeidsparter, egne ansatte 

og ikke minst befolkningen, ved alvorlige uønskede hendelser og kriser.  

God krisekommunikasjon skal hindre unødig usikkerhet og frykt i befolkningen, hindre 

ryktespredning og skape tillit hos mediene, publikum og egne ansatte, forhindre informasjonskriser 

og bidra til at de som skal løse den egentlige krisen får nødvendig arbeidsro og handlingsrom. Videre 

skal krisekommunikasjon gi befolkningen informasjon om hva de skal gjøre/ikke gjøre for å minimere 

konsekvensene av hendelsen eller krisen. 

Et overordnet mål for kommunens krisekommunikasjon er å gi alle berørte aktører, samt medier og 

befolkningen for øvrig, et så riktig og oppdatert bilde av hendelsen eller krisen som mulig. Det bidrar 

til å gi aktørene og befolkningen best mulig forutsetninger for å treffe gode beslutninger innen 

områdene de har ansvar for eller er berørt av. På liknende måte kan etater og virksomheter som ikke 

direkte er berørt av hendelsen, få oppfylt sine behov for saklig og oppdatert informasjon om 

hendelsen eller krisen. 

Krisekommunikasjonen organiseres i Ringerike kommune under Kriseledelsen, med 

kommunikasjonsrådgiver som ansvarlig.  

Pressesenter: Ved behov organiseres et pressesenter, som organiseres og ledes av en «pressevert» i 

henhold til vedtatt beredskapsplan. Pressesenteret lokaliseres til kommunestyresalen. Her avholdes 

også pressekonferansene og andre større orienteringer. 

«Leseværelset», «Formannskapssalen» og «foajé» øremerkes som arbeidsrom og «myldreareal» for 

pressesenteret, og benyttes til utforming av informasjon, pressemeldinger, forberedelser til 

presskonferanser o.l. 

Internett -redaksjon: Vil holde til på kontoret til kommunens Web-redaktør, og bli forsterket med 

ressurser fra IT-avdelingen med nødvendig kompetanse og tilganger. 

Intern informasjon vil i stor grad foregå gjennom Intranettet, via telefon og ved oppslag. 

Informasjonsansvaret internt følger administrativ linje som ved daglig drift, men sekretariatet må 

være forbered på en noe hyppigere bruk av intranett og på oppdrag legge ut mer informasjon rettet 

mot ansatte. Sekretariatet vil også kunne formidle informasjon til pårørende av ansatte som er 

opptatt med krisehåndtering. 

Det er viktig at en uønsket situasjon ikke genererer informasjonskrise, og det er derfor viktig at alle 

aktører (både ansatte med ansvar for informasjon og overordnet ledelse) tar dette inn over seg, og 

sikrer at vi ikke 

- undervurderer informasjonsbehovet, ofte som et resultat av at selve alvoret i situasjonen 

undervurderes 

- havner i et informasjonsvakuum som følge av det media og publikum oppfatter som mangel 

på informasjon fra kriseeier 

- Etablerer fravær av fakta, kan føre til spekulasjoner internt og i nyhetsbildet 

- Kommer i en situasjon der ulike aktører uttaler seg forskjellig og skaper usikkerhet om 

hvordan berørte grupper skal forholde seg til krisen 
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- Presenterer for store mengder med informasjon fra ulike aktører som gjør det vanskelig for 

publikum å orientere seg. 

Ofte kan vi oppleve at ansvarlig organ er bevisst sitt informasjonsansvar, men kjenner ikke 

situasjonen før andre har etablert seg som informasjonsleverandører, for eksempel mediene. Dette 

kan også skyldes at ansvarlige organ har et ønske om å kvalitetssikre informasjonen bidrar til at 

informasjonen kommer for sent og at virksomheten havner på «hælene». 

Uklare ansvarsforhold internt kan bidra til at ingen tør å ta ansvar utad, eller at flere tar ansvar 

samtidig uten å koordinere budskapet slik at virksomheten går ut med flere motstridende budskap. 

Dårlig trening i å takle mediene/publikum gjør at de som skal uttale seg blir stresset og ikke får til den 

kommunikasjonen som er planlagt. Ringerike kommune har etablert gode systemer for 

befolkningsvarsling som kan benyttes i en slik sammenheng. 
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4.11 RESSURSOVERSIKT 

 

 

 

 

 

Ressurs Lokalisasjon Kontaktperson Telefon 

Minibuss 11 seter 
m/sjåfør 
Minibuss 11 seter 
m/sjåfør 
Minibuss 12 seter 
m/sjåfør 
Minibuss 12 seter 
m/sjåfør 
Personbil 9 seter 

 
Dagsenter Heradsbygda 

 
Mette Bjerkesmoen 

 
918 00 640 
 

2 redskapsbærere 
5 lastebiler ≥ 7,5 T 
6 Traktorer 
1 Veghøvel 
2 Gravemaskiner 
3 Feiebiler 
1 Truck 
1 traktorhenger 
1 vanntank 
1 Kompressor 
14 biler ≤ 7,5 T 
1 bergingsbil 
1 beltebil (2-seter) 

 
Teknisk drift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Follum 

 
Per Gulbrand Dysterud 
Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 

 
916 41 410 
901 36 029 
930 04 098 

2 stk. 150 kwa 
nødstrømsaggregat 
på henger. Vann og 
avløpsforsyningen 
har førsteprioritet 
på disse 

Beredskapslager 
Kilemoen 

Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 

901 36 029 
930 04 098 

Vanntank 9 m3 på 
traktorhenger. Er 
klargjort for 
trykkøkningspumpe 
Vanntank 800 l. Kan 
henges etter 
personbil 

Monserud Renseanlegg 
 
 
Beredskapslager 
Kilemoen 

Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 
 
Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 

901 36 029 
930 04 098 
 
901 36 029 
930 04 098 

Driftsutstyr, som 
lensepumper små 
aggregater osv. 

