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Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Fisketjern 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. 

 

 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen ved Vikersetervegen. Planen skal 

legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og kommunedelplanen har 

tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått 18 nye hyttetomter i området ved Fisketjern. 

Det er lagt vekt på å trekke hyttetomtene bakover på hyllene i terrenget og hensynta lokale 

terrengforhold, for å minimere dagens landskapsbilde. Tomtene er i hovedsak i samsvar med 

avgrensningen i kommunedelplanen, men tomte rekken mot Fisketjern strekker seg noe inn i 

100 m sonen. Dette for at tomter og veg skal ligge mest naturlig i terrenget, og minimere 

inngrep i landskapet. Hytter med oppstugu tillates ikke. Det tillates oppløft som ikke er 

høyere enn møne for inntil 1/3 av takflaten.  

 

Etter å ha vært på befaring i området ser Rådmannen at det er fornuftig å legge hyttetomtene 

der de er lagt samt veg, for minst mulig terrenginngrep. Tiltakshaver har ivaretatt myrområdet 

som ligger innenfor planområdet og sikret god grøntstruktur.  

   

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Områder som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men er hvert å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  
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Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011 Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er to områder avsatt til ny 

fritidsbebyggelse i Vikerseterområdet. Hvor denne ligger ved Fisketjern. 

 

Planen var så og si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den 

uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende 

regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å 

avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling.  Vår/ sommer 

2015 ble det endelig avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og saken ble sendt til 

forhåndsvurdering i Ringerike kommune med adskilte plankart og bestemmelser, men felles 

planbeskrivelse etter avtale med kommunen. Etter tilbakemelding i slutten av januar 2017 er 

planbeskrivelsene også utarbeidet separat. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Det ble meldt oppstart av 

planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter samt annonse i Ringblad i 

31.05.12, med høringsfrist 30.06.12.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området ved Fisketjern ligger på en sørvendt kolle i terrenget, og har utsikt mot Gyranfisen og 

fjellområdene mot nord og sørover mot Høgfjell. I tillegg til fisketjern fins det flere mindre 

vannputter i området. Vegetasjonen i området er spredt fjellskog, gran, furu og bjørkeskog. 

Det er ikke oppsatt noen hytter i planområdet. Sørøst for planområdet er det en eksisterende 

hytte. Langs stien som går langs Fisketjern ligger det en eksisterende jakt/fiskebu.  

Nærområdet blir brukt mye til utfartsområder både sommerstid og vintertid. Dette fra 

eksisterende hytter og for folk som bruker det som utfartsområde. Det er tilrettelagt med 

turstier og oppkjørte skiløyper på vinteren. DNT har hytte i området, hvor det drives 

kafetilbud i helger og ferier vinterstid.      

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra ar plan & landskapsarkitekt Anne Ribberud, 27.02.2017.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

- Fisketjern snitt 

- Fisketjern VA plan 

- Vedlegg med bl.a. innspill 

- Oversiktskart snitt Fisketjern  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tiltakshaver for planen er grunneier Ola 

Viker. Planen er utarbeidet av ar plan & landskap ved landskapsarkitekt Anne Ribberud. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

Planområdet er i denne kommunedelplanen regulert til ny fritidsbebyggelse og LNF-områder. 

 

Maksimal utnyttelsesgrad beregnes i BYA er totalt 170 kvm. Av dette kan maksimum 20 kvm 

brukes til uthus, maksimum 30kvm brukes til parkering og maksimum 120 brukes til 

hytte/fritidsbolig.  

 

Langs vann (gjelder også vann mindre enn 1 000 m² og mindre bekker) og vassdrag med 

årssikker vannføring er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak som nevnt i Plan- og 

bygningsloven § 20-1 første ledd, bokstavene a, b, c, d, h, i ,j, k og l eller fradeling til slike 

tiltak, nærmere enn 100 meter fra strandlinje (målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

flomavstand) i LNF- områder og 50 meter i byggeområder. 

 

Det tillates innlagt vann i bebyggelse i byggeområder. Det tillates etablert både svartvanns- og 

gråvannutslipp såfremt utslippet er i samsvar med gjeldene lovverk. Det kreves egne søknader 

for hvert utslipp. Plassering av avløpsanlegg bør i hovedsak skje på terrengets premisser, slik 

at sprenging i fjell i størst mulig grad unngås. 

 

Ved plassering av bygninger, interne veier, vann- og avløpsanlegg og andre tiltak skal det tas 

hensyn til terrengforhold slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep 

unngås. Naturlig terreng og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved 

regulering av et område skal det tas hensyn til myrområder, koller og andre naturområder som 

er visuelt utsatt eller utgjør viktige elementer i naturlandskap. 

 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen: gnr 295, bnr 1 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ar plan & landskap varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 31.05.2012 og kunngjorde det i Ringerikes Blad i juni 

2012, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert som er vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under.  
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Fylkesmannen i Buskerud, 21.06.2012 

Ber om at forhold knyttet til vassdraget, friluftsliv, landskap, naturmangfold, og energi blir 

tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Viser til kommunedelplanen og forutsetter at 100 m belte 

sikres for planen ved fisketjern. Det må sikres gode grøntstrukturer. 

 

 Forslagstillers kommentar: Temaene er omtalt i planbeskrivelsen. Det er gjort mindre 

inngrep i 100 m beltet – en av tomtene har bygningsplasseringen 4 m inn i 100 m 

belte, i tillegg til at noen tomtearealer strekker seg noen meter inn. 

 Rådmannens kommentar: Hyttetomtene mot vannet er lagt der det er mest naturlig i 

terrenget for å unngå minst mulig inngrep i terrenget. Ved å flytte tomtene lengre vekk 

fra Fisketjern, vil medføre at vegen må legges i skjæring som vil medføre til større 

terrenginngrep. Veien er også lagt rundt myra for å bevare den. Rådmannen mener 

plassering av hyttetomter og veier er lagt mest skånsomt i terrenget, for å minimere 

inngrep.  

 

 

Buskerud fylkeskommune, 18.06.2012 

Viser til lov om kulturminner og krav til registrering. 

 

 Forslagstillers kommentar: Dette er gjennomført – det ble ikke gjort funn i området. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Statens vegvesen, 02.07.2012 

Dersom planen medfører behov for endringer på veger eller i trafikkforhold må dette påregnes 

gjennomført før området kan tas i bruk. Det vises il arbeidet med kryss ved Ringmoen. 

 

Det vises også til at kryss ved fv 172 ikke er akseptabelt, opprustning av krysset må 

innarbeides i bestemmelsene. 

 

 Forslagstillers kommentar: Planen har avventet løsning ift nytt kryss på Ringmoen. 

Rekkefølgebestemmelser er satt inn i planmaterialet. 

Dette krysset ble utbedret ved godkjenning av plan for Vikerseter hyttegrend og 

godkjent av statens vegvesen i denne sammenheng. Vi stiller spørsmålstegn til at dette 

må gjøres på nytt? 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

Varsel om innsigelse 

Det er ikke varslet innsigelser ved planoppstart. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse.   

 

Kommunedelplan for Ådalsfjella angir byggeforbud i en 100 m sone fra vann og vassdrag i 

LNF- område, og 50 m i byggeområder. Enkelte av hyttetomtene vil ligge innfor 100 m sonen. 

Tomt 21 vil ha en byggegrense på 85 m fra Fisketjern. Rådmannen ser etter befaring i området 

at hyttetomtene mot vannet er lagt der det er mest naturlig i terrenget for å unngå minst mulig 

inngrep i terrenget.  
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Ved å flytte tomtene lengre vekk fra Fisketjern, vil medføre at vegen må legges i skjæring som 

vil medføre til større terrenginngrep. Veien er også lagt rundt myra for å bevare den. 

Rådmannen mener plassering av hyttetomter og veier er lagt mest skånsomt i terrenget, for å 

minimere inngrep.  

 

Juridiske forhold  

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

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Det er foreslått 18 nye hyttetomter ved Fisketjern. Utbygger har tenkt å legge hyttene på 

naturlige hyller for å hensynta lokale terrengforhold. Tomtene er lagt i terrenget på en slik 

måte at tomtene i svært liten grad vil skygge for hverandre, så de kan oppnå god plassering 

med utsyn og gode solforhold. For at fjernvirkningen på landskapet skal bli minst mulig 

tillates det ikke hytter med oppstugu, men det tillates takoppløft som ikke er høyere enn møne 

for inntil 1/3 av takflaten.  

 

Tomtene og veien er lagt mest naturlig i terrenget for å unngå minst mulig forstyrrelser i 

landskapsbilde, se vedlagt snitt tegning. Rådmannen ser det som fornuftig å legge tomtene og 

veien der hvor landskapsbilde blir minst skadelig. Tomtene ligger såpass langt og høyt unna 

stien som går langsmed Fisketjern, at det ikke vil føles privat å bevege seg ved vannet. Et 

annet tiltak som også medfører til liten innvirkning på fjernvirkninger er krav til at lyskilden 

skal være skjermet ved bruk av utebelysning. Det åpnes for bruk av aggregat siden det ikke pr 

dagsdato er lagt opp til strøm i området. Dette er noe som kan medføre til sjenerende støy, og 

da er viktig at krav til at aggregat skal være innebygd og lydisolert blir fulgt opp. Ellers kan 

dette bli en ulempe for omgivelsen rundt.   

  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg og ovenstående kommentarer. 

Omfanget er beskjedent 
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Infrastruktur 

Aktuelle tema er: Vann og avløp, adkomst, parkering, privat veg, kommunal veg og offentlig 

vegforbindelse. 

 

Naturmangfold 

§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8-12 i loven legges til grunn ved 

utøving av offentlig myndighet.  I følge § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og 

økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger.  

 

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom 

forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I 

denne konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog- og landskap 

samt øvrige kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram 

andre opplysninger fra kommunen eller fylkesmannen som tilsier at området har spesielle 

kvaliteter i forhold til naturmangfold. 

 

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for 

betydelig skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig 

betydning ikke berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak 

skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp. 

 

I følge § 9 i naturmangfoldloven (”føre-var”-prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap brukes 

som begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken ligger det 

ikke inne registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes som liten og ”føre-var” 

prinsippet vektlegges i liten grad i denne saken.  

 

§ 10 Kommunedelplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området og fastsatt 

aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.  

 

Forslag til reguleringsplan for området utnytter de arealene som ansees å være egnet i området 

– samtidig som det ivaretar romslige grøntkorridorer. Den planlagte utbyggingen vil ikke 

ødelegge leveområder for truede eller nær truede arter og prinsippet om samlet belastning ihht 

§ 10 blir derfor ikke vurdert nærmere.  

 

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Hoveddelen av arealet er allerede regulert til 

bebyggelse, og de små tilleggsarealene er avklart gjennom kommunedelplanen. Området er 

tatt i bruk, og formålet er avklart i overordnet plan.  

 

§ 12 De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og 

tomteplasseringer er gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og 

landskapsmessige forhold. Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene i 

naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan. 

 

Skogbruket i området har lav til middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde. 
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Grøntstruktur 

Avgrensningen av områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse, samt byggeforbudssoner mot 

vann og vassdrag bidrar til gode grøntstrukturer i områdene. I tillegg er det søkt å ivareta 

myrområder som gir områdene luft og rom. Det er viktig å ivareta deler av den eksisterende 

vegetasjonen i byggeområdene som skjerm mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til 

skjerming av de enkelte tomter og gi bedre bomiljø. 

 

Vegetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig tynnet ut, men 

tilstrekkelig vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg. Videre hogst vil skje i 

samråd med utbygging i området.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.  

 

Det er utarbeidet en ROS analyse som er en del av planbeskrivelsen.  

Referat fra oppstartsmøtet viser til at geotekniske vurderinger av området må gjennomføres. 

Dette er ikke vurdert nødvendig med bakgrunn i berggrunn og geologiske registreringer i 

området jfr. NGU i området i området. 

I forhold til brannvann kan dette hentes i Fisketjern. NVE atlas viser at det ikke er noe risiko 

for skred i området. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Mangelfulle utredningene skal foreligge til 

2. gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes 

ny 1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Fisketjern på Vikerfjell. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 

Nærheten til Oslo-området gir et unikt utgangspunkt i denne sammenheng og det er 

kontinuerlig etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjell blir solgt inn som Oslos nærmeste 

høyfjell.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Fisketjern snitt  

5. Fisketjern VA plan 

6. Vedlegg med bl.a. innspill 

7. Oversiktskart snitt Fisketjern 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 17/792-2   Arkiv: PLN 377  

 

1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Vikersetra  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Vikersetra 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. 

 

 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen ved Vikersetervegen. Planen skal 

legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og kommunedelplanen har 

tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått 12 nye hyttetomter i området ved Vikersetra i 

tilknytting til eksisterende fritidsbebyggelse.  

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Områder som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men er hvert å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011 Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er to områder avsatt til ny 

fritidsbebyggelse i Vikerseterområdet. 

 

Planen var så og si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den 

uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende 

regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å 

avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling.  Vår/ sommer 
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2015 ble det endelig avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og saken ble sendt til 

forhåndsvurdering i Ringerike kommune med adskilte plankart og bestemmelser, men felles 

planbeskrivelse etter avtale med kommunen. Etter tilbakemelding i slutten av januar 2017 er 

planbeskrivelsene også utarbeidet separat. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Det ble meldt oppstart av 

planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter samt annonse i Ringblad i 

31.05.12, med høringsfrist 30.06.12.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Innenfor planområdet er det oppsatt en hytte, ellers er planområdet ubebygd. Områdene ved 

Vikersetra er det eldste området for fritidsbebyggelse i Ådalsfjella, så område for utbygging er 

lokalisert i tilknytting til etablert hoved adkomstveg. Det er et attraktivt område som er solfylt, 

lettbygd og omkranset av fjellområder som Gyranfisen, Vikerfjell, Bukkollen for å nevne 

noen.  Vegetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig tynnet ut, 

men tilstrekkelig vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg. 

 

Nærområdet blir brukt mye til utfartsområder både sommerstid og vintertid. Dette fra 

eksisterende hytter og for folk som bruker det som utfartsområde. Det er tilrettelagt med 

turstier og oppkjørte skiløyper på vinteren. DNT har hytte i området, hvor det drives 

kafetilbud i helger og ferier vinterstid.      

 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra ar plan & landskap ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud, 

27.02.2017.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

- Vikersetra snitt 

- Vikersetra VA plan 

- Vedlegg med bl.a. innspill 

- Oversiktskart snitt Vikersetra   

 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tiltakshaver for planen er grunneier Ola 

Viker. Planen er utarbeidet av ar plan & landskap ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud. 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

Planområdet er i denne kommunedelplanen regulert til ny fritidsbebyggelse og LNF-områder.  

 

Maksimal utnyttelsesgrad beregnes i BYA er totalt 170 kvm. Av dette kan maksimum 20 kvm 

brukes til uthus, maksimum 30kvm brukes til parkering og maksimum 120 brukes til 

hytte/fritidsbolig.  
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Langs vann (gjelder også vann mindre enn 1 000 m² og mindre bekker) og vassdrag med 

årssikker vannføring er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak som nevnt i Plan- og 

bygningsloven § 20-1 første ledd, bokstavene a, b, c, d, h, i ,j, k og l eller fradeling til slike 

tiltak, nærmere enn 100 meter fra strandlinje (målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

flomavstand) i LNF- områder og 50 meter i byggeområder.  

 

Det tillates innlagt vann i bebyggelse i byggeområder. Det tillates etablert både svartvanns- og 

gråvannutslipp såfremt utslippet er i samsvar med gjeldene lovverk. Det kreves egne søknader 

for hvert utslipp. Plassering av avløpsanlegg bør i hovedsak skje på terrengets premisser, slik 

at sprenging i fjell i størst mulig grad unngås. 

 

Ved plassering av bygninger, interne veier, vann- og avløpsanlegg og andre tiltak skal det tas 

hensyn til terrengforhold slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep 

unngås. Naturlig terreng og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved 

regulering av et område skal det tas hensyn til myrområder, koller og andre naturområder som 

er visuelt utsatt eller utgjør viktige elementer i naturlandskap. 

 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr 295, bnr 1 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ar plan & landskap varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 31.05.2012 og kunngjorde det i Ringerikes Blad i juni 

2012, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert som er vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 21.06.2012 

Fylkesmannen ber om at det i planarbeidet legges vekt på å sikre en god intern grøntstruktur 

som ivaretar eventuelle stier og løyper og gir god tilgjengelighet til omkringliggende 

friluftsområder og tilknytning til overordnet sti- og løypenett. Det må legges vekt på å ivareta 

landskapsmessige og estetiske forhold ved lokalisering av inngrep, utforming av ny 

bebyggelse. Eventuelle viktige landskapselementer som markante høyder, myrområder, 

bekkedrag mv. må ivaretas som en del av grøntstrukturen. Utbygging i bratte områder må også 

unngås. 

Planarbeidet må ivareta hensynet til naturmangfold. Lov om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 fasetter mål for ivaretagelse av naturtyper og arter. 

 

 Forslagstillers kommentar: Temaene er omtalt i planbeskrivelsen. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  
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Buskerud fylkeskommune, 18.06.2012 

Viser til lov om kulturminner og krav til registrering 

 

 Forslagstillers kommentar: Dette er gjennomført – det ble ikke gjort noe funn i 

området. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Statens vegvesen, 02.07.2012 

Dersom planen medfører behov for endringer på veger eller i trafikkforhold må dette påregnes 

gjennomført før området kan tas i bruk. Det vises il arbeidet med kryss ved Ringmoen. 

 

Det vises også til at kryss ved fv 172 ikke er akseptabelt, opprustning av krysset må 

innarbeides i bestemmelsene. 

 

 Forslagstillers kommentar: Planen har avventet løsning ift nytt kryss på Ringmoen. 

Rekkefølgebestemmelser er satt inn i planmaterialet. 

Dette krysset ble utbedret ved godkjenning av plan for Vikerseter hyttegrend og 

godkjent av statens vegvesen i denne sammenheng. Vi stiller spørsmålstegn til at dette 

må gjøres på nytt? 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

 

Varsel om innsigelse 

Det er ikke varslet innsigelse ved planoppstart. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

Juridiske forhold  

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

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  
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Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Vikersetra ligger i Ådalsfjella eldste område for fritidsbebyggelse. Planområdet ble vurdert 

som attraktivt, solfylt og lettbygd under planarbeidet med kommunedelplan for Ådalsfjella. 