Follum Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 

901 36 029 
930 04 098 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

§ 4. Beredskapsplan 

c) En ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen 
selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved 
uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører 
om bistand under kriser. 
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4.12 Vedlegg 1 - VARSLINGLISTER 

 

 

 

 

 

 

Varsling 

Kommunen varsles via telefon eller på e-mail: beredskap@ringerike.kommune.no 

Ved bruk av beredskap@ringerike.kommune.no, varsles: 

 Ordfører Kjell B. Hansen 

 Rådmann Tore Isaksen 

 Kommuneoverlege Karin Møller 

 Informasjonsansvarlig Mats Øieren 

 Beredskapsansvarlig Sveinung Homme 

Kommunen varsles som regel enten fra Fylkesmannen, Politi eller egne etater 

 

Kriseledelsen varsles kollektivt på kriseledelsen@ringerike.kommune.no 

Funksjon Navn Stilling Telefon 

Leder av kriseledelsen Tore Isaksen Rådmann 41 50 50 13 

Ordfører Kjell B. Hansen Ordfører 95 75 26 35 

Kommunalsjef Christine Myhre Helse/omsorg 91 17 23 00 

Kommunalsjef Gunn Edvardsen Samfunn 93 40 70 21 

Kommunalsjef 
Kommunalsjef 

Marianne Mortensen 
Magnar Ågotnes 

Oppvekst 
Oppvekst 

41 51 97 82 
91 33 80 99 

Kommunalsjef  Trude Bredal Steinmo HR 90 60 59 60 

Kommunalsjef Gyrid Løvli Økonomi 91 12 83 79 

Medisinskfaglig rådgiver Karin Møller Kommuneoverlege 95 89 92 05 

Beredskapsansvarlig Sveinung Homme Seniorrådgiver 90 99 99 23 

Informasjonsansvarlig Mats Øieren Informasjonsansvarlig 92 29 23 93 

 

Ekspedisjonsressurser 

Funksjon Navn Stilling Telefon 

IT-ansvarlig Torkjell Dahl IT-sjef 93 02 73 88 

Sambandsansvarlig Asle Bjerregård IT-konsulent 91 83 21 12 

Helpdesk@ringerike.kommune.no   32 11 77 70 

 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

§ 4. Beredskapsplan 

b) En varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. 
Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i 
krisehåndteringen. 
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Egne ressurser 

Tjeneste Kontaktperson Telefon 

Legevakt/bakvakt Kine Mauseth/Karin Møller 32 11 11 11 

Brann Terje Reginiussen 110 

Psykiatri/rus Kjellaug Myrseth 90 92 49 13 

Psykolog Katrine Trongkleiv 40 91 78 42 

Barnevernsleder Mona Dalen 95 04 43 47 

Nav-leder Ringerike Bente Jansen 31 02 83 50 

Miljørettet helsevern Unni Suther 90 56 20 30 

 

Samarbeidspartnere 

Tjeneste Kontaktperson Telefon 

Politi 
Politi utlendings-
avdelingen 
 
Politi liaison 

Kun ved krise 
 
Gudrun Bråthen 
 
Jan Hatten 

jan.hatten@ringerike.kommune.no 

112 
32 14 57 61 
32 12 86 22/ 
413 98 048 
90 58 55 95 

Ringerike sykehus  32 11 60 00 

Beredskapsleder 
Ringerike sykehus 

May Janne Pedersen 984 16 639 

Sivilforsvaret Distriktssjef Johan Audestad 959  49 233 

Hotell Ringerike  32 17 16 20 

Drosje/taxi  32 12 19 00 

Hønefoss fjernvarme Ketil Bockmann, daglig leder 99 59 49 36 

Norsk radio og releliga Hans Arne Østlund LA4EU 90 83 97 72 

 

Tolketjeneste 

Språk Navn Telefon 

Albansk Sqhipe Daci 94 89 50 58 

Russisk Tatsiana Rusevich 40 67 09 78 

Polsk Ania Kedzior 90 29 55 45 

Indisk – hindi, punjabi Sharma Saroj 41 42 87 10 

Tysk Andreas Peach 45 63 26 46 

Tysk Martin Raastad 46 84 51 58 

Spansk Claudia M. Kristiansen 93 85 06 62 

 

Nøkkelfunksjoner egen organisasjon 

Funksjon Navn Stilling Telefon 

Teknisk tjeneste Johan Johnsen Enhetsleder Teknisk 98 89 92 37 

Teknisk tjeneste Magne Lohre Enhetsleder Teknisk 97 19 24 17 

Kriseteam Tom Morten Nilsen Enhetsleder Helse/omsorg 94 84 24 44 

Kriseteam vakttelefon   468 45 725 

Pressevert Kari Veien Dennè HR 409 00 140 
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Nyhetsmedier 

Media E-mail Telefon 

Ringerikes Blad                       redaksjonen@ringblad.no                                          32 17 95 00/32 17 95 30 

NTB    vaktsjef@ntb.no 

vaktsjef@ntb.no                                                                                             

22 03 40 40/22 03 45 45 
22 00 32 00 

NRK Østafjells                       buskerud@nrk.no 
02345@nrk.no                                                                

32 27 22 00/32 27 22 10 
  02345 

NRK nyheter                          nyheter@nrk.no                                                             23 04 80 00 

NRK dagsnytt                         dagsnytt@nrk.no                                                           23 04 84 10 

NRK dagsrevyen                    dagsrevyen@nrk.no                                                      23 04 82 10 

VG                                            
 

2200@vg.no   

pressemeldinger@vg.no                                                                 

20 00 00 00 

TV2                                           02255@tv2.no                                                              02255/22 31 47 00 

Aftenposten                                                                                                                     22 86 30 00/SMS 2286 

 

Vakttelefoner 

Funksjon   Telefon 

Politiet   112 

Brannvesenet   110 

Helsevesenet   113 

Forsvaret HV 03   905 40 952 

Sivilforsvaret vakt   488 88 988 

Telenor   482 55 860 

Vakttelefon vann/avløp Ringerike kommune  911 53 799 

Barnevernsvakt Kl. 08-22  91 11 46 00 

Prest (døgnvakt  95 15 18 20 

Rik Strømbrudd Vakttelefon  
                                1) Kjell Steinbakken 
                                2) Jan Erik Brattbakk 

 91 17 54 36 
90 91 37 88 
97 09 62 06 

Rik Flom                1) Helge Bergstrøm  91 36 15 00 

Hønefoss fjernvarme  95 24 42 20 

 

Sentral varsling 

Organisasjon E-mail Telefon 

NVE Varslingstjeneste 
- Flomvarsling 
- Skredvarsling 

  
404 36 000 
400 28 777 

NVE Beredskapstelefon  90 99 22 31 
22 95 93 60 
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4.13 Vedlegg 2 - Scenariobaserte PROSEDYRER/TILTAKSKORT 

Gjennom ROS-analysen er det beskrevet flere typer hendelser som vil kunne får alvorlige 

konsekvenser for Ringerike kommune. For noen utvalgte hendelser er det utarbeidet prosedyrer. 

Prosedyrene gir ingen fullstendig «oppskrift» på hva som skal gjøres i forhold til den inntrufne 

hendelsen, men er ment som ei «huskeliste» for momenter som kan bli utfordringer for kommunen å 

håndtere.  

Erfaringer fra virkelige hendelser er at det tar tid før vi faktisk forstår hvilke konsekvenser en større 

uønsket hendelse kan få. Prosedyrene trekker opp noen «worst-case»-konsekvenser for å sette fokus 

og hjelpe kriseledelsen å komme raskt i gang med krisehåndteringen.  

Det er foreløpig utarbeidet prosedyrer på følgende scenario: 

 

  1. Evakuering av deler av kommunens befolkning  

  2. Voldshandlinger av alvorlig karakter 

  2. Stor brann  

  4. Utbrudd av smittsom sykdom/pandemi 

  5. Flom i hovedvassdrag  

  6. Flom i mindre sidevassdrag  

  7. CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) 

  8. Storm og orkan  

  9. Bortfall av strøm, tele og data  

10. Større trafikkulykker  

11. Olje og kjemikalieforurensning  

12. Svikt i vannforsyning  

13. Skredhendelser 

14. Mottak av større grupper mennesker (flyktninger) uten husly 
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4.13.1 Scenario 1: Evakuering av deler av kommunens befolkning 

 

Situasjon 

Mennesker må flyttes fra et utsatt eller farlig område til et beskyttet eller ufarlig område. 
Evakueringen kan f.eks. skyldes jordras, større branner eller ulykke med farlig gods (eksplosjonsfare) 

Scenario/ worst case 

Deler av Hønefoss eller bygdene må evakueres 
Vanskelig å få kontakt/varsle innbyggerne 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Deler av befolkningen blir husløse 
Kommunen må overta ansvar for innkvartering, oppfølging og hjelp 
Stor pågang fra publikum og media 

Tiltak Ansvarlig 

Beslutning om evakuering Politiet 

Varsling av berørte Politiet 

Transport ut av evakueringsområdet Politiet 

Vakthold og sikring av evakueringsområdet Politiet 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Etablering av mottakssenter for evakuerte og pårørende iht. plan  Kriseledelsen  

Ledelse av EPS-senteret Leder kriseteamet 

Registrering av evakuerte Politiet 

Opprettelse av telefon på EPS-senteret Leder kriseteamet 

Rekvirering av mat og drikke ved evakueringssenteret Kriseledelsen 

Pårørende telefon Politiet/leder 
kriseteamet 

Informasjon til evakuerte og pårørende 
En fra informasjonstjenesten skal være tilstede på senteret og håndtere 
informasjonsansvaret overfor de evakuerte. 

Kriseledelsen v/leder 
informasjonstjenesten 

Etablering av sanitetsenhet ved mottaket Kriseledelsen 

Evakuering over tid 
Avklarer overnatting, transport til overnattingssted, rullering av 
personell 

Kriseledelsen 

Hjemsending Kriseledelsen 
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4.13.2 Scenario 2: Voldshandlinger av alvorlig karakter 

 

Situasjon 

Voldshandlinger/terror er en samlebetegnelse for mange ulike villede hendelser, jfr. ROS-analysens 
pkt. 5. 

Scenario/ worst case 

Skadeverk/grovt skadeverk 
Organisert kriminalitet 
Ran, tyveri/innbrudd 
Gisselsituasjon 
Drapstrusler/bombetrusler 
Drap 
Familievold/voldtekt/incest/trusler om alvorlig voldsanvendelser 
Gjengvold 
Terrorisme 
Skoleskyting 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Tiltak Ansvarlig 

Enhver hendelse bør politianmeldes. Politiet gjør endelige 
vurderinger. 

Politiet 

Beslutning om evakuering Politiet 

Vurdere innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting 
av tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Sørge for at kriseteamet aktiviseres 

Kriseledelsen 
 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  Kriseledelsen/Infotjenesten 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret 
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no,  

Informasjonsansvarlig 
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.3 Scenario 3: Stor brann 

 

Situasjon 

Storbrann som berører mange mennesker og/eller viktige samfunnsfunksjoner 

Scenario/ worst case 

Brann på helseinstitusjon/sykehjem 
Brann i skole/barnehage/idrettshall e.l. 
Brann i store boligkomplekser 
Stor skogbrann 
Flere døde/savnede/skadde 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

I første rekke nødetatene som «eier» hendelsen, men kommunen kan bli anmodet om bistand til 
ulike oppgaver  
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/nødetatene 
Involverte bygningseiere 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Ingeniørvesenet 
Bemanne teknisk sentral, utstyrslager, verksted m.m. 
Helsepersonell for å bistå nødetatene 

 
Kommunalsjef Teknisk 
Kommunalsjef Helse og 
omsorg 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner/infotjeneste 
Opprettelse av EPS-senter 
Be om assistanse fra andre, eks.: Sivilforsvar, forsvaret, Nabokommuner, 
Helseforetak/legevakt, Frivillige 

 
Kriseledelsen 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.4 Scenario 4: Utbrudd av smittsom sykdom/pandemi 

 

Situasjon 

Alvorlige utbrudd av farlig, smittsom sykdom 

Scenario/ worst case 

Tuberkulose 
Meningitt (hjernehinnebetennelse) 
Legionella 
MRSA (Multiresistente gule stafylokokker) 
SARS/MERS 
Influensa pandemi 
Vannbåren smitte forårsaker sjukdomsutbrudd/epidemisk tilstand 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Stort sykdomsfravær blant ansatte i kommunen/nedsatt drift 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare over tid 
Stor pågang fra publikum og media 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media. 