Tomtene vil ligge med ryggdekning i lia mot nord, og føye seg inn i dagens 

utbyggingsstruktur som man finner på begge sider av planområdet. Det er positivt at ny 

bebyggelse får en tilsvarende høyde som resterende bygninger i området, samt at det ikke 

legges opp til ramloft/oppstugu, se bestemmelser. Dette medfører at utbyggingen i området får 

en liten innvirkning på fjernvirkningen, se vedlagt snitt tegning. Et annet tiltak som også 

medfører til liten innvirkning på fjernvirkninger er krav til at lyskilden skal være skjermet ved 

bruk av utebelysning. Det åpnes for bruk av aggregat siden det ikke pr dagsdato er lagt opp til 

strøm i området. Dette er noe som kan medføre sjenerende støy. Da er det viktig at krav om at 

aggregat skal være innebygd og lydisolert blir fulgt opp. Ellers kan dette bli en ulempe for 

omgivelsen rundt.   

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg og ovenstående kommentarer. 

Omfanget er beskjedent.  

 

Infrastruktur 

Aktuelle tema er: Vann og avløp, adkomst, parkering, privat veg, kommunal veg og offentlig 

vegforbindelse. 

 

Naturmangfold  

§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8-12 i loven legges til grunn ved 

utøving av offentlig myndighet.  I følge § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og 

økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger.  

 

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom 

forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I 

denne konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog- og landskap 

samt øvrige kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram 

andre opplysninger fra kommunen eller fylkesmannen som tilsier at området har spesielle 

kvaliteter i forhold til naturmangfold. 

 

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for 

betydelig skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig 

betydning ikke berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak 

skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp. 

 

I følge § 9 i naturmangfoldloven (”føre-var”-prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap brukes 

som begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken ligger det 

ikke inne registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes som liten og ”føre-var” 

prinsippet vektlegges i liten grad i denne saken.  

 



  Sak 23/17 

 

 Side 18 av 50   

 

§ 10 Kommunedelplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området og fastsatt 

aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.  

Forslag til reguleringsplan for området utnytter de arealene som ansees å være egnet i området 

– samtidig som det ivaretar romslige grøntkorridorer. Den planlagte utbyggingen vil ikke 

ødelegge leveområder for truede eller nær truede arter og prinsippet om samlet belastning ihht 

§ 10 blir derfor ikke vurdert nærmere.  

 

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Hoveddelen av arealet er allerede regulert til 

bebyggelse, og de små tilleggsarealene er avklart gjennom kommunedelplanen. Området er 

tatt i bruk, og formålet er avklart i overordnet plan.  

 

§ 12 De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og 

tomteplasseringer er gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og 

landskapsmessige forhold. Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene i 

naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan. 

 

Skogbruket i området har lav til middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde. 

 

Grøntstruktur 

Avgrensningen av områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse, samt byggeforbudssoner mot 

vann og vassdrag bidrar til gode grøntstrukturer i områdene. I tillegg er det søkt å ivareta 

myrområder som gir områdene luft og rom. Det er viktig å ivareta deler av den eksisterende 

vegetasjonen i byggeområdene som skjerm mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til 

skjerming av de enkelte tomter og gi bedre bomiljø. 

 

Vegetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig tynnet ut, men 

tilstrekkelig vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg. Videre hogst vil skje i 

samråd med utbygging i området.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.  

 

Det er utarbeidet en ROS analyse som er en del av planbeskrivelsen.  

Referat fra oppstartsmøtet viser til at geotekniske vurderinger av området må gjennomføres. 

Dette er ikke vurdert nødvendig med bakgrunn i berggrunn og geologiske registreringer i 

området jfr. NGU i området i området. 

I forhold til brannvann kan dette hentes i Fisketjern. NVE atlas viser at det ikke er noe risiko 

for skred i området. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Mangelfulle utredningene skal foreligge til 

2. gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes 

ny 1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 
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Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Vikersetra på Vikerfjell. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet.  

Nærheten til Oslo-området gir et unikt utgangspunkt i denne sammenheng og det er 

kontinuerlig etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjell blir solgt inn som Oslo nærmeste 

høyfjell.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Vikersetra snitt 

5. Vikersetra VA plan 

6. Vedlegg med bl.a. innspill 

7. Oversiktskart snitt Vikersetra  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 15/5952-18   Arkiv: L12  

 

Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes av 

ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 10-15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Området planforslaget 

omfatter er delvis regulert til boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. I følge 

grunnkartet er ca. 14 daa regulert til boligformål i eksisterende plan, av dette utgjør ca. 3,4 daa 

fulldyrket mark. Resterende 7 daa er i forslaget i gjeldende regulering avsatt til LNF, av dette 

er ca. 2,8 daa fulldyrket mark. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, da LNF-

området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord er 

regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av 

den dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være et naturlig 

boligområde. Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut på høring. 
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Bakgrunn 

Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka. Her er det satt av 

noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er også regulert en vei som kobler 

Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller ønsker å regulere ytterligere del 

av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt boligområde. Den nye delen 

som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I eksisterende plan nr. 170 

Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle området.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Tiltaket er varslet privat 21.01.16 i Ringerikes Blad. Siste frist for merknader var satt til 

20.02.16. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

På deler av foreslått planområde er arealene ubebygde. Det finnes to eksisterende eneboliger, 

fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er under oppføring, den andre er 

relativt nyoppført. Den tredje tomten 137/64 er ikke bebygd, og det kan komme en boenhet til 

her i fremtiden. Alle eiendommene har tilkomst direkte fra Færdenveien. Området er omgitt 

av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 

Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar. Færdenveien er en 

vei med 30 km/t grense. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI AS,12.05.16.   

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

- Plankart datert 02.05.16 

- Reguleringsbestemmelser datert 02.05.16 

- Planbeskrivelse datert mai 2016 

 

Beskrivelse av planforslaget 

Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og 

firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totale antallet vil da bli 10-15 boenheter, en 

økning på 3 – 8 boenheter fra allerede regulert område. Utnyttingsgrad foreslås til BYA 40 %. 

I nordvest legges det til rette for en nærlekeplass på 0,2 daa. Adkomst til boligområdet er 

planlagt med vei ut i Færdenveien i sørøst. Området ligger i tilknytning til eksisterende 

offentlig infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prinsipper for helhetlig areal 

og transportlegging og fortetting i eksisterende boligområder. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. COWI AS på vegne av Henrik Færden 

Petersen er forslagstiller. Avgrensningen fremgår av plankartet. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s 12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeareal 

og en skiløype i nord. Tillatt utnyttelsesgrad er 20% og bebyggelsen skal ikke overstige 1½ 

etasjer for boliger og 1 etasjes hus med underetasje der terrenget tillater det etter 
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bygningsrådets skjønn. Vestre del av planområdet er uregulert og definert i kommuneplanen 

som LNF-område. Et lite grøntareal er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B til friområde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 137/1, 137/62, 137/63, 137/64, 132/95, og 

offentlige eiendommer i form av friluftsområder, veier og grøntområder. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 18.01.2016 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 21.01.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 17.02.16 

 

Det bes om at følgende forhold blir vurdert:  

- Tilgang til offentlig og privat service, kollektivtrafikk, trygg skoleveg, støy- og 

trafikkforhold, miljøvennlige energiløsninger (herunder krav om vannbåren varme), 

landskapsmessige og estetiske forhold, universell utforming.  

 

Fylkesmannen anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i tråd med fastsatt 

utbyggingsmønster i overordna plan. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og nasjonale føringer 

knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging, vil vi fraråde omdisponering av den dyrka 

marka i dette området.  

Det bes om at støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 

støytiltak (herunder rekkefølgekrav til tiltak) blir innarbeidet i planen.  

 

Det går en høyspentlinje over planområdet. Det vises til anbefalingene i Statens strålevern i 

forhold til byggeavstand for å unngå magnetfeltnivå for den nye bebyggelsen som overstiger 

0,4 μT.  

Det vises til RpR for barn og unge, og da spesielt for å ivareta tilstrekkelig lekeareal.  

Gjennom planarbeidet skal det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle temaene anses som ivaretatt og vurdert i planforslaget. Det vises til kapittel 4 i 

planbeskrivelsen for hvordan de ulike temaene er vurdert.  

 

Planområdet er delvis avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Avgrensningen i 

kommuneplanen bygger på tidligere reguleringsplan. Avgrensningen i planforslaget er satt 

med utgangspunkt i landskapsform. Planområdet utgjør et eget platå og det har derfor vært 

hensiktsmessig å utnytte hele platået til boligformål.  

Det er utarbeidet støyberegninger for planområdet. Det vises til kapittel 4.3.4 i 

planbeskrivelsen og vedlegg 6 for nærmere omtale av støysituasjonen.  

 

Det er gjort beregninger knyttet til magnetfelt fra høyspent. Beregningene viser at for å ivareta 

Statens stråleverns anbefalinger til høyspent, er byggegrensen satt med en avstand på 8 meter 

fra høyspentlinja.  

 



  Sak 24/17 

 

 Side 23 av 50   

 

Dette anses som ivaretatt. Det vises til kapittel 4.3.3 for nærmere omtale av lekeareal.  

 

Det vises til kapittel 4.3.13 for håndtering av naturmangfoldloven. Planforslaget anses ikke å 

være i konflikt med naturmangfoldloven.  

 

Rådmannens kommentar:  

Fylkesmannen fraråder omdisponering av fulldyrket mark til boligformål. Det antas at dette er 

kun de 2,8 daa som tas inn i planen, ikke medtatt det området som allerede er regulert i 170 

Færdenmarka. Resterende areal av den dyrka marka er allerede regulert i 170 Færdenmarka til 

boligformål. Fylkesmannen i Buskerud vil kunne komme med en innsigelse på dette punktet 

vedrørende omdisponering. Rådmann mener omdisponering er riktig ut i fra en helhetlig 

utvikling av området. 

 

Planområdet ligger ikke innenfor området for fjernvarme. Miljøvennlige energiløsninger er 

ikke utredet, men dette anses å være godt ivaretatt i TEK10 og utbygger pålegges ikke noe 

mer ut over dette. 

 

Det finnes sårbare fuglearter i området. Dette, og hensynet til naturmangfold, er omtalt 

nærmere under rådmannens vurdering av naturmangfold og grøntareal. 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 19.02.16 

I dette området finnes et veianlegg og et gravfelt som er vurdert til å være automatisk fredete 

kulturminner. Veianlegget ligger inne i planområdet, og anses som er delvis bevart.  

Det er behov for å utrede området nærmere, jf Lov om kulturminner §§ 8 og 9.  

Det kjennes ikke til verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor planområdet. BFK har 

derfor ingen merknader til planarbeidet når det gjelder nyere tids kulturminner.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Planområdet er ikke befart for kulturminner enda.  

 

 

Rådmannens kommentar:  

BFK sier i sin merknad at området må granskes for automatisk fredede kulturminner. Det er 

anbefalt å gjøre dette på varselstadiet for å unngå konflikt senere i planprosessen. Dette er 

ikke gjort enda ifølge forslagstillers kommentar. BFK har sendt et budsjett med en 

kostnadsramme for arkeologisk registrering, som tiltakshaver kan benytte seg av. Før 

2.gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet. 

 

 

Statens vegvesen, datert 11.02.16 

Det forutsettes at alle relevante fagområder for Statens vegvesen utredes, herunder 

arealpolitiske føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg m.m.  

 

For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er 

nødvendig i dette planarbeidet. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres. Det bør 

være egne veger for gående, syklende og kjørende. Det bør vurderes tilretteleggingstiltak for å 

sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  

Endringer på riks- eller fylkesveger må gjennomføres før området kan tas i bruk. Normalt 

kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av slike veger.  
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Byggegrenser skal vurderes i forhold til støysituasjon.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle relevante tema anses som ivaretatt gjennom planforslaget. Det vises til planbeskrivelsen 

for nærmere omtale av de enkelte temaene.  

 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for planområdet. Trafikkanalysen konkluderer med at det 

ikke er behov for tiltak knyttet til eksisterende veger/kryss ved utbygging av planområdet. 

Gang- og sykkelveger, fortau og kollektivtilbud/kollektivtrafikk er vurdert for planområdet. 

Området anses som godt tilrettelagt for gående og syklende.  

 

Tiltaket krever ingen endringer på riks- eller fylkesveg.  

 

Byggegrenser er vurdert i forhold til støy.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

NVE datert 02.02.16 

NVE har ikke behandlet saken. Det vises likevel til at følgende forhold må hensyntas i 

planleggingen: Flom, erosjon, skred og tiltak i vassdrag.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Ringeriks Kraft datert 26.02.16 

Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase  

Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase  

Grønn firkant – Lavspent kabelskap  

Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase  

Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase  

Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk  

Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast  

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6-4 Avstander, kryssinger og 

nærføringer. Den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen til nærmeste punkt 

på bygninger må være større enn 6,0 meter.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: I planforslaget er det regulert inn en byggeforbudssone på 8 meter 

fra senter mast. Ellers har forslagstiller kommentert merknaden tilstrekkelig. 

 

Færdenveien 19 v/ Anne Bråten og Arve Melhus datert 20.01.16 

Vi i Færdenveien 19 ønsker ny bebyggelse velkommen. Det eneste spørsmålet vårt gjelder 

adkomstvei til boliger. Veien er til tider belastet med mye trafikk (boliger, kommunale boliger 

med turnus) og selv om fartsgrensen er 40 km/t er det imellom stor fart både mellom og over 
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fartsdumpene. Der er gangvei her, men mange barn må krysse veien og det er kort vei mellom 

hager (lekeområder) og vei. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Trafikkberegningene viser at vegen ikke er belastet i henhold til standarden på vegen. 

Området anses som godt sikret med gode gang- og sykkelveger. Planforslaget legger ikke opp 

til trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veg.  

 

Rådmannens kommentar: I trafikkvurderingen som COWI har utført er det beskrevet at 

Færdenveien har en fartsgrense på 30 km/t.  

 

Else-Marie Færden Modalen datert 12.02.16 

Else-Marie Færden Modalen eier gbnr. 137/62,64 og leier store deler av gbnr 137/1.  

 

Modalen har bygget bolig på sin eiendom, og på deler av den leide eiendommen.  

Reguleringsplanarbeidet som er startet, er i strid med partenes private leieavtale og berører 

Modalens utnyttelse av eget eiendom og tilleggsarealet.  

 

Modalen har foretatt en betydelig utfylling på leiearealet, og kan ikke se at det er nødvendig 

eller hensiktsmessig at det skal foretas noe detaljreguleringsarbeid i tilknytning til hverken 

hennes eiendom eller det leide arealet som hun disponerer.  

 

Modalen informerer om at den største delen av det leide arealet er tenkt benyttet til hestehold, 

og aksepterer ikke at dette arealet skal være en del av et planforslag som tilrettelegger for 

boligutbygging.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Den private leieavtalen er sagt opp, og medfører dermed ingen konsekvenser for planforslaget.  

 

Ved varsel om oppstart ble nevnte eiendom tatt med i planområdet med bakgrunn i gjeldende 

reguleringsplan for området. Det er ønskelig at gjeldende reguleringsplan ikke blir oppdelt i 

flere mindre planer, og en innlemming av blant annet nevnte eiendom i nytt planforslag, ble 

derfor ansett som naturlig.  

 

Denne løsningen vil ikke gi noen konsekvenser for nevnte eiendom da gjeldende 

bestemmelser og avgrensinger videreføres/oppdateres i tråd med faktisk situasjon. Hensikten 

med denne løsningen er kun å sikre at kommunens planarkiv fremstår som helhetlig og ryddig.  

 

Det ble tatt kontakt med kommune for å be om at området ble tatt ut av planen. Kommunen 

har ikke gitt tilbakemelding.  

Rådmannens kommentar: Nabo sin eiendom er allerede regulert til boligformål, noe som 

anses viktig å videreføre i ny plan slik at nabo ikke blir skadelidende av planforslaget. Hva 

gjelder det nevnte leiearealet så er dette en privatrettslig sak mellom nabo og forslagstiller. I 

sakspapirene er det tilsendt kommunen to leieavtaler, der det er noen vesentlige forskjeller. Vi 

går ikke inn på avtalene, og legger de heller ikke ved, men de er registrert på saken. Det vil 

være naturlig å inkludere 137/62 og 64 i planavgrensningen til 1.gangsbehandling, da dette 

gjør bolig- og grøntområdet mer helhetlig utformet. Område G2 sikrer også en grønn buffer 

mellom boligområdene. 
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud 

i lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til LNF, friområde og 

boligområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan da deler av LNF-området er planlagt 

omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

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

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken innebærer regulering til et annet formål 

enn beskrevet i kommuneplanens arealdel. Den legges frem for hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og formannskapet. 

 

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. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og 

samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. Området er avsatt til bolig og LNF i 

gjeldende kommuneplan. Planbeskrivelsen redegjør for forslagstillers vurdering av planens 

virkninger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 (kap. 4.3.13). 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 2,8 dekar, utover allerede 

godkjent areal på 3,4 daa. Den delen av planområdet som skal utvikles med nye boliger ligger 

i nordvestvendt terreng. Dette arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i 

landskapet enn områdene rundt. Terrenget er lavest i øst og vest, mens et høydedrag preger 

nordlig del av planområdet. 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny 

brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan 

også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbyggingen 

kan gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  
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Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus 

og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Det er positivt å beholde det 

bygningsestetiske som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

Alle uttalelsene er kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens 

foreslåtte bestemmelser. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne viser 

at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha 

tilstrekkelig kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende 

vannkum i Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligene forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført 

konkluderer med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er 

G/S-vei langs Færdenveien med fartsgrense på 30 km/t.  

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Kunnskapsgrunnlaget etter § 8 er vurdert, og det er innhentet informasjon om at det er truede 

rødlistede fuglearter i området, jf. artsdatabanken. Det er uklart hvor i området artene befinner 

seg, da det er mye naturlig vegetasjon i området de kan befinne seg i. Det er lite sannsynlig at 

de befinner seg på den fulldyrka marka og dermed vil ikke naturmangfoldet berøres i stor grad 

av dette planforslaget. Inngrepet i naturen anses som beskjedent slik at §§ 9, 10, 11 og 12 

vurderes ivaretatt.  