Tiltak Ansvarlig 

Kartlegger grad av utbrudd og lokale forhold som har betydning for 
faren for videre utbrudd av sykdom. Vurderer om lokale tiltak skal 
settes i verk. 

Smittevernlegen 

Informasjon utad Smittevernlegen 

Vurdere innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting 
av tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Helseforetak, legevakt 
Fylkeslegen 
Helsedirektoratet, folkehelseinstituttet 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. UMS Kriseledelsen/Infotjenesten 

Vurdere/iverksette: 
Kontinuitetsplan for helsepersonell 
Øvrige fagplaner 

 
Helse- og sosialsjef 
Etatsjefer 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.fhi.no  

Infotjenesten/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.5 Scenario 5: Flom i hovedvassdrag 

 

Situasjon 

Høy vannstand i Tyrifjorden og hovedelvene. Omfattende oversvømmelser. 

Scenario/ worst case 

Lavtliggende vegstrekninger settes under vann – deler av bygdene isoleres 
Vann trenger inn i kommunale og private bygninger 
Strømforsyning, telefon og datanett kan settes ut av spill i områder 
Renseanlegg og pumpestasjoner settes ut av spill, fare for forurensning av privat vannforsyning 
Hjemmeboende pleietrengende blir isolert / elektromedisinsk utstyr svikter 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Dårlig framkommelighet for hjemmehjelp og teknisk personell 
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon 
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon iht. plan 
Kommunale formålsbygg må stenges av pga. vannskader 
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
NVE (vassdrags- og skredmyndighet) tlf. 404 36 000 
Vegvesen, jernbaneverket/togledelse,  

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Rørleggervakt/vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m.m. 

Kommunalsjef teknisk 
 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling Kriseledelsen/- 
Informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Sandsekker, båter, pumper, strømaggregater, lysutstyr, merke- og 
sperremateriell, vanntanker m.m. 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret, NVE, Meteorologisk Institutt 
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.6 Scenario 6: Flom i mindre sidevassdrag 

 

Situasjon 

Bekkelukkinger tar ikke unna for vannmassene, vannet flommer sine egne veier. Omfattende 
oversvømmelser. 

Scenario/ worst case 

Omfattende skader på veier, jernbane og private eiendommer 
Vann trenger inn i kommunale og private bygninger 
Strøm, telefon og datanett bryter sammen 
Utforkjøringer på veier, togulykke/avsporing 
Drikkevann blir forurenset eller det oppstår brudd i forsyningen 
Renseanlegg og pumpestasjoner settes ut av funksjon 
Hjemmeboende pleietrengende blir isolert / elektromedisinsk utstyr svikter 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Deler av bygda må evakueres 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Vannbåren smitte forårsaker sjukdomsutbrudd/epidemisk tilstand 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Dårlig framkommelighet på vei for egne mannskaper 
Folk som «strander» i trafikken må tas hånd om 
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon 
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon iht. plan 
Kommunale formålsbygg må stenges av pga. vannskader 
Kommunens bemanning rammes pga. svikt i kommunikasjon  
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering? 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
NVE (vassdrags- og skredmyndighet) tlf. 404 36 000 
Vegvesen, jernbaneverket/togledelse 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Rørleggervakt/vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m.m. 

Kommunalsjef teknisk 
 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  
 

Kriseledelsen/-
informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Sandsekker, båter, pumper, strømaggregater, lysutstyr, merke- og 
sperremateriell, vanntanker m.m. 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret, NVE, Meteorologisk Institutt 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
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Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut ifra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.7 Scenario 7: CBRN-E (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) 

 

Situasjon 

En CBRN-E-hendelse medfører fare for  forurensning i hele eller deler av kommunen. 

Scenario/ worst case 

Hele kommunen rammes av et nedfall fra en stor atomulykke 
Deler av kommune rammes av en lokal hendelse med utslipp av radioaktivitet  
Forurensning, nedfall og eksponering for ioniserende stråling kan føre til helsemessige 
konsekvenser for befolkningen i form av akutte stråleskader, senskader og/eller psykologiske 
virkninger. 
Drikkevann og næringsmidler blir kontaminert 
Situasjonen kan bli langvarig 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Nedsatt framkommelighet pga. områdeavsperringer (lokale hendelser) 
Evakuering/varig fraflytting 
Stort behov for informasjon til innbyggerne, næringsmiddelprodusenter, husdyr m.m. 
Bistå andre myndigheter/aktører - eller på selvstendig grunnlag gjennomføre tiltak iht. plangrunnlag 

for kommunal atomberedskap http://www.nrpa.no/dav/d48a208e35.pdf 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse  

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Fylkesmannen i egenskap av leder av atomberedskapsutvalget i 
Buskerud 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(leverandører, helsepersonell, mannskaper) 
Helsestasjon, legevakt 
Bemanne servicetorg/informasjonstjeneste 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m.m. 

 
 
Kommuneoverlegen 
Kommunalsjef Teknisk 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter (ved lokale hendelser) 

 
Kriseledelsen 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. lokalradio/UMS/SMS/web 
Generell innbyggervarsling 
Særskilt varsling til bønder med husdyr og med dyr på beite 
Næringsmiddelbedrifter 

 
Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 
Kriseledelsen                  

Klargjøre materiell og utstyr 
Rensestasjoner, Jod-tabletter m.m. 