 

ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 

radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  
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Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. 

Færdenveien har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så 

sannsynligheten for redusert framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en 

adkomst for brannbil, med en lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i 

tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for 

Ringerike kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert 

boligtilbud. Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 2,8 daa, 

men vil bidra til å skape et helhetlig boligområde. 2,8 daa er relativt lite og omdisponering vil 

bidra til fortetting og vil være riktig ut i fra en helhetlig utvikling av området. Før 

2.gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet.  

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Trafikkanalyse 

6. ROS-analyse 

7. Støy-analyse 

8. Magnetfeltberegninger 

9. VA-notat 

10. Uttalelser til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 17.02.16 

b. Buskerud fylkeskommune 19.02.16 

c. Statens Vegvesen 11.02.16 

d. NVE 02.02.16 

e. Ringeriks-Kraft 26.02.16 

f. Færdenveien 19 v/ Anne Bråten og Arve Melhus datert 20.01.1 
g. Else-Marie Færden Modalen datert 12.02.16 

11. Gjeldende reguleringsplan 

a. 56-03 Haugsbygd Felt A-B 

b. 170 Færdenmarka 

12. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 2007 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Sanjin Rupic 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  25/17 

Side 30 av 50   

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9958-25   Arkiv: PLN 419  

 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 

Sammendrag 

Etter bestilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg har Ringerike kommune ved 

Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for omsorgsboliger 

ved Hov Allé. Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss og består hovedsakelig av 

boligområder, næringseiendommer, kommunale eiendommer hvor deler er utleid til 

barnehage, samt friområder. Deler av det kommunale området som foreslås utbygget til 

omsorgsboliger brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst.  

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter.  

På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) er det ønske om å etablere 

omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomten Hov 

Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap med 

inntil 21 enheter samt personaldel. Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for 

bygging av omsorgsboliger. Å ha tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et 

samfunnsbehov som kommunen er ansvarlig for å dekke. Rent prinsipielt synes rådmannen 

det er uheldig å omdisponere dyrkbar mark til utbyggingsformål. Omdisponeringen av dyrkbar 

mark vil i dette tilfelle være til gagn for samfunnet. Rådmannen vurderer saken til at 

samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp ulempene. Rådmannen ser at Hov barnehage vil 

miste noe av dagens lekearealer utendørs. Dette bøtes til en viss grad ved at uteområdene for 
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omsorgsboligene planlegges åpne og tilgjengelige for allmennheten, samt at de eksisterende 

grøntarealene nord for barnehagen videreføres som friområde og akebakke i planforslaget. 

 

Rådmannen er positiv til planene om bygging av Hov omsorgsboliger og anbefaler at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Etter bestilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg har Ringerike kommune ved 

Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for omsorgsboliger 

ved Hov Allé. Dette området er valgt på grunn av nærheten til eksisterende omsorgssenter, en 

godt egnet tomt som ligger mellom bebygd areal og tilgrensende landbruksområder i nord, og 

at tomten er i kommunalt eie. Innenfor planavgrensningen er det også tatt med et større areal 

for å justere utdaterte reguleringsformål. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og formannskapet (FS) anbefalte 

oppstart av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 19.01.16, sak 8/16. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

«1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov Omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. Dette 

gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område ved Hov 

gård», egengodkjent i 1999.  

 

3. Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.» 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss, med innkjøring via Hov allé. Det består 

hovedsakelig av boligområder, næringseiendommer, kommunale eiendommer hvor deler er 

utleid til barnehage, samt friområder. Deler av det kommunale området som foreslås utbygget 

til omsorgsboliger brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst. 

Utbyggingsområdene for øvrig framstår som naturarealer. 

  

Når det gjelder infrastruktur har kommunen en avløpsledning som går gjennom området til 

Hov pumpestasjon. I samme grøftetrasé ligger også en signalkabel. Veiene i området er 

kommunale.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra forslagsstiller ved konsulent Rambøll 13.03.2017. 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 
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Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune ved Utbyggingsenheten er 

forslagstiller. Konsulent er Rambøll. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål  

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter. Se 

oversiktskart i vedlegg 1, hvor utbyggingsområdet er markert med rødt.  

På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) er det ønske om å etablere 

omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomten Hov 

Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap med 

inntil 21 enheter samt personaldel. I tillegg kommer felles fasiliteter, uteområde og parkering 

på begge tomtene. For nærmere beskrivelse av utbyggingsplanene, se planbeskrivelsen, 

vedlegg 4. 

 

Trafikkforhold 

Veiene i planområdet er kommunale, foruten Hønengata og E16 som er tilhører Statens 

Vegvesen. Omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov Vest) 

og Hov Allé (Hov Øst). Det blir derfor ingen nye utkjøringer mot E16 som følge av planen.  

I planbestemmelsene § 5.3 er det lagt inn et rekkefølgekrav om at fortau langs Hov Allé skal 

være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov Øst.  

Se rapporten Trafikkanalyse Hov Omsorgsboliger (vedlegg 8) for detaljer knyttet til 

trafikkforhold for øvrig. 

 

Parkering 

Parkering for bil for omsorgsboligene skal håndteres på de respektive tomtene. Minst 30 % av 

disse skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. I tillegg skal det opparbeides 

sykkelparkeringsplasser, inkludert plasser for transport/HC-sykler, under tak.  

 

Ekstra parkeringsareal for bil settes av på området o_SPP. Dette området skal være offentlig 

tilgjengelig, og kan benyttes av ansatte ved omsorgsboligene, barnehagen, besøkende og 

andre. 

 

Infrastruktur 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før arbeidene 

på omsorgsboligene kan igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid 

gjeldende kommunale standard. 

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Tilknytningsplikt omfatter: 

 Nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 

over 1000 m2. 

 Eksisterende bygninger over 1000 m2 BRA hvor det skal foretas en hovedombygging. 
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Barns interesser 

Hov barnehage vil miste om lag 600 m² av til sammen 1.200 m² uteområder som de har leid 

av kommunen, og som er opparbeidet til lekeområde. De resterende 600 m² av 

uteområdene skal fortsatt benyttes som uteområde for Hov barnehage i henhold til 

planbestemmelsene. Løsningen gir noe mindre opparbeidet uteareal enn dagens situasjon. 

Avbøtende tiltak vil være at området nord for barnehagen videreføres som friområde i 

planforslaget, samt at uteområdene til omsorgsboligene foreslås offentlig tilgjengelige. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i vedlagte ROS-analyse (vedlegg 5) er det konkludert 

med at ingen risikoer er overhengende store. Det er foreslått gjennomføring av avbøtende 

tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de 

foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller reduseres på en tilfredsstillende måte 

når planen skal gjennomføres. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er med i reguleringsplanene 218-01 «Et område ved Hov gård» og 

reguleringsplan nr. 49 «Hov gård». «Et område ved Hov gård» fra 1999 regulerer arealer til 

bolig, lekeplass og friområde (park, turvei, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt 

et lite område med vei. Plan 49 «Hov gård» er av eldre dato (stadfestet 1965) og regulerer 

arealer i den vestre delen av planområdet til vei, boliger og grøntareal (se planbeskrivelsen, 

vedlegg 4, s. 10).  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke private og offentlige eiendommer. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 17.02.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 19.02.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 4, planbeskrivelsen, s. 52 – 

56.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering, 

ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og prioriterte 

lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. Arealbruk og 

transport skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet (se planbeskrivelsen s. 9).  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til formålene erverv, 

friområde, LNF-område, bolig, bygning med særskilt allmennyttig formål og 

kommunaltekniske anlegg (se planbeskrivelsen s. 9). 

Planforslaget er i strid med overordnet plan, da det foreslår å omregulere deler av friområder 

og LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål.  
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Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den 

fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres, 

herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode 

levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens 

folkehelsearbeid.  

 

Energi- og klimaplan 

Ringerike kommunes Energi- og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine hovedmål 

å stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i Ringerike skal 

være mest mulig klimavennlige. 

 

Grønn plakat 

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med 

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er de delene av planområdet som 

planlegges utbygget registrert som områder med stor verdi. 

 

Universell utforming, Regional plan – Buskerud mot 2025 

Planen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud 28.04.2011. Den har som ett av sine hovedmål at 

universell utforming skal være et integrert prinsipp i alle nye utbyggingsprosjekter. Dette 

gjelder både utvendige- og innvendige bygningskonstruksjoner samt inngangssoner og 

uteområder.  

 

Juridiske forhold  

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

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

legges fram for Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet, jf. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

I kommuneplanen er arealene på tomt Hov Vest (BT1) avsatt til LNF-område, mens arealet 

for tomt Hov Øst (o_BOP) samt ekstra parkeringsareal (o_SPP) er avsatt til friområde. I følge 

jordressurskart hos www. skogoglandskap.no (se vedlegg 4, planbeskrivelsen s. 24) består 

disse arealene av jord med god kvalitet som setter små begrensninger for jordbruk. Det 

dyrkbare arealet som planforslaget foreslår å omdisponere er på ca. 10 dekar. I Ringerike 

kommunes jordpolitiske arealvurdering (JAV) er områdene imidlertid ikke tatt med som 

arealer med sterke landbruksinteresser. JAV er tilgjengelig i kommunens kartløsning.  
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Økonomiske forhold 

Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og bekoster utredninger og annet i 

forbindelse med planarbeidet. Kommunen er også byggherre for prosjektene. Planforslaget vil 

således medføre betydelige kostnader for kommunen. Kommunen vil få støtte fra Husbanken 

for deler av kostnadene. De detaljerte økonomiske forholdene for øvrig går planforslaget ikke 

nærmere inn på.  

 

Behov for informasjon og medvirkning 

I forbindelse med varsling av planoppstart kom det inn uttalelser fra naboer til 

utbyggingsområdene. Disse uttalelsene viste at det var behov for samarbeidsmøter. 

Det har vært gjennomført to samarbeidsmøter, ett med Hov Barnehage 23.02.16 og et med 

naboer til tomt Hov Vest 01.07.16. Møtereferatene kan leses i vedleggene 23 og 24. 

Ut over dette legges det opp til normal medvirkningsprosess gjennom ordinært offentlig 

ettersyn av planforslaget. 

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. «Det vedtas at forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger ikke sendes på 

høring eller legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

Et slikt vedtak vil blant annet kunne begrunnes i de store økonomiske konsekvensene 

utbyggingsplanene vil medføre for kommunen. Videre vil det være i tråd med de argumentene 

som anføres fra Norsk Forbund for Funksjonshemmede i deres merknad til planoppstart (se 

vedlegg 22), hvor det hevdes at lokaliseringen og utformingen av omsorgsboligene vil være 

med til segregering av mennesker med ulike støttebehov og føre til kollektiv sosial isolering.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. Å ha 

tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke. Rådmannen mener kravene som stilles til prosjektet i forhold til for 

eksempel utnyttelsesgrad, estetisk utforming og universell utforming er rimelige og 

nødvendige for å oppnå at den nye bebyggelsen faller godt inn i nærmiljøet samt oppfyller sin 

funksjon som boliger med gode bokvaliteter. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av planbeskrivelsen (vedlegg 4) s. 52 – 

56. Omfanget av innkomne merknader til planoppstart er beskjedent. De viktigste merknadene 

er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Overordnede samfunnsmessige hensyn har 

måtte gå foran private hensyn i stor grad, men visse justeringer er foretatt for å imøtekomme 

merknadene. 
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Omdisponering av dyrkbar mark og forholdet til Jordlova 

Rent prinsipielt synes rådmannen det er uheldig å omdisponere dyrkbar mark til 

utbyggingsformål. Når rådmannen likevel foreslår å tillate arealene omdisponert er dette først 

om fremst på grunn av at de i den jordpolitiske arealvurderingen (JAV) ikke er klassifisert 

som arealer med sterke landbruksinteresser. 

 

Videre er utbygging til omsorgsboliger et stort samfunnsbehov. Omdisponeringen av dyrkbar 

mark vil i dette tilfelle være til gagn for samfunnet generelt ved at det får flere omsorgsboliger 

til rådighet. Når vi snakker om samfunnsgagn snakker vi gjerne om tiltak som har betydning 

for en større gruppe mennesker. Den foreslåtte utbyggingen vil komme mange grupper i 

samfunnet til gode.  

 

Rådmannen vurderer saken til at samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp for det relativt 

beskjedne arealet dyrkbar mark som omdisponeres. 

 

Trafikkforhold 

Siden omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov Vest) og 

Hov Allé (Hov Øst) vil det ikke bli nye utkjøringer mot E16 som følge av planen. Dette ser 

rådmannen som svært positivt. Likeledes sikrer rekkefølgekravet om at fortau langs Hov Allé 

skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov Øst at 

trafikksikkerheten for myke trafikanter blir bedre som følge av planforslaget enn hva 

situasjonen er i dag.  

 

Parkering 

Rådmannen er godt tilfreds med at planforslaget legger til rette for at alle brukergrupper skal 

kunne ha gode parkeringsmuligheter, også dersom man velger å bruke sykkel som 

transportmiddel. Dette bygger opp under Hønefoss som sykkelby. Ekstra parkeringsareal som 

er offentlig tilgjengelig sørger for ryddige parkeringsforhold i nærområdet.  

 

Barns interesser 

Rådmannen ser at Hov barnehage vil miste om lag 600 m² av de til sammen 1.200 m² 

uteområder som de leier av kommunen i dag, og som er opparbeidet til lekeområde. Dette er 

ikke en optimal løsning for barnehagen, men bøtes til en viss grad ved at uteområdene for 

omsorgsboligene planlegges åpne og tilgjengelige for allmennheten, samt at de eksisterende 

grøntarealene nord for barnehagen videreføres som friområde og akebakke i planforslaget. 

 

Utredningskrav og ROS-analyse 

Planen har ikke utløst krav om full konsekvensutredning. Likevel er en rekke temaer belyst og 

gjort rede for i planbeskrivelsen. Rådmannen anser dermed utredningsplikten er oppfylt. De 

risikoene som er påpekt gjennom ROS-analysen er ikke overhengende store. De foreslåtte 

avbøtende tiltakene vil medføre at risikonivået holdes uendret eller reduseres i forhold til 

dagens situasjon.   

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til planene om bygging av Hov Omsorgsboliger. Disse vil dekke et 

viktig samfunnsbehov.  Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen avventer for 

øvrig innspill til planforslaget ved offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til planbestemmelser 

4. Planbeskrivelse inkl. oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

5. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

6. Grunnundersøkelser 

7. Avfallshåndtering 

8. Trafikkanalyse 

9. Naturmangfold, sjekkliste 

10. Mulighetsstudie Hov Vest 

11. Sol/skyggeanalyse Hov Vest 

12. Sol/skyggeanalyse Hov Øst 

13. Uttalelse Fylkesmannen Buskerud 

14. Uttalelse Buskerud fylkeskommune 

15. Uttalelse Statens Vegvesen 

16. Uttalelse Jernbaneverket 

17. Uttalelse Karianne Berg 

18. Uttalelse Hov Barnehage v/Amund Gravdal 

19. Uttalelse Tore Bakken 

20. Uttalelse Naboer Tomt Hov Vest 

21. Uttalelse Kommuneoverlegen v/Unni Suther 

22. Uttalelse NFU Ringerike og Hole lokallag, NFU Buskerud fylkeslag 

23. Møtereferat, Hov Barnehage 

24. Møtereferat, Naboer Hov Vest 

25. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

26. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

27. Gjeldende reguleringsplaner  

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 21.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  26/17 

Side 38 av 50   

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5443-3   Arkiv: L12  

 

428 Detaljregulering "Nedre Klekkenhagen" - oppstartssak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse 

i form av 2 tomannsboliger og 2 firemannsboliger. Planområdet består i dag av et avgrenset 

jorde med dyrket mark, omkranset av boliger og vei. Planområdet vil være en naturlig 

utvidelse av et etablert boligområde. Det grenser delvis til reguleringsplan 390 «Klekkenhagen 

boligområde» vedtatt 26.5.2016. Store deler av planområdet er avsatt som boligområde i 

kommuneplan. Nordre del av planområdet strekker seg langs adkomstvei og ut i veikryss på 

fv. 163. I tilknytning til vei og veikryss går en begrenset del av planområdet inn i det som er 

avsatt som LNF område i kommuneplan. Planen fremmes som en detaljregulering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Boligpartner AS ønsker å etablere konsentrert 

småhusbebyggelse i området. Planområdet er ikke tidligere regulert. Omfanget av planlagt 

bebyggelse utløser krav om regulering av området. Store deler av planområdet er avsatt til 

boligområde i kommuneplan. En begrenset del av planområdet strekker seg inn i et område 

som er avsatt til LNF område i kommuneplan.  

 

 

   

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av eiendommene 102/101 og deler av 

102/55, 102/47, 102/2 og 2163/1. Området ligger ca. 4 km øst for Hønefoss, sør for fv. 163 

Klekkenveien. Planområdet ligger i et etablert eneboligområde og består i dag av et jorde med 

dyrket mark og veiareal.  
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Adkomst til området er fra fv. 163 Klekkenveien, ned langs Nedre Klekkenvei og inn på 

Heggestubben. Nedre Klekkenvei og Heggestubben er private veier. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planområdet ønskes å reguleres til boligformål og veiformål. Forslagstiller har planer om 

oppføring av 2 firemannsboliger og 2 tomannsboliger. Området med boligformål foreslås å 

inneholde åpen parkering og parkering i garasje, område avsatt til renovasjon, privat uteareal 

og felles areal bestående av gangstier, grøntområde og lekeplass. Det er et ønske fra 

forslagstiller å anlegge ny bebyggelse med en høyere utnytting enn eksisterende 

omkringliggende bebyggelse. Foreslått utnyttelse for planen er 40 % BYA.  

 

Planområdet ligger i et etablert eneboligområde sentralt i Haugsbygd, som er et av de 

prioriterte tettstedene i Ringerike kommune. Området har god tilgang til kollektivtransport til 

Hønefoss og Haugsbygd, gang- og sykkelavstand til barne- og ungdomsskole i Haugsbygd og 

til andre sentrale servicetilbud. Planområdet ligger rett sør for detaljreguleringsplan 390 

«Klekkenhagen» hvor det er lagt til rette for 36 boenheter i form av kjedet enebolig, 

firemannsbolig og leiligheter i lavblokk. En fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende 

boligområde kan begrense utbygging av store sammenhengende landbruksområder og samle 

et eventuelt utbedringsbehov av infrastruktur til mindre områder. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Boligpartner AS er forslagstiller. Se vedlagt 

kart som viser foreslått planavgrensning.  