Kommuneoverlege 

Overvåke nyheter fra situasjonsrelevante aktører: 
Fylkesmannen i Buskerud 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret, Meteorologisk Institutt 
Nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.nrpa.no, www.kriseinfo.no, 

www.varsom.no,  www.yr.no,  www.met.no 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut ifra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.8 Scenario 8: Storm/orkan 

 

Situasjon 

Kraftig vind forårsaker store skader 

Scenario/ worst case 

Nedblåsing av skog og trefelling som forårsaker personskader, stengte veier, omfattende skader på 
bygninger 
Strøm, tele og IKT-nett bryter sammen 
Vannforsyning svikter i de deler av kommunen som forsynes av pumpeanlegg 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Dårlig framkommelighet for hjemmehjelp og teknisk personell 
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon 
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon iht. plan 
Kommunale formålsbygg må stenges av pga. ødeleggelser/strømbrudd 
Etablering av alternativ vannforsyning 
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/nødetatene 
Fylkesmannen 
Met.no (værvarslingen) 
Vegvesen, jernbaneverket/togledelse 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Teknisk vakt/ingeniørvesenet 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m.m. 

Kommunalsjef teknisk 
 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner (NB! Hjemmeboende 
pleietrengende!) 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. UMS Kriseledelsen/- 
informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Strømaggregater, lysutstyr, merke- og sperremateriell, vanntanker 
m.m. 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret, NVE,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 
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Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.9 Scenario 9: Langvarig bortfall av strøm/telefon/IKT 

 

Situasjon 

Hele eller deler av kommunen mister strøm og/eller telefon og/eller dataforbindelse over tid 

Scenario/ worst case 

Hendelsen skjer under sprengkulde – mange hjem blir ubeboelige pga. kulde 
All telefoni og datatrafikk bryter sammen 
Vannforsyning svikter i de deler av kommunen som forsynes av pumpeanlegg 
Forsyning av mat og drivstoff innskrenkes kraftig 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Vanskelig å få tak i egne mannskaper pga. manglende kommunikasjon 
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon /hoteller 
Flere kommunale formålsbygg må stenges  
Etablering av alternativ vannforsyning 
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/nødetatene 
Nettleverandørene 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Tekniskvakt/ingeniørvesenet/vaktmestere/vedlikeholds-avdeling 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m. m.  
Innkalle nødvendig helsepersonell 

 
 
Kommunalsjef Teknisk 
Kommunalsjef Helse og 
omsorg 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner (NB Hjemmeboende!) 
Opprettelse av EPS-senter 
Be om assistanse fra andre, eks.: Sivilforsvar, forsvaret, 
Nabokommuner/nettselskaper, Helseforetak/legevakt, Frivillige 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. radio, løpesedler, oppslag, 
utrop e.l. Norsk Radio og releliga er klar til å bistå, (se varslingsplan). 

Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Strømaggregater, lysutstyr, vanntanker m.m. 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef Teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret, NVE,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no 

Infotjenesten/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut ifra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.10 Scenario 10: Større trafikkulykke 

 

Situasjon 

Stor ulykke på vei eller jernbane med dødsfall eller omfattende personskader. Ulykke på 
vei/jernbane som medfører fare for liv/helse. 

Scenario/ worst case 

Togulykke eller bussulykke med mange omkomne/skadde personer 
Transport med farlig gods som forulykker og truer liv/helse i bebygde områder 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

I første rekke nødetatene som «eier» hendelsene, men kommunen kan bli anmodet om bistand til 
ulike oppgaver  
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/nødetatene 
Involverte transportører, vegvesen, jernbaneverket 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Ingeniørvesenet 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m. m.  
Helsepersonell for å bistå nødetatene 

 
Kommunalsjef Teknisk 
 
Kommunalsjef Helse og 
omsorg 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter 
Be om assistanse fra andre, eks.: Sivilforsvar, forsvaret, Nabokommuner, 
Helseforetak/legevakt, Frivillige 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  Informasjonsansvarlig 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret, NVE,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.11 Scenario 11: Olje/Kjemikalieforurensning 

 

Situasjon 

En hendelse medfører at olje eller kjemikalier lekker ut. Forurensningen truer liv og helse og/eller 
miljøverdier i Ringerike kommune. 

Scenario/ worst case 

Utslipp av farlig stoff som truer liv/helse i bebygde områder 
Stort utslipp av olje/kjemikalier til drikkevannskilder       
Utslipp med stort skadepotensial for kjente miljøverdier (verneområder, utvalgte naturtyper, 
prioriterte arter)  
Utslipp av olje/kjemikalier som forurenser jordsmonn og/eller vassdrag 
Konsekvensene kan være uopprettelige/bli svært langvarige 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

I første rekke nødetatene som «eier» hendelsene, men kommunen kan bli anmodet om bistand til 
ulike oppgaver  
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 
Kommunen vil få mye etterarbeid mht. opprydding på skadested og normalisering av situasjon 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak 
iht. sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
a. IUA-samarbeid (Det interkommunale utvalget mot akutt 
forurensing) tlf. 110 

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=59490 
b. Politi/innsatsledelse på skadested 
c. Involverte transportører, vegvesen, jernbaneverket 
d. Kystverket, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Buskerud 

Kriseledelsen 
 
IUA-Buskerud v/Drammen 
Brannvesen vurderer 
omfang og videre tiltak 
iht. plan (VEDLAGT) 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Ingeniørvesenet 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m. m.  

 
 
Kommunalsjef Teknisk 
 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner/infoplan 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  
 

Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 
Aktuelle nettsteder:  
IUA Buskerud-

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=59490 

www.kriseinfo.no, www.varsom.no, www.miljodirektoratet.no, 

www.vegvesen.no,  

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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Opprydding på skadested og normalisering av situasjon Kommunen i ordinær drift 
i samarbeid med 
«problemeiere» og 
forurensnings-
myndighetene 
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4.13.12 Scenario 12: Svikt i vannforsyningen 

 

Situasjon 

En hendelse medfører avstenging eller svikt i forsyningen av drikkevann i hele eller deler av 
forsyningsområde for de kommunale vannverkene. 