 

Forslag til avgrensning inkluderer område for boligformål og veiformål. Totalt areal innenfor 

planavgrensning er ca. 9,1 daa, hvor ca. 3,9 daa er avsatt til boligformål. Ca. 2,5 daa består 

idag av dyrket mark.  

 

Planområdet ligger hovedsakelig i et område som er avsatt til boligformål i kommuneplan. En 

begrenset del av planområdet, lang veikryss ved fv. 163 og langs deler av adkomstvei, 

strekker seg inn et område avsatt som LNF område i kommuneplan. Størrelsen på innlemmet 

LNF areal er ca. 2063 m2. Av disse består ca. 540 m2 av eksisterende vei. Resten består av 

veigrøft og åpen fastmark på et område tilhørende Klekken gartneri. Denne del av 

planområdet er innlemmet for å kunne gjennomføre eventuelle utbedringskrav på 

infrastruktur. Hvis det ikke kreves utbedring av infrastruktur som følge av planen så kan 

planavgrensningen innsnevres og LNF området vil da ikke inkluderes i planområdet.   

 

LNF området som kan bli berørt i forbindelse med planen vurderes å bli gjort om fra LNF til 

boligformål i revideringen av kommuneplanens arealdel. Dette er under vurdering og ikke 

vedtatt på dette tidspunkt. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 102/101 og deler av 102/55, 102/47, 102/2 og 

2163/1. 
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel.  

Foreslått utbygging i planområdet vil bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud 

med variasjon i boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje i et av de 

prioriterte lokalsamfunna i kommunen. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til boligformål og LNF 

område.  

 

Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg 

inn i LNF område.   

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

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

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

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

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

 

Denne saken anses som prinsipiell / er ikke i tråd med overordna plan, og oppstartsaken 

legges derfor fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og/eller 

formannskapet. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

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

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

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

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 2,5 dekar og dyrkbart areal på 

ca. 1,5 dekar (store deler dyrkbart areal består idag av veigrøft). 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny 

brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan 

også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  
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Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Rådmannens vurdering  

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å regulere området til boligformål med tilhørende 

veiformål, begrunnet med at det ligger i et sentralt og allerede etablert boligområde. De 

planlagte boligtypene vil bryte noe med eksisterende, omkringliggende bebyggelse. 

Eksisterende boligområde vil dog få en noe annen karakter ved utbygging av kjedet 

eneboliger, firemannsboliger og lavblokk i forbindelse med vedtatt detaljreguleringsplan 390 

«Klekkenhagen boligområde» er etablert. Foreslått bebyggelse vil dermed ikke skille seg ut, 

uten bidra til utvikling av et variert boligområde.  

 

Rådmannen er klar over at en del av planen er i strid med kommuneplan da avgrensningen 

strekker seg inn i et LNF område. Konsekvensen av at LNF areal blir brukt i en eventuell 

utbedring av veikryss og adkomstvei vil være minimal i negativ forstand. Delen som strekker 

seg inn i LNF område er smal og langstrakt og består til store deler av eksisterende vei og 

veigrøft. En eventuell utbedring av veikryss og adkomst vil få positive effekter for både 

eksisterende bebyggelse og foreslått bebyggelse og vil veie opp for tap av et begrenset LNF 

areal. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Adkomstvei til området som foreslås utbygget går langs Nedre Klekkenvei og inn på 

Heggestubben. Dette er private veier. Rådmannen anbefaler at det lages en avtale med veieier 

om veirett i forkant av 1. gangsbehandling.  

 

Det er viktig å vurdere situasjonen for myke trafikanter og for trygg skolevei. Rådmann ber 

om at det undersøkes og avklares eventuelle behov for avbøtende tiltak i forhold til dette og 

hvordan det kan sikres i planen. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Gjennomføring av planen vil ikke påvirke landskapsbildet i noen større grad. Jordet som 

foreslås bebygget omkranses av boliger. 

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som viktig at ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer 

og krav om universell utforming. 
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Utearealer og lekeplass 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode utearealer, inkludert en 

nærlekeplass, i forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en størrelse i tråd med gjeldende 

krav, og ellers være utformet med god kvalitet med tanke på sol- og vindforhold, plass til 

praktiske gjøremål, materialvalg, beplantning, overvannshåndtering og annet. 

 

Det er foreslått en høyere utnyttelse enn i den omkringliggende bebyggelsen. Rådmann er 

positiv til dette under forutsetning at utearealer håndteres på en svært god måte. Dette er 

nødvendig for å kunne oppnå gode kvaliteter ved eiendommene. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Forslaget ønsker å legge til rette for utbygging i et område som er sentralt lokalisert i forhold 

til kollektivtrafikk og det er gang- og sykkelavstand til skole, butikk og andre tilbud i 

Haugsbygd. En høyere utnyttelse, og fortetting av et sentralt og etablert boligområde kan bidra 

til å begrense klimagassutslipp pga. tilgang til andre transportmiddel enn bil. 

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. En høy 

utnyttelse vurderes av rådmann som positiv, hvis utforming av utearealer blir godt ivaretatt. 

En fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende boligområde kan bidra til en begrensning 

av utbygging av store sammenhengende landbruksområder og samle et eventuelt 

utbedringsbehov av infrastruktur til mindre områder. En berøring av et begrenset LNF område 

i forbindelse med en eventuell utbedring av veikryss og adkomstvei som følge av planen anser 

rådmann ikke bør være et hinder for å kunne legge til rette for boligutbygging i området. 

 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmann oppstart. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Flykart som viser LNF areal i planområdet 

4. Foreløpig illustrasjonsplan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Arkivsaksnr.: 17/1159-2   Arkiv: K01 &18  

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark, 

Løvenskiold Vækerø Storflåtan - Spålsætra 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og islagte vassdrag, § 6, gis 

Løvenskiold Vækerø tillatelse til frakt, med snøscooter langs Fagervannsveien og inn til 

Spålssætra, mannskap og utstyr for kartlegging av vedlikeholdsbehov og forberedelser til 

vedlikeholdsarbeider på Spålssætra. Tillatelse fra reservatsgrensen og inn til Spålssætra(ca 

220 m) forutsetter at Fylkesmannen gir dispensasjon fra vernebestemmelsene for Spålen-

Katnosa naturreservat (§ 5a). 

 

Tillatelsen gjelder hverdagene fra 3. april til og med 11. april 2017. 

 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme 

tidsrom. 

 

Sammendrag 

Løvenskiold Vækerø søker om tillatelse til å frakte mannskap og utstyr med snøscooter langs 

Fagervannsveien, for å forberede og kartlegge omfang av vedlikeholdsarbeider på Spålssætra 

sommeren 2017. Fagervannsveien er en skogsbilvei på ca 4,5 km som ikke er brøytet, og er 

dermed å betrakte som utmark. Veien er delvis en del av skiløypenettet i Marka, og det er 

derfor ikke ønskelig å brøyte veien. Omsøkt transport er oppgitt å bli 12 turer på dagtid i 

tidsrommet mandag 3. april til fredag 7. april 2017. Den siste biten fra Fagervannsveien og inn 

til Spålssætra(ca 220 m) går inn i Spålen-Katnosa naturreservat. Det er Fylkesmannen som 

kan gi dispensasjon fra vernebestemmelsene der. Søknad om dispensasjon er sendt 

Fylkesmannen. Rådmannen anser omsøkt transport som skånsom, både i forhold til naturmiljø 

og andre brukere av Marka, og anbefaler dermed HMA å gi tillatelse til omsøkt kjøring.  

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel i utmark reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag m/ 

forskrifter. Innenfor Marka er motorisert ferdsel i tillegg regulert av Markalovens § 10. 

Innenfor reservatsgrensene er Fylkesmannen forvaltningsmyndighet, og det er Fylkesmannen 

som kan gi dispensasjon fra vernebestemmelsene, jfr. forskrift om vern av Spålen-Katnosa 

naturreservat § 8. 
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Alternative løsninger 

Alternativ løsning: «HMA finner ikke grunnlag til å kunne gi tillatelse til omsøkt kjøring». 

 

Rådmannens vurdering 

Omsøkt kjøring anses som en skånsom måte å frakte mannskap og utstyr inn til Spålssætra. 

Rådmannen har spurt søker om det kunne vært aktuelt å brøyte veien, for så å kunne kjøre inn 

med bil, men det er ikke ønskelig å gjøre det. Dette har med både brøytekostnader og brukere 

av skiløypa å gjøre. Rådmannen ser at det er rasjonelt å kunne kartlegge behovet for arbeider 

nå, slik at det kan bestilles materialer og settes i gang arbeider når barmarksesongen kommer. 

 

Vedlegg 

Søknad om dispensasjon m/ kart 

Oversiktskart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 16/3800-12   Arkiv: GNR 310/8 

311/3 311/4 311/5 3116  

 

Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 310/8 og gnr/bnr 311/3, 

4, 5 og 6 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 avslås konsesjon til Bjørum Trading AS 

for kjøp av eiendommene Haverstingen skog, gnr/bnr 310/8 og andeler i Bråtakollen skog, 

gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 i Ringerike kommune.  

 

Kommunen har mottatt to konsesjonssøknader fra Bjørum Trading AS. Rådmannen mener 

disse må sees i sammenheng, da begge søknadene gjelder andeler i det samme skogsameiet, 

og har derfor valgt å behandle søknadene samlet.  

 

Sammendrag 

Bjørum Trading AS søker om konsesjon for erverv av eiendommene gnr/bnr 310/8 samt 

andeler av eiendommene gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6. Innehaver av Bjørum Trading AS er 

Haakon Johan Bjørum, med 100 % eierandel.  

 

Haverstingen skog, gnr 310/8, eies av Haakon Johan Bjørum, der hele eiendommen på 1057,4 

dekar er del av Haverstingen naturreservat. Inntekt på eiendommen er utleie av jakt.  

 

Eiendommene Bråtakollen skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 er eid av skogsameiet Bråtakollen 

Skog DA. Eiendommene har i sin helhet et areal på 1577,4 dekar. Det er opplyst i søknad at 

251 dekar av eiendommene 311/5 og 312/6 er en del av Haverstingen naturreservat. Videre er 

det opplyst at det på resterende areal er 1238 dekar produktiv skog. På eiendommen er det et 

skogshusvær, uthus og garasje. 

 

Bråtakollen Skog DA er 50 % eid av Haakon Johan Bjørum, 25 % av Knut Waldemar Bing 

Bjørum, 16,66 % av Gunnvor Birgitte Bjørum Mutrux og 8,34 % av Kristin Merethe Refsum 

Bjørum.  

 

Bjørum Trading AS søker om erverv av samtlige av Haakon Johan Bjørum sine 

skogeiendommer i tillegg til erverv av Kristin Merethe Refsum Bjørum sin andel på 8,43 % i 

Bråtakollen Skog DA.   
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Konsesjonsloven åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar 

dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. Rådmannen kan ikke se at 

erverv av skogeiendommen Haverstingen, gnr/bnr 310/8, medfører noen fordeler i motsetning 

til personlig eierskap slik det er i dag. Rådmannen kan heller ikke se at erverv av andeler i 

Bråtakollen skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6, medfører fordeler, da et ansvarlig selskap med 

en eierandel inn i et sameie heller må kunne sies å være av negativ driftsmessig betydning.  

 

Rådmannen anbefaler derfor at det ikke gis konsesjon til Bjørum Trading AS for erverv av 

omsøkte eiendommer.  

 

Innledning / bakgrunn 

Bjørum Trading AS søker om konsesjon på erverv av eiendommen Haverstingen gnr/bnr 

310/8 og 50 % andel av eiendommene Bråtakollen skog gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6, i tillegg 

til 8,43 % av sistnevnte eiendommer.  

 

Haverstingen skog 

Haverstingen, gnr/bnr 310/8, eies 100 % av Haakon Johan Bjørum. Eiendommen er i sin 

helhet en del av Haverstingen naturreservat, ligger i Brekkebygda og danner kommunegrense 

til Krødsherad. Arealet er på 1057,4 dekar. Inntekt på eiendommen er utleie av jaktrettigheter, 

og årlig jaktutleie er oppgitt å være på kr. 9274,31,- 

 

Bråtakollen skog 

Eiendommene Bråtakollen skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 er eid av skogsameiet Bråtakollen 

Skog DA. Eiendommene ligger i Brekkebygda og har i følge gårdskart et samlet areal på 

1577,4 dekar, hvorav 1532,5 dekar produktiv skog med 956,3 dekar skog med høy bonitet, 

436,7 dekar middels bonitet og 139,5 dekar lav bonitet. Skogen veksler fra lett til tungdrevet 

terreng. I søknad er det opplyst at 251 dekar av eiendommene 311/5 og 312/6 er en del av 

Haverstingen naturreservat. Jaktbart areal er på 1577 dekar. Arealet er oppsplittet og ligger i 

flere teiger, men i nærheten av hverandre. For å utnytte jakta er man avhengig av samarbeid 

med naboer. Eiendommen er berørt av Bergensbanen og Rv 7, og danner kommunegrense til 

Krødsherad.  På eiendommen opplyses det å være et skogshusvær med innlagt strøm, uthus og 

garasje fra ca. 1960. 

 

Bråtakollen Skog DA er 50 % eid av Haakon Johan Bjørum, 25 % av Knut Waldemar Bing 

Bjørum, 16,66 % av Gunnvor Birgitte Bjørum Mutrux og 8,34% av Kristin Merethe Refsum 

Bjørum.  

 

Eiendommene har rettigheter i Dammyrveien, rettighet og eierandel i Nordkjernliveien og eier 

av Nordkjernlien søndre vei. 

 

Haakon Johan Bjørum har 100 % andeler i Bjørum Trading AS. Bjørum Trading AS søker om 

erverv av samtlige av Haakon Johan Bjørum sine eiendommer i søknad av 09.07.2016,  i 

tillegg til erverv av Kristin Merethe Refsum Bjørum sin andel på 8,43% i Bråtakollen Skog 

DA i søknad av 01.12.2016. 

 

Frafall av forkjøpsrett av andeler i Bråtakollen Skog DA er mottatt av kommunen fra de andre 

andelseierne. Dette i henhold til selskapsavtalen for Bråtakollen Skog DA.  
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Det er foretatt en verdivurdering av Bråtakollen skog av Øverby skog v/Hans Otto Øverby, 

datert 11.3.2016. 

 

Beskrivelse av saken 

Første søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Haverstingen gnr/bnr 310/8 og 50 % 

andel av eiendommene Bråtakollen skog gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 ble mottatt 9.6.2016. 

Kommunen etterspurte dokumentasjon på frafall av forkjøpsrett fra de andre andelseierne, og 

dette ble mottatt 16.11.2016. Kommunen har etter dette mottatt flere dokumenter i saken i 

flere omganger. Siste søknad om konsesjon på erverv av 8,43 % av Bråtakollen skog gnr/bnr 

311/3,4,5 og 312/6 ble mottatt 01.12.2016. Kommunen har løpende informert søker om 

saksbehandlingstid og framdrift. Ved kommunens landbruksavdeling så har det vært stor 

sakspågang i tillegg til at saken reiser en rekke juridiske problemstillinger som krever 

grundige vurderinger.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Haverstingen, gnr/bnr 310/8, er i sin helhet en del av Haverstingen naturreservat.  

 

251 dekar av eiendommene 311/5 og 312/6, Bråtakollen skog, er en del av Haverstingen 

naturreservat. Resterende areal er avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-

område) i kommuneplanens arealdel. 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. 

Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med 

begrenset ansvar.  

 

Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. Under 

punkt 8.2.9. er selskaper med begrenset ansvar omtalt. Det er et nasjonalt mål at 

landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av fysiske personer som selv bebor og 

driver eiendommene, da dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. 

Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner likevel opp for at det kan gis konsesjon til selskaper 

med begrenset ansvar dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. 

Eksempler på dette kan være der det er behov for å utnytte ressursene gjennom felles tiltak.  

 

Videre i rundskrivet vises det til at en søknad ikke kan avslås ut fra et generelt ønske om at 

aksjeselskaper ikke bør få konsesjon. Det må sees hen til den påregnelige utviklingen av 

forholdene på eiendommen i tida fremover med den aktuelle eierformen. Det kan da legges 

vekt på at erfaring viser at en bruksstruktur der landbrukseiendom i størst mulig grad eies av 

fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene sine har erfaringsmessig vist seg å 

være en stabil og rasjonell eierform.   

 

Videre følger det av konsesjonsloven § 9 annet ledd at konsesjon «i alminnelighet ikke skal 

gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere øker». Ved 

overdragelse til ansvarlig selskap vil antall sameiere kunne øke. Dette vil være en tenkt 

situasjon, men da den påregnelige utviklingen av forholdene på eiendommen i tida fremover 

skal tas med i vurderingen, vurderes disse forhold som relevant. Aksjeselskapsformen 

innebærer at det ikke er noen kontroll fra landbruksmyndighetene med hvem som står 

ansvarlig for driften av eiendommene eller antall eiere. 
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Et vedtak etter konsesjonsloven er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven 

med tre ukers frist.  

 

Alternative løsninger 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 gis det konsesjon til Bjørum Trading AS 

for kjøp av eiendommene Haverstingen skog, gnr/bnr 310/8,9 og andeler i Bråtakollen skog, 

gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 i Ringerike kommune.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Konsesjonsloven har som formål å oppnå et effektivt vern om landbruket sine 

produksjonsareal, og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.  

 

Med andre ord skal konsesjonsloven sikre at skogeiendommer selges til fremme for gode eier- 

og bruksforhold. Et salg til ansvarlig selskap vil kunne medføre presedens på salg av 

skogeiendommer til AS i Ringerike kommune. I denne saken er det vanskelig å se noen 

fordeler av AS som eier i forhold til tradisjonelle eierformer. Ervervet kan heller ikke sies å by 

på noen driftsmessig god løsning, da sameiekonstellasjonen ikke endres ytterligere.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er:  

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og  

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

 

1. Prisen 

Kjøpesum for både Haverstingen skog og Haakon Johan Bjørum sine andeler i Bråtakollen 

skog som det søkes konsesjon for er kr. 1.100 000,-. Beløpet innbefatter landbruksareal, jakt 

og skogshusvær. Med fratrekk av 50 % av anslått verdi av skogshusvær på kr. 500 000,-, altså 

kr. 250 000,-, tilsvarer dette i underkant av 323 kr/daa totalt, og 687 kr/daa for 50% av verdien 

av 1238 daa produktiv skog. 

 

Akseptabel pris for produktiv skog ligger i hovedsak mellom 1000 og 2000 kr./daa., avhengig 

av bonitet. Prisen for eiendommen vurderes å være innenfor det som er akseptabelt. 

 

For Kristin Merethe Refsum Bjørum sin andel i Bråtakollen skog er prisen det søkes 

konsesjon for på kr.129 120,-. Andelen er på 8,43 %. Dette tilsvarer en verdi på 104 kr/daa for 

produktiv skog for 8,43 % eierandel. Ved 100 % eierandel tilsvarer dette en verdi på 1237 

kr/daa for produktiv skog, som vurderes som en akseptabel pris.  

 

2. Hensynet til bosetting i området 

Eiendommene er skogeiendommer uten oppført bolig. Boplikt er ikke aktuelt for erverv av 

denne eiendommen.  
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3. Driftsmessig løsning 

Konsesjonssøker er et AS der innehaver som har 100 % eierandeler har nåværende adresse i 

Warszawa, Polen. Konsesjonssøker har ingen andre eiendommer i Ringerike kommune, eller 

annen kommune i Norge.  

 

For Haverstingen skog vil man ikke oppnå noen rasjonaliseringseffekt ved ervervet, da hele 

eiendommen ligger i et naturreservat. Eiendommen eies i dag av Haakon Johan Bjørum, som 

har driftet eiendommen siste 25 år. Ved erverv vil ny eier av eiendommen være et 

aksjeselskap. Aksjeselskapsformen vil innebære at det ikke blir noen kontroll fra 

landbruksmyndighetene med antall eiere eller hvem som er ansvarlige for driften. Erfaring 

tilsier at det er mest gunstig at landbrukseiendom eies av fysiske personer som drifter 

eiendommene og dette ansees som en stabil og rasjonell eierform, som omtalt i Rundskriv 

M2-/2009, punkt 8.2.9. 

 

For eiendommene i Bråtakollen skog vil Bjørum Trading AS tre inn i skogsameiet Bråtakollen 

Skog DA som deleier. Dette ansees som en driftsmessig dårligere løsning, da en andelseier i 

sameiet da vil være et AS. Aksjeselskapsformen vil som nevnt innebære at det ikke blir noen 

kontroll fra landbruksmyndighetene med antall eiere eller hvem som er ansvarlige for driften. 

Antall eiere inn i sameiet vil kunne øke, som vurderes som en ulempe og ikke en god 

driftsmessig løsning. Eierkonstellasjonen vil kunne bli ugunstig i forhold til ansvarsforhold og 

drift av eiendommen. Eiendommens størrelse og driftsform tilsier heller ikke at man vil oppnå 

en rasjonaliseringseffekt ved ervervet.  

 

4. Søkers skikkethet 

Konsesjonssøker er et AS. Innehaver som har 100 % eierandeler i ASet har nåværende adresse 

i Warzawa, Polen, og oppgir å ha hatt ansvaret for driften av Haverstingen skog siste 25 år. 

Innehaver ble valgt til daglig leder av Bråtakollen Skog DA i 2007 og har driftet eiendommen 

på vegne av sameiet.  

 

5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap.  

Eiendommen det søkes konsesjon for består av skogsmark. Skogen vil bli drevet på 

tradisjonelt vis.  

 

Et jordbruksmessig kulturlandskap finnes ikke på eiendommen i dag.  

 

Konsesjon til ansvarlig selskap kan gis dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle 

eierformer, og om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning.  

 

Innehaver av Bjørum Trading AS ønsker å samle eiendommene og dagens fire 

hjemmelshavere til en hjemmelshaver. Det foreligger ikke avtale om kjøp eller søkt konsesjon 

på erverv av de andre andelene i sameiet, og kan dermed ikke tillegges stor vekt i vurderingen 

av søknaden. Ved å gi konsesjon vil antall andelseiere dermed kun reduseres til tre, i tillegg til 

at man vil få et AS inn i sameiet som en eierpart. Rådmannen kan ikke se at dette skulle by på 

fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer, der konsesjonssøker hadde vært en fysisk person 

som eier og drifter eiendommene. Et AS som eierpart inn i et sameie vurderes heller som en 

negativ utvikling for eiendommen da antall eiere potensielt vil kunne øke.  

 

Videre må man se til om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning.  
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Dersom ervervet i realiteten hadde medført en reduksjon av antall hjemmelshavere fra fire til 

en, og dermed oppløsning av sameiet, ville ervervet medført klare fordeler. Om Haakon Johan 

Bjørum personlig hadde søkt konsesjon ville man også kunne redusert antall eiere i sameiet 

ved hans kjøp av Kristin Merethe Refsum Bjørums andel. Dette ville vært en driftsmessig 

bedre løsning for eiendommen. Ved selskapets erverv av andeler i sameiet vil antall sameiere 

potensielt kunne økes da antall eiere i et AS ikke er regulert av noe lovverk. 

 

Rådmannen kan vanskelig se at det foreligger noen klare fordeler ved overføring av 

skogeiendommene til et AS, og anbefaler ikke at det gis konsesjon til Bjørum Trading AS.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon, datert 9.6.2016. 

2. Følgeskriv til søknad om konsesjon, datert 9.6.2016. 

3. Kjøpekontrakt mellom Bjørum Trading AS og H.J.Bjørum, datert 9.6.2016. 

4. Søknad om konsesjon, datert 15.11.2016. 

5. Kjøpekontrakt mellom Bjørum Trading AS og K.M.R.Bjørum, datert 15.11.2016. 

6. Selskapsavtale Bråtakollen skog DA, datert 23.12.2014. 

7. Firmaattest Bjørum Trading AS, utskriftsdato 30.5.2016. 

8. Kart Haverstingen skog 

9. Kart Bråtakollen skog 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Ellen Hougsrud 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/857 01.03.2017 DS BYG 80/17 R/TEK/BERLE GNR 282/103 

  

Omgjøring og ominnredning samt mindre fasadeendringer Gnr/bnr 282/103 - 

Ringmoveien 33 

 

17/21 18.01.2017 DS  19/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/113 

  

Riving av bygg Gnr/bnr 86/113 - Mosseveien 28 

 

17/332 20.01.2017 DS  24/17 R/TEK/INGRIS GNR 42/8 

  

Utslippstillatelse gnr/bnr 42/8 - Sandsæter 

 

16/6100 24.01.2017 DS  27/17 R/TEK/INGRIS GNR 114/2 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 114/2 - Gundersbygda 34 

 

17/231 27.01.2017 DS  29/17 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

Bygging av 6 eneboliger i rekke Gnr/bnr 103/305 - Bånntjernveien 

 

17/430 27.01.2017 DS  30/17 R/TEK/NILILY GNR 284/126 

Arild Dalsbotten  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 284/126 - Ådalsveien 559 

 

16/4017 27.01.2017 DS  31/17 R/TEK/HALA GNR 18/93 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/93 - Grenda i Åsa 

 

17/9 27.01.2017 DS  32/17 R/TEK/HALA GNR 18/97 

  

Oppføring av enebolig og sportsbod Gnr/bnr 18/97 - Småbråtaveien 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/5639 30.01.2017 DS  33/17 R/TEK/N46 GNR 254/13 

  

Deling - fradeling gårdstun - opprettelse av ny grunneiendom Gnr/bnr 254/13 - 

Vikersundveien 262 

 

17/458 30.01.2017 DS  34/17 R/TEK/AEMYH GNR 54/31 

  

Rehabilitering av pipe Gnr/bnr 54/31 - Vebakken 6 

 

17/405 30.01.2017 DS  35/17 R/TEK/AEMYH GNR 305/279 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 305/279 - Ådalsveien 

 

16/5292 30.01.2017 DS  36/17 R/TEK/ANEWEB GNR 87/82 

Ali Joma Hasan Nakhleh  

Tilbygg Gnr/bnr 87/82 - Sagaveien 53 

 

17/431 02.02.2017 DS  37/17 R/TEK/N46 GNR 305/39 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 305/39 - Hella 

 

17/509 02.02.2017 DS  38/17 R/TEK/BERLE GNR 89/171 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/171 - Tørrjulfaret 5 

 

16/6276 02.02.2017 DS  39/17 R/TEK/AEMYH GNR 297/107 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/107 - Tosseviksetra tomt 114 

 

17/518 03.02.2017 DS  40/17 R/TEK/BERLE GNR 34/7 

Kristoffer Ryeng  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 34/7 - Hadelandsveien 190 

 

17/437 06.02.2017 DS  41/17 R/TEK/HALA GNR 274/393 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 274/393 - Røsslyngveien 10 

 

16/1993 06.02.2017 DS  42/17 R/TEK/HALA GNR 318/92 

  

Tilbygg og ombygging Gnr/bnr 318/92 - Storgata 26 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/356 06.02.2017 DS  43/17 R/TEK/ELIPAU GNR 18/20 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 18/20 

 

16/4068 06.02.2017 DS  44/17 R/TEK/SANRUP GNR 132/54 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 132/54 - Harehaugveien 1 

 

17/199 06.02.2017 DS  45/17 R/TEK/AEMYH GNR 4/7 

Thomas Wibe  

Bygging av garasje Gnr/bnr 4/7 - Gilebakken 2 

 

17/405 08.02.2017 DS  46/17 R/TEK/AEMYH GNR 305/279 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 305/279 - Ådalsveien 

 

16/2070 08.02.2017 DS  47/17 R/TEK/HALA GNR 50/328 

  

Bruks og fasadeendring Bn/bnr 50/328 - Glederudveien 53, 55A og 55B 

 

17/614 08.02.2017 DS  48/17 R/TEK/BERLE GNR 22/72 

Emma Sofia Tjernlund Strindeberg  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 22/72 - Tjyruhjellveien 68 

 

16/5610 08.02.2017 DS  49/17 R/TEK/ANEWEB GNR 55/19 

  

Nytt anlegg Gnr/bnr 55/19 - Veksal 

 

16/6358 10.02.2017 DS  51/17 R/TEK/HALA GNR 317/38 

  

Ombygging og tilbygg til eksisterende bolig og bygging av ny garasje Gnr/bnr 

317/38 - 317/39 - Ullerålsgate 35 og 35 B 

 

17/644 10.02.2017 DS  52/17 R/TEK/BERLE GNR 280/6 

Kenneth Nilssen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 280/6 - Vestre Ådal 69 

 

17/582 10.02.2017 DS  53/17 R/TEK/INGRIS GNR 293/175 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/175 - Killingtjern 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/647 13.02.2017 DS  55/17 R/TEK/BERLE GNR 129/17 

Kristine Thingelstad Ramsland  

Bygging av garasje Gnr/bnr 129/17 - Hvalsveien 91 

 

17/536 13.02.2017 DS  56/17 R/TEK/NILILY GNR 318/386 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/386 - Fossveien 13 

 

17/700 14.02.2017 DS  57/17 R/TEK/AEMYH GNR 261/10 

  

Rehabilitering av pipe Gnr/bnr 261/10 - Grefsrudveien 5 

 

17/508 14.02.2017 DS  58/17 R/TEK/AEMYH GNR 318/379 

Draupner Arkitektur & Plan  

Installering av heis Gnr/bnr 318/379 - Stabells gate 6 

 

17/436 14.02.2017 DS  59/17 R/TEK/HALA GNR 305/155 

  

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 305/155 - 

Østsideveien 111 

 

17/698 14.02.2017 DS  60/17 R/TEK/BERLE GNR 271/273 

Tor Eilert Laugen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 271/273 - Valderstømoen 12 

 

17/615 16.02.2017 DS  61/17 R/TEK/BERLE GNR 28/18 

Stein-Martin Vangen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 28/18 - Grantoppsvingen 15 

 

17/697 16.02.2017 DS  62/17 R/TEK/ELIPAU GNR 89/201 

Tronrud Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 89/201 og 202 

 

16/3028 16.02.2017 DS  63/17 R/TEK/AEMYH GNR 271/344 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 271/344 

 

17/699 17.02.2017 DS  64/17 R/TEK/BERLE GNR 31/8 

Sissel Hansen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 31/8/67 - Åsaveien 793 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/555 17.02.2017 DS  65/17 R/TEK/SANRUP GNR 58/67 

Lars Erik Thorvaldsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 58/67 - Øvre Halsteinrud terrasse 1 

 

17/734 20.02.2017 DS  66/17 R/TEK/INGRIS GNR 76/3 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 76/3 - Sandakerveien 281 

 

16/6054 20.02.2017 DS  67/17 R/TEK/N03 GNR 86/141 

Johnny Karlsen Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 86/141 - Storløkkaveien 15 

 

16/3436 20.02.2017 DS  68/17 R/TEK/AEMYH GNR 271/329 

  

Oppføring av brakkerigg Gnr/bnr 271/329 - Verkstedveien 52 

 

17/716 20.02.2017 DS  69/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/3 

  

Oppsetting av anleggsskilt Gnr/bnr 44/3 - Monserudveien 74 

 

16/6058 21.02.2017 DS  70/17 R/TEK/NILILY GNR 86/141 

  

Enebolig Gnr/bnr 86/141 - Storløkkaveien 15 

 

17/780 21.02.2017 DS  71/17 R/TEK/HALA GNR 87/282 

Ali Hamid Ahmad  

Bruksendring Gnr/bnr 87/282 

 

17/577 22.02.2017 DS  72/17 R/TEK/OLEMOS GNR 305/279 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 305/279 - Ådalsveien 

 

17/695 22.02.2017 DS  73/17 R/TEK/NILILY GNR 12/74 

Arnfinn Radu Olsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 12/74 

 

17/806 23.02.2017 DS  74/17 R/TEK/INGRIS GNR 294/99 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 294/99 - Blåbærhaugen 
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17/797 23.02.2017 DS  75/17 R/TEK/HALA GNR 49/9 

  

Innglassing av veranda Gnr/bnr 49/9 - Hofsfossveien 2 E 

 

17/682 23.02.2017 DS  76/17 R/TEK/AEMYH GNR 293/175 

  

Oppføring av hytte Gnr/bnr 293/175 - Killingtjern tomt 107 

 

17/813 24.02.2017 DS  77/17 R/TEK/NILILY GNR 244/320 

Bjørn Ellingsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 244/320 - Støaveien 155 

 

17/937 01.03.2017 DS  79/17 R/TEK/BERLE GNR 83/14 

Thor Breien  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 83/14 - Eggehagaveien 46 

 

17/624 02.03.2017 DS  81/17 R/TEK/INGRIS GNR 28/18 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 28/18 

 

17/258 02.03.2017 DS  82/17 R/TEK/INGRIS GNR 1/8 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 1/8 - Bjørkenga 18 

 

17/167 03.03.2017 DS  83/17 R/TEK/SANRUP GNR 1/8 

  

Riving av eksisterende våningshus og oppføring av ny enebolig Gnr/bnr 1/8 - 

Bjørkenga 

 

17/890 06.03.2017 DS  84/17 R/TEK/HALA GNR 18/97 

  

Bygging av anneks og garasje Gnr/bnr 18/97 

 

17/722 06.03.2017 DS  85/17 R/TEK/AEMYH GNR 89/114 

Erik Gabrielsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/114 - Almebakken 7 

 

16/542 06.03.2017 DS  86/17 R/TEK/AEMYH GNR 37/1 

  

Tilbygg og ombygging Gnr/bnr 37/1 - Hesselberg 
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16/5666 07.03.2017 DS  87/17 R/TEK/HALA GNR 102/46 

  

Eneboliger 13 stk. -  4-mannsboliger  3 stk -   Klekkenhagen Gnr/bnr 102/46 - 

Klekkenveien 

 

17/409 08.03.2017 DS  88/17 R/TEK/AEMYH GNR 45/175 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 45/175 - Vinterroveien 30 

 

17/837 09.03.2017 DS  89/17 R/TEK/ELIPAU GNR 295/63 

  

Grensejustering Gnr/bnr 295/63 

 

17/981 09.03.2017 DS  90/17 R/TEK/HALA GNR 317/98 

Ringeriks-Kraft AS v/H Bergstrøm  

Etablering av midlertidig brakkerigg Gnr/bnr 317/98 - Asbjørnsensgate 14 

 

16/6219 10.03.2017 DS  91/17 R/TEK/AEMYH GNR 89/161 

  

Bolig Gnr/bnr 89/161 - Almemoen 73 

 

16/1652 10.03.2017 DS  92/17 R/TEK/ANEWEB GNR 56/2 

  

Oppføring av bolig Gnr/bnr 56/2 - Muninveien 40 

 

17/1128 13.03.2017 DS  93/17 R/TEK/HALA GNR 317/11 

  

Oppføring av 3 eneboliger med utleiedel Gnr/bnr 317/11 - Ullerålsgata 9-11 

 

17/1017 13.03.2017 DS  94/17 R/TEK/SANRUP GNR 318/450 

Tronrud Eiendom AS  

Etablering av uteservering Gnr/bnr  318/450 - Arnemannsveien 3 

 

17/833 14.03.2017 DS  95/17 R/TEK/AEMYH GNR 100/127 

  

Riving av brannskadet bolig Gnr/bnr 100/127 - Klekkenveien 60 

 

17/1033 15.03.2017 DS  96/17 R/TEK/SANRUP GNR 132/52 

  

Bygging av tilbygg og garasje Gnr/bnr 132/52 - Hagaringen 22 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/899 15.03.2017 DS  97/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/339 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/339 - Hønengata 80 A 

 

17/939 16.03.2017 DS  98/17 R/TEK/AEMYH GNR 250/12 

Øystein Langhelle  

Riving av gammel låve og oppføring av ny landbruksbygning Gnr/bnr 250/12 - 

Holleiaveien 210 

 

16/4363 16.03.2017 DS  100/17 R/TEK/HALA GNR 42/8 

  

Rive eksistrende kårbolig og oppføring av erstatningsbolig/kårbolig Gnr/bnr 42/8 

 

17/1041 16.03.2017 DS  101/17 R/TEK/AEMYH GNR 62/76 

Stian Håkonsen  

Riving av bolig og bygging av ny bolig Gnr/bnr 62/76 - Vemeveien 74 

 

17/32 16.03.2017 DS  102/17 R/TEK/LINENG PLN 347 

  

Områdereguleringsplan for Hvervenmoen 347-01 - mindre endring  

 

17/887 16.03.2017 DS  103/17 R/TEK/INGRIS GNR 73/14 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 73/14 - Sandakerveien 3 

 

16/6023 17.03.2017 DS  104/17 R/TEK/ANEWEB GNR 317/296 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 317/296 - Glatvedsgate 2A 

 

17/966 20.03.2017 DS  105/17 R/TEK/NILILY GNR 102/49 

  

Riving/brenning av hus og låve og oppføring av nytt hus og låve Gnr/bnr 102/49 - 

Borgergrenda 13 

 

17/1043 21.03.2017 DS  107/17 R/TEK/NILILY GNR 318/427 

  

Oppsetting av skilt Gnr/bnr 318/427 - Kvernberggata 

 

17/405 21.03.2017 DS  109/17 R/TEK/AEMYH GNR 305/279 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 305/279 - Ådalsveien 
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17/920 22.03.2017 DS  110/17 R/TEK/NILILY GNR 37/155 

  

Bygging av tilbygg og fasadeendring Gnr/bnr 37/155 - Dronning Åstas gate 4 

 

16/4949 22.03.2017 DS  111/17 R/TEK/AEMYH GNR 148/152 

Roy Roa  

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

 

17/1171 22.03.2017 DS  112/17 R/TEK/BERLE GNR 12/31 

Gerd Jansen Råd  

Dispensasjon Gnr/bnr 12/31 - Åsaveien 554 

 

16/816 23.03.2017 DS  113/17 R/TEK/HALA GNR 102/238 

  

Bygging av bassengbygg samt et tilbygg til hovedhuset. Gnr/bnr 102/238 - 

Borgergrenda 62 
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«f1»   

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/32-7 9790/17 PLN 347  16.03.2017 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK 

 

MINDRE ENDRING AV 0605_347-01 HVERVENMOEN 

Saken er behandlet som saksnr 102/17 etter delegert myndighet fra Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning. Saken er behandlet som en mindre endring av reguleringsplan i henhold til 

plan- og bygningsloven § 12-14.  