Scenario/ worst case 

Institusjoner, skoler og barnehager mister vannforsyning 
Bortfall av brannvann  
Husdyrbesetninger får vannmangel  
Situasjonen kan vare over flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Etablere alternativ, midlertidig vannforsyning til de mest kritiske stedene 
Etablere fyllingspunkter for drikkevann 
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering/flytting til reservelokaler kan bli aktuelt 
Kommunen vil få mye etterarbeid mht. normalisering av situasjon 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Mattilsynet 
Fylkesmannen og IUA (110-sentralen) - ved forurensningshendelse 
NVE - ved dambrudd 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp  
Driftsansvarlig vannverk, rørleggervakt, Ingeniørvesenet, 
Vassdragsteknisk ansvarlig 
Bemanne teknisk sentral, utstyrslager, verksted m.m 
Vurdere behovet for å be om assistanse/forsterkning av 
brannberedskap fra nabobrannvesen 

 
Kommunalsjef Teknisk 
 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Beredskapsplan for vannverket 
Tiltak iht. øvrige fagplaner/infoplan 

 
Kommunalsjefer 
 

Vurdere/Iverksette varsling vha. lokalradio, TV-Modum, UMS + 
websider 
Generell innbyggervarsling 
Varsling til bønder m/husdyr på kommunalt nett 
Næringsmiddelbedrifter og RingeriksKjøkken/andre storkjøkken 

Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 
 
Kommunalsjef Teknisk 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
 

Opprydding og normalisering av vannverksdriften Kommunen i ordinær 
drift 
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4.13.13 Scenario 13: Jord/Leirskred i bebygde områder 

 

Situasjon 

Masser har rast ut i bebygd område. Skadeomfang og skadepotensial uvisst. 

Scenario/ worst case 

Flere hus er tatt av skred og det er trolig døde og/eller skadde personer 
Bebyggelse trues av ytterligere skredhendelser 
Vei og/eller jernbane blir brutt av skred 
Det oppstår brudd i vannforsyning, strøm, tele og datanett 
Skredmasser tilstopper vassdrag 
Deler av kommunen isoleres 
Evakueringsbehov 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Avsperring av farlig område 
Evakuering 
Dårlig framkommelighet for hjelpemannskaper 
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon 
Stor pågang fra publikum og media 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/annen innsatsledelse på skadested 
NVE (vassdrags- og skredmyndighet) tlf. 400 28 777 
Vegvesen, jernbaneverket/togledelse 
Norges Geotekniske Institutt – sakkyndig kompetanse 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Kalle ut mannskap og maskiner til å bistå arbeidet på skadested, 
primært ingeniørvesen – andre ved behov. 
Bemanne teknisk sentral, utstyrslager, verksted m.m. 
 

Kommunalsjef Teknisk 
 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner – herunder infotjeneste 
Opprettelse av EPS-senter 
Vurdere behov for bistand fra Fylkesmannen, Sivilforsvar/Røde kors, 
andre 

Kriseledelsen 
 

Iverksette innbyggervarsling  
 

Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef Teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret, NVE, Meteorologisk Institutt 
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.nve.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut ifra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.14 Scenario 14: Mottak av større grupper mennesker/flyktninger uten 
overnattingstilbud  

 
Situasjon 

En større gruppe migranter, 30-50 personer ankommer Ringerike kommune uanmeldt. De møter 
hos politiet for registrering. 

Scenario/ worst case 

Kommunen må innkvartere gruppen på forskjellige hoteller uten mulighet for oppfølgning. 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Kommunen må overta ansvar for innkvartering, oppfølging og hjelp 
Kommunen må ta ansvar for innfrysing av bagasje og utstyr. 
Stor pågang fra publikum og media 

Tiltak Ansvarlig 

Registrering i henhold til lovverk Politiet 

Ved ankomst av opptil 10 flyktninger rekvireres plass på     Ringerike 
Hotel. Ved ankomst av flere enn 10 flyktninger rekvireres 
Ringerikshallen. Der er det gode toalett- og dusjmuligheter. Samt en 
kafeteria hvor man kan innta mat.  

Politiet 

Transport til Ringerikshallen. Flyktningen skal visiteres før transporten 
foretas, og fratas alle personlige dokumenter, mobiltelefon, kvitteringer 
etc. All bagasje skal gjennomgås før transport til venterom. Bagasjen må 
fryses ned (48 timer). 
Puttes i søppelsekker og merkes. 

Politiet 

Bagasje/klær transporteres til Tyribo omsorgssenter og fryses ned. 
Fryserom vil være klargjort på to timers varsel. 

Kriseledelsen 

Røde kors har bistå med bemanning med 2 personer i 24 timer for 
nødvendig tilsyn/brannvakt.  Sikkerhetsvurderes hvor mange 
polititjenestemenn som må være tilstede. Det skal være personell med 
politimyndighet tilstede. 

Politiet 
 

Det etableres nødvendige antall soveplasser i Ringerikshallen. Menova 
as har beredskapslager med 30 skumplastmadrasser lagret til enhver 
tid. Hvis større behov har Jysk lager hvor man supplere.  
Forpleining: RingeriksKjøkken, som leverer nødvendig mat. 