Vedtaket blir meddelt Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i første møte, jf. 

delegeringsreglementet.  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 er berørte myndigheter, eierne og festerne av 

eiendommer som direkte berøres av vedtaket gitt anledning til å uttale seg gjennom direkte 

oversendelse av endringsforslaget.  

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas mindre endring av 0605_347-01 

Hvervenmoen. Ny planID er 0605_347-02.   

Endringen gjelder en justering av formålsgrenser og en økning av kotehøyde for kontorbygg i 

et område i søndre del av overnevnte plan. I bestemmelsene er det forslag på et tillegg som 

åpner for større kotehøyde for kontorbygg, etablering av parkeringskjeller og et høyere 

teknisk anlegg på taket. Endringen medfører endring av plankartet og 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Klagerett 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker etter dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 

29. 

For informasjon om klagerett, se kommunens nettside:  

www.ringerike.kommune.no → arealplaner → reguleringsplaner → klagerett 

 

Med hilsen 

 

Grethe Tollefsen 

leder areal- og byplankontoret 
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                   Linda Engstrøm 

        arealplanlegger 

 

linda.engstrom@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_347 - 01 Områderegulering for Hvervenmoen

Utarbeidet av Halvorsen og Reine AS 04.07.14
Revidert av Ringerike kommune 04.08.14

1. gangs behandling i formannskapet 15.10.13, sak 134/13
Høring og offentlig ettersyn 10.03 - 05.05.2014.
2. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 18.08.2014, sak 86/14
Formannskapet 19.08.2014, sak 141/14
Vedtatt av kommunestyret 28.08.2014, sak 108/14

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 Bussholdeplass, gang - og sykkelvei, samt diverse korrigering av plankart 26.01.15 IF
02 Justering av felt for busskur på o_SH1 og 2 04.12.15 IF
03 Mindre endring område BKB2, BKB 3 og SPP4 16.03 .17 LE

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål (pbl. § 12 - 5):

1. Bebyggelse og anlegg
Feltnavn:

Forretninger BF1, BF2
Forretning/kontor/industri BKB1, BKB2, BKB3
Kontor BK1, BK2, BK3
Kontor/Industri BKI

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg o_SV1 - 6, o_SV8 og SV7
Fortau SF1 - 5
Gang - /sykkelveg SGS1 - 7
Annen veggrunn - tekniske anlegg
Annen veggrunn - grøntareal
Holdeplass/plattform SH1 - 2
Kollektivholdeplass SKH1 - 2
Parkeringsplasser (på grunnen) SPP1 - 6

3. Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm GV1, GV2, GV3
Grønnstruktur G1, G2

Hensynssoner og bestemmelsesområder
a.1) Sikringssoner, frisikt H140_1 - 4
c)Sone med angitte særlige hensyn, bevaring naturmiljø, viltkorridor H560_1
Bestemmelsesområde – automatisk fredete kulturminner #1 - 5
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§ 0. Fellesbestemmelser
1. Byggegrenser

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.
Byggegrenser sammenfaller med formålsgrenser der annet ikke er angitt.

Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering, gjerder etc. ut over
byggegrensene.

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng
slik at unødvendig terrenginngrep unngås . Eventuelle murer skal ha en tiltalende og
god utforming. Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler,
vegkryss, vedlikehold av veier osv.

2. Takform
Bygninger kan ha valgfri takform, også flatt.
Takene på forretningsbygg/industribygg skal utformes med god arkitektonisk kvalitet.

3. Materialbruk
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbruk.

4. Universell utforming
Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder
bevegelses - , orienterings - og miljøhemmende, så langt det terrengmessig lar seg gjøre.
Ved nyplanting skal det kun nyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp.

5. Støynivå
Støynivå i ny arealbruk skal tilfredsstille grenseverdiene gitt i ”Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging” (MD T - 1442).

6. Tekniske anlegg
Ny bebyggelse skal tilknyttes felles vann - og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal
legges under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integreres i bygningsmassen.

Frittstående tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor
maksimalhøyder. Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre
nødvendige tekniske anlegg innenfor byggeformål.

Tekniske installasjoner som heishus, sjakter, ventilasjon og lignende kan overskride
maksimum tillatt gesims - /mønehøyder med 2 m.

7. Utbyggingsavtale
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning
av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis
igangsettingstillatelse for disse anleggene.



3 av 7

8. Forurensningsloven
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig
myndighet varsles, jf. forurensningsloven § 7.

9. Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jf. kulturminneloven § 8.2.

10. Parkering
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser.
Det skal settes av plass til ladestasjon for el - bil i forbindelse med formål forretning.

11. Fotgjengerfelt og avkjørsler
Fotgjengerfelt og avkjørsler er vist på plankartet. Plassering av disse er veiledende og
kan tilpasses.

12. Utendørs lagring
Plass avsatt til eventuell utendørs lagring skal omsøkes ved søknad om tillatelse til
tiltak. Utendørs lagring skal skjermes.

13. Utvendig belysning
Utvendig belysning skal være blendfri og plassering omsøkes ved tillatelse til tiltak.

14. Eksisterende vegetasjon
Eksisterende furutrær som ikke berøres av tiltak skal i størst mulig grad bevares.

15. Fjernvarme
Bygninger inne på området skal knyttes opp mot fjernvarmeanlegg.

§ 1. Bebyggelse og anlegg

§ 1.0 Bebyggelse og anlegg – felles bestemmelser
1. Definisjon handel
Med plasskrevende handel menes forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer,
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre.
Med møbler, brunevarer og hvitevarer menes varer som regnes som arealkrevende og
transportskapende.

2. Definisjon lettere industri
Med lettere industri menes virksomheter som ikke medfører miljøulemper i form av støy,
forurensning, rystelser eller lignende, og som kan tilpasses områdets karakter som blandet
kontor - og handelsområde.

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – forretninger (BF1 - 2)
1. Formål
Områdene BF1 og BF2 kan nyttes til plasskrevende handel og handel med møbler, hvite - og
brunevarer.

2. Gangforbindelser
For BF2 skal det tilrettelegges for gangforbindelse langsmed inngangsfasaden på planlagt
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bebyggelse. For BF1 skal det tilrettelegges for fortau fra regulert fotgjengerovergang og
langsmed inngangsfasaden.

3. Bygningstype
Innenfor BF1 og BF2 tillates ikke handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr enhet.
Disse kan ikke deles opp i mindre enheter.

4. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal er 100 % BYA.

5. Byggehøyder
Maksimale gesims - /mønehøyder er 10 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå
rundt bygningen.

6. Byggetrinn
Det tillates oppdeling av ulike byggetrinn innenfor BF1 og BF2.

§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – forretning/kontor/industri (BKB1 - 3)
1. Formål
Områdene BKB1 - 3 kan nyttes til kontor, lettere industri, plasskrevende handel og handel med
møbler, eller hvite og brunevarer.

2. Bygningstype
Innenfor BKB1 - 3 tillates ikke handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr enhet.
Disse kan ikke deles opp i mindre enheter.

3. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal er 75 % BYA for BKB1, og 70% BYA for BKB2 og
BKB3 .

4. Byggehøyder
Maksimale gesims - /mønehøyder er 10 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå
rundt bygningen for handels - , lager - og industribygg . For kontorbygg kan bygg innenfor
BKB1 etableres opp til maksimalt kote + 142 , mens for BKB2 og BKB3 kan bygg etableres
opp ti l kote +147 . Teknisk e bygg på tak, eller oppbygg for trapp - /heishus kan innenfor BKB2
og BKB3 etableres inntil 3,5 m over regulert gesims - /mønehøyde. Areal for tek nisk bygg
skal ikke over skride 3 0% av areal for underliggende takflate.

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – kontor (BK1 - 3)
1. Formål
Områdene BK1 - 3 kan nyttes til kontor. Det er knyttet plankrav til BK3.

2. Bygningstype
Byggene skal være av høy arkitektonisk kvalitet.

3. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal er 45 % BYA.
Parkering på terreng medregnes ikke i % BYA.

4. Byggehøyder
Maksimale møne - /gesimshøyder er kote + 142 for kontor.
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§ 1.4 Bebyggelse og anlegg – kontor/industri (BKI)
1. Formål
Området BKI kan nyttes til kontor og lettere industri.

2. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal er 70 % BYA.

3. Byggehøyder
Maksimale møne - /gesimshøyder er 15 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå
rundt bygningen.

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – veg (o_SV1 - 6, o_SV8 og SV7)
1. Formål
Områdene o_SV1 - 6 og SV7 kan nyttes til veg. Områdene SV1 - 6 er offentlige.

o_SV 1: Europavei (E16).
o_SV 2: Europavei (av og påkjøring til E16).
o_SV 3: Fylkesvei og Europavei (fra Osloveien med rundkjøring og Hvervenkastet E16).
o_SV 4: Kommunal vei, Hvervenmoveien.
o_SV 5: Kommunal vei, Kartverksveien.
o_SV 6: Kommunal vei, fortsettelse av Hvervenmoveien.
o_SV 8:Kommunal vei, Hvervenmoveien.
SV 7: Privat avkjørsel.

2. Opparbeiding
o_SV1 (eksisterende E16) og o_SV2 (avkjøring til Hvervenmoveien) er etablert.
o_SV4 er delvis etablert. Resterende oppgraderes etappevis.

Inntegnet veitrasé skal være iht. prinsipper angitt på plankart. Mindre justeringer kan gjøres
ved søknad om tiltak.

§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kollektivholdeplass (SKH1 - 2)
Det skal etableres to busstopp i gate langs Hvervenmoveien, SKH1 og SKH2.
I tillegg etableres en reguleringsholdeplass i SKH1. SKH2 er en eksisterende holdeplass.

§2.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Parkeringsplasser (SPP1 - 6)
Areal avsettes til parkeringsplasser på terreng. Avkjørsel skal være iht. prinsipper angitt på
plankart. Justeringer kan gjøres ved søknad om tiltak.

Innenfor område SPP4 kan det etableres rampe for nedkjøring og delvis nedgravet
parkeringskjeller innenfor angitte byggegrenser. Mot BKB2 og BKB3 kan delvis nedgravet
parkeringskjeller gå ut over angitt formålsgrense. For formålsgrense mot grøntareal,
sammenfall er byggegrense og formålsgrense.

§ 3. Grønnstruktur

§ 3.1 Vegetasjonsskjerm
Områdene GV1 - 3 skal ha funksjon som skjermbelte mot vegen, og eksisterende vegetasjon i
områdene skal i størst mulig grad bevares.
Inngrep i dette området skal avklares med kommunen.
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§3.2 Grønnstruktur
Område G1 nyttes til grønnstruktur og kan beplantes med stedegen vegetasjon. Det skal
tilstrebes å la noe eksisterende vegetasjon stå.
Eksisterende vegetasjon i G2 skal i størst mulig grad beholdes.
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§ 4. Hensynssoner og bestemmelsesområder

§ 4.1 Sikringssoner, frisikt (H140_1 - 4)
I frisiktsone skal terrenget holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander slik at disse
ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.

§ 4.2 Sone med angitte særlige hensyn – bevaring naturmiljø, viltkorridor (H560_1)
Inngjerding eller bygging som hindrer ferdsel for vilt kan ikke skje i eksisterende angitt
viltkorridor. Det skal tilstrebes å bevare vegetasjonen i området.

§ 4.3 Bestemmelsesområde – automatisk fredete kulturminner (#1 - 5)
Automatisk fredete kulturminner i konflikt med tiltaket i planområdet, fem kullgroper, for
bestemmelsesområde #1 - 133088, #2 - 133089, #3 - 133090, #4 - 133092 og #5 - 146689 kan
fjernes uten vilkår om arkeologisk utgravning.

§ 5. Rekkefølgebestemmelser

1. Utbyggingstrinn
Gjennomføring av trinn 1 og 2 knyttes til utbygging av BF1, BK1, BK2, BKB1, BKB2 og
BKB3.

Trinn 1 : Det kan bygges maksimum 100 kontorarbeidsplasser og 6500 kvm BRA (ikke
medregnet parkering eller tenkte plan per 3 m for høye bygg) plasskrevende handel uten
krav til tiltak på tilliggende vegnett.
Trinn 2 : Det kan bygges 31000 kvm BRA (ikke medregnet parkering eller tenkte plan per
3 m for høye bygg) hvorav 15000 kvm BRA kan være plasskrevende handel.
Trinn 2 utløser følgende tiltak på vei:
- To felt fra rundkjøring til Hvervenmoen o_SV2 og ut i påkjøringsrampe til E16.
- To felt ut av Hvervenkastet mot Osloveien o_SV3.
Tiltak på vei forutsetter at E16 mot Hønefoss blir liggende som i dag. Hvis E16 endrer
trasé, skal det ved tillatelse til tiltak ved trinn 2 dokumenteres at veinettets kapasitet er
tilstrekkelig. Det gis ikke igangsettingstillatelse før dokumentasjonskrav er tilfredsstilt.
Trinn 3 : Utvikling av resterende område. Før dette må det utarbeides ny trafikkanalyse
som skal vurdere kapasitet, belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle
tiltak før full utbygging. Viser trafikkanalysen at veinettets kapasitet ikke er tilstrekkelig,
kan kommunen kreve detaljregulering.

2. Plankrav
For område BK3 må det utarbeides detaljreguleringsplan før søknad om tiltak.

3. Brannvann
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at
brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

4. Infrastruktur
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i samsvar med det
som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen:
vei, felles belysningsplan for vei, fortau og gangvei og hovedvannledning for vann og avløp.
Infrastruktur kan bygges etappevis.
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5. VA og overvann
Før utbygging av BF2, BK3 og BKB 3 må hovedvannledning for vann og avløp flyttes. I
forbindelse med rammesøknad av tiltaket som berører hovedvannledning må det leveres inn
en overordnet plan for VA og overvann.

Før rammetillatelse gis, skal plan for overvannshåndtering være godkjent av kommunen.

6. Omdisponering av matjordslag
Før søknad om igangsetting av tiltak skal det vurderes og redegjøres for en omdisponering av
matjordslaget.

7. Miljøoppfølgingsplan
Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan samtidig med søknad om igangsetting.
Miljøoppfølgingsplanen skal godkjennes av kommunen og skal bl.a.

1. Redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av
trafikksikkerhetstiltak.

2. Redegjøre for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden.
3. Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i

anleggsperioden.
4. Beskrive hvordan vegetasjon som skal bevares kan beskyttes.
5. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon

om byggeforløp og avklare eventuelle klager.

8. Fordeling av maksimum tillatt areal BRA
F ør igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge dokumentasjon som viser fordeling av
resterende tillatt bebygget areal (BRA) knyttet til trinn 1 og trinn 2 i § 5. Dette for å sikre
en hensiktsmessig fordeling av resterende areal mellom BKB2 og BKB3.

§ 6. Dokumentasjonskrav

1. Utomhusplan
Ved utbygging av området, kreves utarbeidet utomhusplan i 1:500. Planen skal vise
løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over
0.5 meter, utnyttelse av ubebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser,
parkeringskrav samt adkomstforhold. Utomhusplanen skal også vise adkomst fra øvrig
gangnettverk. Utomhusplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes av
kommunen før det gis tillatelse til igangsetting for bygging av bygninger og anlegg.

2. Etablering av forretningsarealer
Ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, må det dokumenteres at handel som
skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen.

3. Etablering av veier
Før det gis tillatelse til igangsetting av tiltak på o_SV2 og o_SV 3, skal det foreligge
en teknisk plan, godkjent av Statens vegvesen.

4. Etablering av gangforbindelser
I forbindelse med søknad om tiltak av fortau, gangveier, fotgjengeroverganger og
gangforbindelser fra kollektivholdeplass, skal trafikksikkerhet dokumenteres.



Mindre endring av plan I D 6005_347 - 01 – Hvervenmoen
Planbeskrivelse

Halvorsen & Reine AS
23 .01.2017



2

1. Innholdsfortegnelse

Mindre endring av planID 6005_347 - 01 – Hvervenmoen ................................ ............................. 1
1. Innholdsfortegnelse ................................ ................................ ................................ ........................ 2
2. Innledning ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 3
3. Dagens situasjon ................................ ................................ ................................ ............................. 4
4. Beskrivelse av endringer/planforslaget ................................ ................................ .......................... 5
5. Konsekvenser av endringer/planforslaget ................................ ................................ .................... 10



3

2. Innledning
2.1. Bakgrunn for tiltaket
Hvervenmoen er i dag et etablert kontorområde sør for Hønefoss sentrum. Gjeldende
plan, planID: 0605_347 - 01 Hvervenmoen, ble vedtatt 28.08.14 med en mindre endring
26.01.15.

AKA AS har konkrete planer om å etablere et kontorbygg med tilhørende industrianlegg
sør i planområdet, innenfor områdene angitt som BKB2, BKB3 og SPP4. Det er konkrete
brukere til dette bygget, der Ringerikskraft vil være den største leietakeren (og også
deleier) i bygget.

Ringerikskraft er i dag etablert flere steder i Hønefoss, med hovedkontor i Fossveien i
Hønefoss sentrum, og driftsanlegg blant annet i Asbjørnsensgate. Ringerikskraft har
lenge hatt planer om å kunne sam lokalisere virksomheten sin, og etablere seg i ett bygg
der både kontordelen og industridelen kan ligge sammen. Etter dialog med grunneier
AKA AS, har de funnet at Hvervenmoen er et godt egnet sted for etablering av en
virksomhet som Ringerikskraft AS.

2.2. Hensikten med planen
Hensikten m ed å søke om mindre endring fra gjeldende plan er for å tilpasse denne til et
konkret prosjekt innenfor BKB2 og SPP4.

For å få til dette, vil det være nødvendig å justere formålsgrenser mellom
parkeringsformål S PP4 og byggeformål BKB2 og BKB3. I dette ligger det også å justere
bestemmelsene slik at man kan tillate parkeringskjeller med nedkjøring innenfor SPP4. I
tillegg ønskes det å øke regulert byggehøyde for kont o rbygg fra K+142,0 til K+147,0 for å
få rom til et kontorbygg på 8 etasjer pluss parkeringskjeller , samt tilrettelegge for et
oppbygg for teknisk bygg og trapp - /heishus på 3,5 m over regulert høyde for en mindre
del av bygget.

Forøvrig vil det ikke gjøres endringer i forhold til gjeldende plan.

2.3. Organisering av utredningsarbeidet
Halv orsen & Reine AS er rådgivere for arbeidet med planendringene, samtidig som de er
engasjert som prosjekterende arkitekt for det planlagte kontor - og industribygget.

2.4. Formelt grunnlag for konsekvensutredning
Planforslaget er i tråd med overordnete føringer , samt føringer gitt i gjelde nde plan.
Tiltaket er vurdert i henhold t il Plan - og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle
u t redningskrav” , §4 - 1 Planprogram og §4 - 2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning,
med tilhørende forskrift. Tiltaket er vurdert å ikke ut løse krav til konsekvensutredning.
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2.5. Videre plan - og behandlingsprosess
Det har vært avholdt oppstartsmøte med Ringerike kommune for å avklare prosess for
endring av planen.

Materialet for planendring sendes til naboer og berørte myndigheter som varsel om
oppstart av mindre endring med tre ukers høringsfrist .

Etter varsel om oppstart av mindre endring, vil eventuelle innkomne merknader
kommenteres, og vurderes etterkommet. Eventuelle endringer av prosjektet som en
følge av innkomne merknader, vil så in narbeides i planarbeidet og i prosjektet, før videre
arbeider med og eventuell fastsettelse av mindre endring av reguleringsplanen.

3. Dagens situasjon
3.1. Eierforhold, beliggenhet, avgrensning og størrelse
Del av planID 0605_347 - 01 Hvervenmoen inngår i område som ønskes endret. Dette er
gbnr 38/219 . 38/200 , som eies av AKA AS, og 38/134 teig 2 , som eies av Carl August
Moh n . Området er avsatt som BKB2, BKB3 og SPP4 i gjeldende plan. Se nedenstående
kart.

Figur 1 – gjeldende plan, området som skal endres er angitt med skravur

3.2. Topografi, vegetasjon og solforhold
Tomten ligger sør i planområdet. Terrenget faller fra nord mot sør, og terrengfallet er på
ca . 3,0 m. Det er foretatt hogst i området, og det er kun bunnvegetasjon igjen på
området. Tomten er åpen, med godt utsyn og gode solforhold.
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3.3. Eksisterende bebyggelse/plan
Det er ingen eksisterende bygg innenfor området. Det er en fjernvarmesentral etablert
vest for området, med industr i preget bebyggelse og en høy pipe. Forøvrig er denne
delen av planområdet ubebygget, men det foreligger også planer om bygg på
eiendommen nord for området.

I eksisterende plan er følgende angitt:
BKB2 og BKB3:

Tillatt %BYA = 75%
Tillatt kotehøyde +K142,0 for kontorbygg og 10,0 m fra gjennomsnittlig planert
terreng for handels - , lager - og industribygg. Tekniske installasjoner som heishus,
sjakter, ventilasjon o.l . kan overskride tillatt gesims - /mønehøyde med 2 m.

SPP4:
Området avsettes til parkeringsplasser på terreng.

3.4. Kulturminner
Det b l e gjort funn av ett kulturminne i forbindelse med utgravinger gjennomført
27.09.97, funn registrert som 133084. Dette ble frigitt i forbindelse med tidligere
godkjente reguleringsplan.

3.5. Trafikkforhold
Det er i forbindelse med utbygging av forretningsarealer innenfor Hvervenmoen, utført
tiltak på vegnettet i tråd med rekkefølgekrav stilt i gjeldende plan. Kapasiteten på
vegnettet inn til og innenfor planområdet er således god.

3.6. Miljøfor hold
Det er ingen forurensende virksomheter innenfor området det nå søkes om endring for.

I forbindelse med planarbeidet for Hvervenmoen, ble det ikke gjort funn av rødlistete
arter eller vernede naturtyper.

4. Beskrivelse av endringer/planforslaget
4.1. Rammer og krav gitt i forslag til plan med bestemmelser
Forslag til mindre endring av plan er som følger:

Justering av formålsgrense mellom BKB2, SPP4 og BKB3.
Justering av tillatt kotehøyde for kontorformål, forslaget legger opp til at tillatt
kotehøyde for ko ntor økes fra K+142,0 til K+147,0. Forslaget legger også opp til at
teknisk rom, og trapp - /heis hus kan oversk ride denne høyden med inntil 3,5 meter.
Tillatt %BYA reduseres fra 75% til 70% i forhold til gjeldende plan – slik at potensialet
for utbygging ikke øker som følge av økt formål til bygg og økt etasje.
Det tillates etablert delvis nedgravet parkeringskjeller og ramper innenfor område
SPP4, sammen med parkering på terreng/lokk. Det e r angitt byggegrenser for kjeller
mot vei på revidert plankart.
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Figur 2 – forslag til mindre endring – utsnitt av aktuelt område

4.2. Tiltakets forhold til overordnete rammer og føringer
Tiltaket er i tråd med overordnete rammer og føringer.

4.3. Tiltakets forhold til annen planlegging/overordnete planer
Tiltaket berører ikke planer om flytting av E16, eller andre planer for
infrastruktur/utbygging i området.

4.4. Beskrivelse av tiltaket
Behov for mindre endring av plan, kommer som følge av planlegging av ett ko nkret
utbyggingsprosjekt innenfor angitt område.

Prosjektet består av et kontorbygg på 8 etg over parkeringskjeller, med ca . 7330 kvm BTA
kontor /parkering/fellesareal , samt et industriområde/bygg på ca . 1850 kvm BT A.
Kontorbygget er lagt mot øst og er koblet sammen med industriområdet i vest. Det er
valgt denne organiseringen slik at industriområdet ligger inntil eksisterende etablert
industri (fjernvarme), mens kontorbygget legges mot et område som kan utvikles videre
som et kontor/forretning/industrio mråde.

Største del av anlegget skal leies ut til Ringerikskraft (som også er deleier av prosjektet).
Prosjektet er nå utarbeidet i nært samarbeid med Ringerikskraft og AKA AS. Bakgrunnen
for at Ringerikskraft ønsker å etablere seg på Hvervenmoen, er som t idligere nevnt å
samle virksomheten sin på ett område.
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Mulig utnyttelse er både regulert gjennom %BYA for de enkelte delfeltene , og gjennom
maksimalt tillatt BRA for industri, kontor og forretning i rekkefølge bestemmelsenes §5.1
for ”Trinn 2” . Det er for eslått en reduksjon av %BYA for å ivareta at ikke potensialet for
utbygging øker som en følge av at byggeformålet øker noe på bekostning av areal avsatt
til parkering. I forhold til bruksareal, vil tiltaket være godt innenfor det som er avsatt som
potensia let i forhold til Trinn2 .

Figur 3 – Situasjonsplan

Kontorbygget:
Kontorbygget består av en parkeringskjeller, samt 8 etasjer med kontor. Trapp - og
heishus i kombinasjon med teknisk rom er trukket opp over regulert kote høyde, og det
er innarbeidet en mulighet for dette i forslag til justering av bestemmelser. Dette er gjort
for å gi tilkomst til teknisk rom på taket, samt mulighet for tilkomst for drift - og
vedlikehold. For å legge til rette for at tekniske installasjoner kan etableres som del av
bygg, og ikke åpne konstruksjoner, er det behov for å øke tillatt overskridelse av gesims -
/mønehøyde for tekniske installasjoner fra 2,0 m til 3,5 m. Det er i bestemmelser
presisert at dette arealet ikke skal utgjøre mer enn 30 % av underliggende takflate.

Kontorbygget har fellesfunksjoner på plan 1, som kantine og hovedinngangsparti, mens
de enkelte etasjene oppover er forbeholdt kontorarealer. Prosjektet er utformet med en
effektiv og fleksibel plan, og løsningen legger opp til at arealene kan nyttes både til
cellekontorer og til kontorlandskap. Det vil være flere forskjellige leietakere i prosjektet,
og det vil ligge til rette for at hvert plan kan tilpasses forskjellige behov.
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Det er lagt opp til et begrenset areal på bakkeplan/lokk for parkering, da ho veddel av
parkering vil etableres i kjeller. Kjeller strekker seg delvis inn under kontorbygget, og
delvis inn under carport som etableres på industriområdet. Kontorbygget ligger så og si i
sin helhet innenfor området angitt som SPP4 i gjeldende plan (park eringsformål), og det
vil derfor være nødvendig å justere grensene mellom byggeformål og parkeringsformål
som en følge av dette. Da det nå planlegges å etablere parkeringskjeller under bygget og
under uteareale r , vil det også være behov for bestemmelser so m sikrer at det kan
etableres delvis nedgravet parkeringsanlegg med nedkjøringsrampe innenfor
parkeringsformålet SPP4. Det er også tatt høyde for at p - kjeller kan gå inn under BKB2 og
BKB3.

Ringerikskraft skal disponere de fire nedre etasjene i kontorbygg et, og dette arealet
kobles opp mot industriområdet i øst gjennom utvendige tilkomster.
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Figur 4 - 7 – 3D perspektiver
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Industriområdet:
Innenfor området planlagt til industriformålet, er det planer om at Ringerikskraft skal
samle den industrielle delen av sin virksomhet, herunder lager, (både utvendig og
innvendig lagring), carporter og garasjer for parkering av kjøretøy tilknyttet
virksomheten, samt vaskehall og mindre verksteder . Innenfor de tte o mrådet, er det
planlagt ett større bygg på ca . 960 kvm BTA, som inneholder lager, mindre verksteder,
garasje og vaskehall. I tillegg er det planlagt carporter for større biler langs
Hvervenmoeveien, og carporter for personbiler på søndre del av området. Byggene vil
ligge innenfor området som er angitt som BKB2 i gjeldende plan, og være tråd med
bestemmelser gitt i denne.

Figur 8 – 3D perspektiv

5. Konsekvenser av endringer/planforslaget
5.1. Konsekvenser for handel
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for handel. Som følge av tiltaket, vil noe av potensielt
forretningsareal avsatt i planen reduseres, da planlagt bruk ikke innebærer etablering av
forretningsformål, noe som det åpnes for i gjeldende plan. Formål opprettholdes
allikevel i forslag til endring av plan.

5.2. Konsekvenser for trafikk
Tiltaket vil ikke h a konsekvenser for trafikk. Tiltaket som etableres er innenfor tillatte
tiltak gitt i rekkefølgebestemmelser satt i gjeldende plan. Planområdet planlegges til en
kombinert bruk av kontor og industri. Planlagt ti ltak vil være godt innenfor gjeldende
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til latt %BYA (75%) også hvis man skulle ha regnet BKB2 med areal som angitt i gjeldende
plan. Det er allikevel valgt å endr e tillatt %BYA til 70%, for å ikke øke potensialet som
følge av planendringen som vil gi et noe økt areal avsatt til byggeformål (ca . 1 daa) på
bekostning av parkeringsarealet. Tiltaket vil forøvrig måtte forholde seg til
rekkefølgebestemmelsenes §5.1 som definerer maksimalt tillatt BRA for Trinn 2 (som
dette tiltaket går inn under) – og som derfor er førende og begrensende i forhold ti l
mulig utnyttelse og trafikkgenerering.

5.3. Konsekvenser for energi og miljø
Tiltaket legger til rette for etablering av Ringerikskraft, en kraftleverandør som benytter
miljøvennlig energi. Tiltaket vil gjennomføres med passivhus - standard, og det vil kreve
m inimalt med energi for oppvarming. I tillegg skal det benyttes miljøvennlige materialer,
sammen med fokus på at brukere av bygget kan velge miljøvennlige transportformer,
gjennom tilrettelegging for parkeringsplasser både til sykkel og elbil, og med instal lering
av garderobeanlegg for ansatte som gjør at det bedre tilrettelegges for bruk av sykkel.

5.4. Konsekvenser for nærmiljø
Tiltaket legger til rette for en økning av byggehøyde for kontorbygg. Dette gjøres i et
område som ligger trukket tilbake fra E16 og arealer på andre siden av denne, og som
ligger inntil et skogkledt LNF - område i sør. Virkningen av den økte etasjen for et
bygningsvolum med en forholdsvis liten grunnflate, vil derfor være beskjeden for
nærmiljøet. Tiltaket vil ikke ta sol eller utsikt fr a omkringliggende, etablert bebyggelse.
Ved hjelp av bygge ts utforming og plassering, vil høyden kunne være med på å
eksponere bygget noe ut mot E16, til tross for sin tilbaketrukne beliggenhet.

5.5. Konsekvenser for friluftsliv
Tiltaket vil ikke ha konsekven ser for friluftsliv, ut over det som allerede er dokumentert i
forbindelse med KU i gjeldende plan.

5.6. Konsekvenser for naturmiljø og landskapsbilde
Tiltaket legger til rette for en økning av byggehøyde for kontorbygg. Dette gjøres i et
område som ligger tru kket tilbake fra E16 og arealer på andre siden av denne, og som
ligger inntil et skogkledt LNF - område i sør. Virkningen av den økte etasjen for et
bygningsvolum med en forholdsvis liten grunnflate, vil derfor være beskjeden også for
landskapsbildet. Tiltak et vil ikke ta sol eller utsikt fra omkringliggende, etablert
bebyggelse. Ved hjelp av bygget s utforming og plassering, vil høyden kunne være med på
å eksponere bygget noe ut mot E16, til tross for sin tilbaketrukne beliggenhet. Bygget vil
være noe mer syn lig i forhold til fjernvirkning.

5.7. Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, ut over det som
allerede er dokumentert i forbindelse med KU i gjeldende plan.

5.8. Kon sekvenser for nat urressurs er
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for naturressurser, ut over det som allerede er
dokumentert i forbindelse med KU i gjeldende plan.
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5.9. Risiko - og sårbarhetsanalyse
Tiltaket innebærer ingen ny risiko i forhold til det som allerede er utredet ved gjeldende
plan.