Kriseledelsen  

Overføring til transitt/ordinært mottak Politiet 
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4.14 Vedlegg 3 - OVERSIKT OVER SAMLINGSPLASSER V/EVAKUERING 
 Samlingsplass  

Elvegata bofellesskap Utenfor B.-blokka  

   

Tyribo Fellesrom I trygdeblokka 

Nes omsorgssenter Bygdehuset  

Hønefoss omsorgssenter Flaggstanga Stor hage bak sykehjem 

   

Hov alle (bofellesskap) Utenfor u. etg. Harald Hårfagresvei 15 

Hallingby bofellesskap Parkeringsplassen Hvalsbruveien 19/21 

Færdenmarka bofellesskap Skibrua Ligger inn fra Færdenveien mot gangstien som 
går fra Smeden og ned til skolene 

Hvelven 89 Parkeringsplassen  

Trygdeleilighetene 
Strømsoddveien 

Flaggstang  

Omsorgsboligene Sagveien Parkeringsplass Utenfor leilighetene 44 a-f 

Hvelven omsorgssenter 
Bofellesskap for demente/ 
dagsenter 

Parkeringsplass 
Utenfor 
inngangsdør 

Utenfor hovedinngang plan 1 
Plan 0 

Aurora Hønefoss Bakgården Storgt. 13/parkeringsplassen 

Aurora Hensmoen Parkeringsplassen  

Heradsbygda barnehage Utenfor porten Ved gangveien 

Tyristrand barnehage Parkeringsplassen Klubbhuset til Tyristubben 

   

   

Storgt. 13 Parkeringsplass Andre siden av gaten utenfor Servicetorget 

Krisesenteret Kantina Hov Gård  

Legevakta Rundkjøring Ved inngangspartiet poliklinikk 

   

Veienmarka skole Basketballbanen  

Hov ungdomsskole Fotballbanen  

Nes skole/barnehage Ved porten 
Asfaltert plass 

 
Mellom skolen og ballbingen 

Tyristrand skole 
Hallen 
Kulturhuset 

Grusbanen 
Grusbanen 
Skoleplassen 

 

Kirkeskolen Håndballbanen Nærmeste åpne plass øst for paviljongen. 

Eikli skole Langs gjerdet Ved Osloveien mot paviljongen 

Kulturskolen Parkeringsplassen På oppsiden av bygget, taxiholdeplassen 

Vang skole Fotballbanen  

Hallingby skole Fotballbanen  
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4.15 Vedlegg 4 - SITUASJONSSKISSE OPERASJONSROM, - KRISELEDELSEN 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lager Lager Lager 

Møterom 

Ekspedisjon 

Operasjonsrom 
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4.16 Vedlegg 5 - Sjekkliste ved trussel over telefon 

Hold forbindelse – ikke legg på! Vær rolig og vennlig! 

Still spørsmål for å avdekke om trusselen er troverdig 

Be vedkommende gjenta, om mulig (unnskyld deg med dårlig linje!) 

 

Hvor er trusselutøver: ………………………………………………………………… 

Når vil trusselen være her: ………………………………………………………………. 

Hva slags trussel er det: …………………………………………………………………. 

Hvordan ser trusselutøver ut: …………………………………………………………… 

Hvorfor gjør du dette: …………………………………………………………………… 

Hvem er du: ……………………………………………………………………………… 

 

Nøyaktig ordlyd av trusselen: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………….. 

 

Dato: ………….   Kl.: ………….  Telefonnr: ……………………………… 

Hvilket telefonnummer mottok du samtalen på: …………………………. 

 

Din vurdering: 

Melders kjønn: ……………………… Alder: ………. Språk: …………... 

Melders stemme: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. (sint/rolig/sakte/svak osv.) 

Beruset? …………………. Noe kjent med stemmen? ……………………………….. 

Bakgrunnslyder: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………….. (gatelyder/motor/maskiner/stemmer/musikk osv.) 

 

Hvem rapporterte du videre til: …………………………………………………………. 

Dato / kl: ………….  …………… 

Rapportskriver: ………………………………………………. 
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5. SAMARBEID MELLOM KOMMUNER 
§ 5. Samarbeid mellom kommuner 
Der det er hensiktsmessig bør det etableres samarbeid mellom kommuner om lokale og regionale 
løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, med sikte på best mulig utnyttelse av 
de samlede ressurser. Hver kommune skal ha en egen beredskapsplan og helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse i henhold til forskriften. 

 

Ringerike kommune har i kraft av egen størrelse ikke noe uttrykt behov for å samarbeide med andre 

kommuner, dersom ikke hendelsesforløp oppstår på tvers av kommunegrensene. Nabokommunene 

er derimot små, Ringerike kommune har eget yrkesbrann og redningskorps, vi er vertskommune for 

et akuttsykehus, og skal selvsagt stille sine ressurser til disposisjon for nabokommuner og andre 

dersom situasjonen krever det, og det er ønskelig fra den som «eier hendelsen» sin side.  

Ringerike kommune kan særlig øke sin kapasitet til å håndtere egne uønskede hendelser eller kriser 

gjennom samarbeid om ressursoversikter, evakueringsplaner og krisekommunikasjon. 

 

6. OPPDATERING OG REVISJON 
§ 6. Oppdatering/revisjon 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. 
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første 
ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revideres en 
gang pr. år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen og når 
planen sist er oppdatert. 

 

Beredskapsplanen skal kontinuerlig vedlikeholdes/oppdateres/ajourføres. Ansvar for dette ligger til 

beredskapsansvarlig. 

Siste hovedrevisjon av denne planen ble gjort september 2016. 
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7. ØVELSER OG OPPLÆRING 
§ 7. Øvelser og opplæring 
Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra 
kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen skal øve sammen med andre 
kommuner og relevante aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. 
Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens 
krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. 

 

Forskriften stiller et minimumskrav for hyppighet av øvelser av beredskapsplanen. Minimumskravet 

er ikke til hinder for at kommunen øver planen oftere enn hvert annet år. Det er viktig at kommunen 

avholder øvelse etter revisjoner av kriseplanen og i situasjoner hvor sentrale personer i kriseledelsen 

er nye i rollen, uavhengig av om det har gått to år siden forrige øvelse eller ikke. En øvelse vil teste 

om beredskapsplanen er hensiktsmessig og vil samtidig gi eventuelle nye personer i kriseledelsen 

nyttig erfaring og kunnskap. Her kan ofte enkle skrivebordsøvelser (table-top), som er enkle og 

planlegge og billige å realisere gi et godt utbytte. 

Likeens kan det være nyttig for kommuneledelsen å «henge seg på» øvelser som brann og 

redningsvesenet, politi sykehus og andre samarbeidsaktører arrangerer. 

De som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering må ha tilstrekkelig kunnskaper for å ivareta 

rollen og ansvaret på en god måte. Kommunen kan enten selv forestå opplæringen eller sikre 

kunnskap gjennom eksterne kurs i krisehåndtering. Nasjonalt utdanningssenter for 

samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) tilbyr en rekke relevante kurs hvert år. 

Ringerike kommune deltar i «Øvelse Bjørn» høsten 2017. 

 

8. EVALUERING 
§ 8. Evaluering etter øvelser og/eller uønskede hendelser 
Kommune skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der evalueringen 
gir grunnlag for det skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og 
beredskapsplaner. 

 

Tiltak: 

Allerede tidlig i planleggingsfasen av en øvelse bør det vurderes hva som skal evalueres og 

hvordan evalueringen skal gjennomføres. 

Øvingsmål og delmål må utformes slik at evalueringen gir en vurdering av måloppnåelsen. 

Utarbeid kriterier for evalueringen på forhånd. 

Benytt alltid anledningen til umiddelbart å dokumentere «førsteinntrykk». 

Utarbeid gjerne et spørreskjema på forhånd. 

Ved evaluering etter uønskede hendelser, vil alltid «loggen» være sentral, samt eventuelle 

spørreskjema og/eller innspill fra involverte parter. Vent aldri med å oppdatere/justere planverket til 

neste revisjon. Oppdater umiddelbart slik at planverket alltid er ajour. Glem ikke oppdateringer av 

ROS-analysen. 
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9. DOKUMENTASJON 
§ 9. Dokumentasjon 
Kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. 

 

Beredskapsplanverkets «ROS-analyse» og «Beredskapsplan» blir fortløpende ajourført og er 

tilgjengelig for alle på kommunens intranett. Dokumentasjonsplikten ansees derfor ivaretatt. 

 

 

10. TILSYN 
§ 10. Tilsyn 
Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter denne 
forskriften. Tilsynet skal følge bestemmelser i kapittel 10A i lov 25. september nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

 

Tilsyn med at Ringerike kommune oppfyller bestemmelsene i denne forskriften er lagt til 

Fylkesmannen. Tilsynet skal påse at Ringerike kommune kan dokumentere at plikter og ansvar er i 

overensstemmelse med kravene i forskriften. 

Neste tilsyn er planlagt til 10. november 2016. 


	Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016
	Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 07.11.2016
	Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 07.11.2016
	Ringerike kommune - gnr 95 99 - Slettveien 17 - klage dispensasjon
	Meldingstekst.html
	Ringerike kommune - Gnr 29 5 - Ultvedtveien 58 - krav om dekning av sakskostnader
	Diverse spørsmål, forslag
	RS 29/16 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 07.11.2016
	Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 07.11.2016
	Ringerike kommune - gnr 95 99 - Slettveien 17 - klage dispensasjon
	Meldingstekst.html
	Ringerike kommune - Gnr 29 5 - Ultvedtveien 58 - krav om dekning av sakskostnader
	Diverse spørsmål, forslag


	RS 30/16 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 07.11.2016
	Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 07.11.2016

	RS 31/16 Svar på diverse spørsmål fra representanten Broberg til HMA
	Svar på diverse spørsmål fra representanten Broberg til HMA

	PS 93/16 Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Haug Midtre
	Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Haug Midtre
	GNR. 257/1 - Konsesjon og boplikt på Haug Midtre
	GNR. 257/1 - Konsesjon og boplikt på Haug Midtre
	Boplikt på Haug gård Nakkerud
	Boplikt på Haug gård


	PS 94/16 Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård
	Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård
	Konsesjon og boplikt på Raa gård
	Konsesjon og boplikt på Raa gård
	Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt
	Fm brev 16.08.16
	Vedlegg
	Uttalelse angående søknad om grenseflytting fra Ringerike kommune til Hole kommune


	PS 95/16 0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  - 2. gangsbehandling
	0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  - 2. gangsbehandling
	Oversiktskart med planavgrensning
	Forslag til plankart  - 2. gangsbehandling
	Forslag til reguleringsbestemmelser - 2. gangsbehandling
	Planbeskrivelse - 2. gangsbehandling
	Risiko- og sårbarhetsanalyse
	Uttalelse, Buskerud fylkeskommune
	Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud
	Uttalelse, Landbrukskontoret
	Uttalelse, Miljørettet helsevern
	Uttalelse, Eivind Aalde Nyhagen
	Brevkommunikasjon, Eivind Aalde Nyhagen
	0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane - 1. gangsbehandling
	0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane - 1. gangsbehandling


	PS 96/16 392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangsbehandling
	392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangsbehandling
	Oversiktskart
	Plankart, 2. gangs behandling
	Reguleringsplanbestemmelser, 2. gangs behandling
	Planbeskrivelse med konsekvensutredning
	Trafikkanalyse
	KU Naturmangfold
	KU Landskapsbilde
	Støyrapport
	Vibrasjonsvurdering
	Arkeologisk rapport
	ROS-analyse
	Teknisk underlag - grovprosjektert veg
	Illustrasjon kryssområde, forslag teknisk plan
	Høringsinnspill med rådmannens kommentar etter 1. gangs behandling
	Saksframlegg 1. gangs behandling
	Dispenasjonsvedtal 15.08.12.
	Brev Statens vegvesen - innsigelsen trekkes


	PS 97/16 Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg
	Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 05.09.2016
	Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg

	Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg
	Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr
	Endringsforskrift - Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg
	Endringsforskrift - Lokal forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker
	Svar på spørsmål i e-post fra Anders Braaten 27.9.2016
	E-post fra Anders Braaten 27.9.16
	Kommunens krav til utbedring av avløpsanlegg i Strøsoddbygda
	Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av representant Anders Braaten (Sp)
	Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - omgjøring av tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr


	PS 98/16 Gamle Follum skole - utbyggingsavtale
	Gamle Follum skole - utbyggingsavtale
	Utbyggingsavtale
	Plankart
	Reguleringsbestemmelser


	PS 99/16 REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016
	REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016
	REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016