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/857 01.03.2017 DS BYG 80/17 R/TEK/BERLE GNR 282/103 

  

Omgjøring og ominnredning samt mindre fasadeendringer Gnr/bnr 282/103 - 

Ringmoveien 33 

 

17/21 18.01.2017 DS  19/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/113 

  

Riving av bygg Gnr/bnr 86/113 - Mosseveien 28 

 

17/332 20.01.2017 DS  24/17 R/TEK/INGRIS GNR 42/8 

  

Utslippstillatelse gnr/bnr 42/8 - Sandsæter 

 

16/6100 24.01.2017 DS  27/17 R/TEK/INGRIS GNR 114/2 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 114/2 - Gundersbygda 34 

 

17/231 27.01.2017 DS  29/17 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

Bygging av 6 eneboliger i rekke Gnr/bnr 103/305 - Bånntjernveien 

 

17/430 27.01.2017 DS  30/17 R/TEK/NILILY GNR 284/126 

Arild Dalsbotten  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 284/126 - Ådalsveien 559 

 

16/4017 27.01.2017 DS  31/17 R/TEK/HALA GNR 18/93 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/93 - Grenda i Åsa 

 

17/9 27.01.2017 DS  32/17 R/TEK/HALA GNR 18/97 

  

Oppføring av enebolig og sportsbod Gnr/bnr 18/97 - Småbråtaveien 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/5639 30.01.2017 DS  33/17 R/TEK/N46 GNR 254/13 

  

Deling - fradeling gårdstun - opprettelse av ny grunneiendom Gnr/bnr 254/13 - 

Vikersundveien 262 

 

17/458 30.01.2017 DS  34/17 R/TEK/AEMYH GNR 54/31 

  

Rehabilitering av pipe Gnr/bnr 54/31 - Vebakken 6 

 

17/405 30.01.2017 DS  35/17 R/TEK/AEMYH GNR 305/279 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 305/279 - Ådalsveien 

 

16/5292 30.01.2017 DS  36/17 R/TEK/ANEWEB GNR 87/82 

Ali Joma Hasan Nakhleh  

Tilbygg Gnr/bnr 87/82 - Sagaveien 53 

 

17/431 02.02.2017 DS  37/17 R/TEK/N46 GNR 305/39 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 305/39 - Hella 

 

17/509 02.02.2017 DS  38/17 R/TEK/BERLE GNR 89/171 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/171 - Tørrjulfaret 5 

 

16/6276 02.02.2017 DS  39/17 R/TEK/AEMYH GNR 297/107 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/107 - Tosseviksetra tomt 114 

 

17/518 03.02.2017 DS  40/17 R/TEK/BERLE GNR 34/7 

Kristoffer Ryeng  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 34/7 - Hadelandsveien 190 

 

17/437 06.02.2017 DS  41/17 R/TEK/HALA GNR 274/393 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 274/393 - Røsslyngveien 10 

 

16/1993 06.02.2017 DS  42/17 R/TEK/HALA GNR 318/92 

  

Tilbygg og ombygging Gnr/bnr 318/92 - Storgata 26 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/356 06.02.2017 DS  43/17 R/TEK/ELIPAU GNR 18/20 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 18/20 

 

16/4068 06.02.2017 DS  44/17 R/TEK/SANRUP GNR 132/54 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 132/54 - Harehaugveien 1 

 

17/199 06.02.2017 DS  45/17 R/TEK/AEMYH GNR 4/7 

Thomas Wibe  

Bygging av garasje Gnr/bnr 4/7 - Gilebakken 2 

 

17/405 08.02.2017 DS  46/17 R/TEK/AEMYH GNR 305/279 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 305/279 - Ådalsveien 

 

16/2070 08.02.2017 DS  47/17 R/TEK/HALA GNR 50/328 

  

Bruks og fasadeendring Bn/bnr 50/328 - Glederudveien 53, 55A og 55B 

 

17/614 08.02.2017 DS  48/17 R/TEK/BERLE GNR 22/72 

Emma Sofia Tjernlund Strindeberg  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 22/72 - Tjyruhjellveien 68 

 

16/5610 08.02.2017 DS  49/17 R/TEK/ANEWEB GNR 55/19 

  

Nytt anlegg Gnr/bnr 55/19 - Veksal 

 

16/6358 10.02.2017 DS  51/17 R/TEK/HALA GNR 317/38 

  

Ombygging og tilbygg til eksisterende bolig og bygging av ny garasje Gnr/bnr 

317/38 - 317/39 - Ullerålsgate 35 og 35 B 

 

17/644 10.02.2017 DS  52/17 R/TEK/BERLE GNR 280/6 

Kenneth Nilssen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 280/6 - Vestre Ådal 69 

 

17/582 10.02.2017 DS  53/17 R/TEK/INGRIS GNR 293/175 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/175 - Killingtjern 
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17/647 13.02.2017 DS  55/17 R/TEK/BERLE GNR 129/17 

Kristine Thingelstad Ramsland  

Bygging av garasje Gnr/bnr 129/17 - Hvalsveien 91 

 

17/536 13.02.2017 DS  56/17 R/TEK/NILILY GNR 318/386 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/386 - Fossveien 13 

 

17/700 14.02.2017 DS  57/17 R/TEK/AEMYH GNR 261/10 

  

Rehabilitering av pipe Gnr/bnr 261/10 - Grefsrudveien 5 

 

17/508 14.02.2017 DS  58/17 R/TEK/AEMYH GNR 318/379 

Draupner Arkitektur & Plan  

Installering av heis Gnr/bnr 318/379 - Stabells gate 6 

 

17/436 14.02.2017 DS  59/17 R/TEK/HALA GNR 305/155 

  

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 305/155 - 

Østsideveien 111 

 

17/698 14.02.2017 DS  60/17 R/TEK/BERLE GNR 271/273 

Tor Eilert Laugen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 271/273 - Valderstømoen 12 

 

17/615 16.02.2017 DS  61/17 R/TEK/BERLE GNR 28/18 

Stein-Martin Vangen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 28/18 - Grantoppsvingen 15 

 

17/697 16.02.2017 DS  62/17 R/TEK/ELIPAU GNR 89/201 

Tronrud Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 89/201 og 202 

 

16/3028 16.02.2017 DS  63/17 R/TEK/AEMYH GNR 271/344 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 271/344 

 

17/699 17.02.2017 DS  64/17 R/TEK/BERLE GNR 31/8 

Sissel Hansen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 31/8/67 - Åsaveien 793 
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17/555 17.02.2017 DS  65/17 R/TEK/SANRUP GNR 58/67 

Lars Erik Thorvaldsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 58/67 - Øvre Halsteinrud terrasse 1 

 

17/734 20.02.2017 DS  66/17 R/TEK/INGRIS GNR 76/3 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 76/3 - Sandakerveien 281 

 

16/6054 20.02.2017 DS  67/17 R/TEK/N03 GNR 86/141 

Johnny Karlsen Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 86/141 - Storløkkaveien 15 

 

16/3436 20.02.2017 DS  68/17 R/TEK/AEMYH GNR 271/329 

  

Oppføring av brakkerigg Gnr/bnr 271/329 - Verkstedveien 52 

 

17/716 20.02.2017 DS  69/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/3 

  

Oppsetting av anleggsskilt Gnr/bnr 44/3 - Monserudveien 74 

 

16/6058 21.02.2017 DS  70/17 R/TEK/NILILY GNR 86/141 

  

Enebolig Gnr/bnr 86/141 - Storløkkaveien 15 

 

17/780 21.02.2017 DS  71/17 R/TEK/HALA GNR 87/282 

Ali Hamid Ahmad  

Bruksendring Gnr/bnr 87/282 

 

17/577 22.02.2017 DS  72/17 R/TEK/OLEMOS GNR 305/279 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 305/279 - Ådalsveien 

 

17/695 22.02.2017 DS  73/17 R/TEK/NILILY GNR 12/74 

Arnfinn Radu Olsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 12/74 

 

17/806 23.02.2017 DS  74/17 R/TEK/INGRIS GNR 294/99 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 294/99 - Blåbærhaugen 
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17/797 23.02.2017 DS  75/17 R/TEK/HALA GNR 49/9 

  

Innglassing av veranda Gnr/bnr 49/9 - Hofsfossveien 2 E 

 

17/682 23.02.2017 DS  76/17 R/TEK/AEMYH GNR 293/175 

  

Oppføring av hytte Gnr/bnr 293/175 - Killingtjern tomt 107 

 

17/813 24.02.2017 DS  77/17 R/TEK/NILILY GNR 244/320 

Bjørn Ellingsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 244/320 - Støaveien 155 

 

17/937 01.03.2017 DS  79/17 R/TEK/BERLE GNR 83/14 

Thor Breien  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 83/14 - Eggehagaveien 46 

 

17/624 02.03.2017 DS  81/17 R/TEK/INGRIS GNR 28/18 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 28/18 

 

17/258 02.03.2017 DS  82/17 R/TEK/INGRIS GNR 1/8 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 1/8 - Bjørkenga 18 

 

17/167 03.03.2017 DS  83/17 R/TEK/SANRUP GNR 1/8 

  

Riving av eksisterende våningshus og oppføring av ny enebolig Gnr/bnr 1/8 - 

Bjørkenga 

 

17/890 06.03.2017 DS  84/17 R/TEK/HALA GNR 18/97 

  

Bygging av anneks og garasje Gnr/bnr 18/97 

 

17/722 06.03.2017 DS  85/17 R/TEK/AEMYH GNR 89/114 

Erik Gabrielsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/114 - Almebakken 7 

 

16/542 06.03.2017 DS  86/17 R/TEK/AEMYH GNR 37/1 

  

Tilbygg og ombygging Gnr/bnr 37/1 - Hesselberg 
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16/5666 07.03.2017 DS  87/17 R/TEK/HALA GNR 102/46 

  

Eneboliger 13 stk. -  4-mannsboliger  3 stk -   Klekkenhagen Gnr/bnr 102/46 - 

Klekkenveien 

 

17/409 08.03.2017 DS  88/17 R/TEK/AEMYH GNR 45/175 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 45/175 - Vinterroveien 30 

 

17/837 09.03.2017 DS  89/17 R/TEK/ELIPAU GNR 295/63 

  

Grensejustering Gnr/bnr 295/63 

 

17/981 09.03.2017 DS  90/17 R/TEK/HALA GNR 317/98 

Ringeriks-Kraft AS v/H Bergstrøm  

Etablering av midlertidig brakkerigg Gnr/bnr 317/98 - Asbjørnsensgate 14 

 

16/6219 10.03.2017 DS  91/17 R/TEK/AEMYH GNR 89/161 

  

Bolig Gnr/bnr 89/161 - Almemoen 73 

 

16/1652 10.03.2017 DS  92/17 R/TEK/ANEWEB GNR 56/2 

  

Oppføring av bolig Gnr/bnr 56/2 - Muninveien 40 

 

17/1128 13.03.2017 DS  93/17 R/TEK/HALA GNR 317/11 

  

Oppføring av 3 eneboliger med utleiedel Gnr/bnr 317/11 - Ullerålsgata 9-11 

 

17/1017 13.03.2017 DS  94/17 R/TEK/SANRUP GNR 318/450 

Tronrud Eiendom AS  

Etablering av uteservering Gnr/bnr  318/450 - Arnemannsveien 3 

 

17/833 14.03.2017 DS  95/17 R/TEK/AEMYH GNR 100/127 

  

Riving av brannskadet bolig Gnr/bnr 100/127 - Klekkenveien 60 

 

17/1033 15.03.2017 DS  96/17 R/TEK/SANRUP GNR 132/52 

  

Bygging av tilbygg og garasje Gnr/bnr 132/52 - Hagaringen 22 
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17/899 15.03.2017 DS  97/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/339 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/339 - Hønengata 80 A 

 

17/939 16.03.2017 DS  98/17 R/TEK/AEMYH GNR 250/12 

Øystein Langhelle  

Riving av gammel låve og oppføring av ny landbruksbygning Gnr/bnr 250/12 - 

Holleiaveien 210 

 

16/4363 16.03.2017 DS  100/17 R/TEK/HALA GNR 42/8 

  

Rive eksistrende kårbolig og oppføring av erstatningsbolig/kårbolig Gnr/bnr 42/8 

 

17/1041 16.03.2017 DS  101/17 R/TEK/AEMYH GNR 62/76 

Stian Håkonsen  

Riving av bolig og bygging av ny bolig Gnr/bnr 62/76 - Vemeveien 74 

 

17/32 16.03.2017 DS  102/17 R/TEK/LINENG PLN 347 

  

Områdereguleringsplan for Hvervenmoen 347-01 - mindre endring  

 

17/887 16.03.2017 DS  103/17 R/TEK/INGRIS GNR 73/14 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 73/14 - Sandakerveien 3 

 

16/6023 17.03.2017 DS  104/17 R/TEK/ANEWEB GNR 317/296 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 317/296 - Glatvedsgate 2A 

 

17/966 20.03.2017 DS  105/17 R/TEK/NILILY GNR 102/49 

  

Riving/brenning av hus og låve og oppføring av nytt hus og låve Gnr/bnr 102/49 - 

Borgergrenda 13 

 

17/1043 21.03.2017 DS  107/17 R/TEK/NILILY GNR 318/427 

  

Oppsetting av skilt Gnr/bnr 318/427 - Kvernberggata 

 

17/405 21.03.2017 DS  109/17 R/TEK/AEMYH GNR 305/279 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 305/279 - Ådalsveien 
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17/920 22.03.2017 DS  110/17 R/TEK/NILILY GNR 37/155 

  

Bygging av tilbygg og fasadeendring Gnr/bnr 37/155 - Dronning Åstas gate 4 

 

16/4949 22.03.2017 DS  111/17 R/TEK/AEMYH GNR 148/152 

Roy Roa  

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

 

17/1171 22.03.2017 DS  112/17 R/TEK/BERLE GNR 12/31 

Gerd Jansen Råd  

Dispensasjon Gnr/bnr 12/31 - Åsaveien 554 

 

16/816 23.03.2017 DS  113/17 R/TEK/HALA GNR 102/238 

  

Bygging av bassengbygg samt et tilbygg til hovedhuset. Gnr/bnr 102/238 - 

Borgergrenda 62 

 



 

REFERATSAKER 
 

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

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

17/32-7 16.03.2017 R/TEK/LINENG PLN 347 

9790/17  

Melding om delegert vedtak - Områdereguleringsplan for Hvervenmoen 347-

01 - mindre endring  

 

17/1312-1 23.03.2017 R/STØ/TRUBJ 033 

10677/17  

Kommunalsjefens svar på spørsmål fra Elsa Lill Strande (H) stilt i HMA møte 

06.02.17.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»   

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/32-7 9790/17 PLN 347  16.03.2017 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK 

 

MINDRE ENDRING AV 0605_347-01 HVERVENMOEN 

Saken er behandlet som saksnr 102/17 etter delegert myndighet fra Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning. Saken er behandlet som en mindre endring av reguleringsplan i henhold til 

plan- og bygningsloven § 12-14.  

Vedtaket blir meddelt Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i første møte, jf. 

delegeringsreglementet.  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 er berørte myndigheter, eierne og festerne av 

eiendommer som direkte berøres av vedtaket gitt anledning til å uttale seg gjennom direkte 

oversendelse av endringsforslaget.  

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas mindre endring av 0605_347-01 

Hvervenmoen. Ny planID er 0605_347-02.   

Endringen gjelder en justering av formålsgrenser og en økning av kotehøyde for kontorbygg i 

et område i søndre del av overnevnte plan. I bestemmelsene er det forslag på et tillegg som 

åpner for større kotehøyde for kontorbygg, etablering av parkeringskjeller og et høyere 

teknisk anlegg på taket. Endringen medfører endring av plankartet og 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Klagerett 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker etter dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 

29. 

For informasjon om klagerett, se kommunens nettside:  

www.ringerike.kommune.no → arealplaner → reguleringsplaner → klagerett 

 

Med hilsen 

 

Grethe Tollefsen 

leder areal- og byplankontoret 
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                   Linda Engstrøm 

        arealplanlegger 

 

linda.engstrom@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_347 - 01 Områderegulering for Hvervenmoen

Utarbeidet av Halvorsen og Reine AS 04.07.14
Revidert av Ringerike kommune 04.08.14

1. gangs behandling i formannskapet 15.10.13, sak 134/13
Høring og offentlig ettersyn 10.03 - 05.05.2014.
2. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 18.08.2014, sak 86/14
Formannskapet 19.08.2014, sak 141/14
Vedtatt av kommunestyret 28.08.2014, sak 108/14

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 Bussholdeplass, gang - og sykkelvei, samt diverse korrigering av plankart 26.01.15 IF
02 Justering av felt for busskur på o_SH1 og 2 04.12.15 IF
03 Mindre endring område BKB2, BKB 3 og SPP4 16.03 .17 LE

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål (pbl. § 12 - 5):

1. Bebyggelse og anlegg
Feltnavn:

Forretninger BF1, BF2
Forretning/kontor/industri BKB1, BKB2, BKB3
Kontor BK1, BK2, BK3
Kontor/Industri BKI

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg o_SV1 - 6, o_SV8 og SV7
Fortau SF1 - 5
Gang - /sykkelveg SGS1 - 7
Annen veggrunn - tekniske anlegg
Annen veggrunn - grøntareal
Holdeplass/plattform SH1 - 2
Kollektivholdeplass SKH1 - 2
Parkeringsplasser (på grunnen) SPP1 - 6

3. Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm GV1, GV2, GV3
Grønnstruktur G1, G2

Hensynssoner og bestemmelsesområder
a.1) Sikringssoner, frisikt H140_1 - 4
c)Sone med angitte særlige hensyn, bevaring naturmiljø, viltkorridor H560_1
Bestemmelsesområde – automatisk fredete kulturminner #1 - 5
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§ 0. Fellesbestemmelser
1. Byggegrenser

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.
Byggegrenser sammenfaller med formålsgrenser der annet ikke er angitt.

Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering, gjerder etc. ut over
byggegrensene.

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng
slik at unødvendig terrenginngrep unngås . Eventuelle murer skal ha en tiltalende og
god utforming. Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler,
vegkryss, vedlikehold av veier osv.

2. Takform
Bygninger kan ha valgfri takform, også flatt.
Takene på forretningsbygg/industribygg skal utformes med god arkitektonisk kvalitet.

3. Materialbruk
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbruk.

4. Universell utforming
Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder
bevegelses - , orienterings - og miljøhemmende, så langt det terrengmessig lar seg gjøre.
Ved nyplanting skal det kun nyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp.

5. Støynivå
Støynivå i ny arealbruk skal tilfredsstille grenseverdiene gitt i ”Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging” (MD T - 1442).

6. Tekniske anlegg
Ny bebyggelse skal tilknyttes felles vann - og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal
legges under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integreres i bygningsmassen.

Frittstående tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor
maksimalhøyder. Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre
nødvendige tekniske anlegg innenfor byggeformål.

Tekniske installasjoner som heishus, sjakter, ventilasjon og lignende kan overskride
maksimum tillatt gesims - /mønehøyder med 2 m.

7. Utbyggingsavtale
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning
av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis
igangsettingstillatelse for disse anleggene.
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8. Forurensningsloven
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig
myndighet varsles, jf. forurensningsloven § 7.

9. Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jf. kulturminneloven § 8.2.

10. Parkering
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser.
Det skal settes av plass til ladestasjon for el - bil i forbindelse med formål forretning.

11. Fotgjengerfelt og avkjørsler
Fotgjengerfelt og avkjørsler er vist på plankartet. Plassering av disse er veiledende og
kan tilpasses.

12. Utendørs lagring
Plass avsatt til eventuell utendørs lagring skal omsøkes ved søknad om tillatelse til
tiltak. Utendørs lagring skal skjermes.

13. Utvendig belysning
Utvendig belysning skal være blendfri og plassering omsøkes ved tillatelse til tiltak.

14. Eksisterende vegetasjon
Eksisterende furutrær som ikke berøres av tiltak skal i størst mulig grad bevares.

15. Fjernvarme
Bygninger inne på området skal knyttes opp mot fjernvarmeanlegg.

§ 1. Bebyggelse og anlegg

§ 1.0 Bebyggelse og anlegg – felles bestemmelser
1. Definisjon handel
Med plasskrevende handel menes forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer,
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre.
Med møbler, brunevarer og hvitevarer menes varer som regnes som arealkrevende og
transportskapende.

2. Definisjon lettere industri
Med lettere industri menes virksomheter som ikke medfører miljøulemper i form av støy,
forurensning, rystelser eller lignende, og som kan tilpasses områdets karakter som blandet
kontor - og handelsområde.

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – forretninger (BF1 - 2)
1. Formål
Områdene BF1 og BF2 kan nyttes til plasskrevende handel og handel med møbler, hvite - og
brunevarer.

2. Gangforbindelser
For BF2 skal det tilrettelegges for gangforbindelse langsmed inngangsfasaden på planlagt
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bebyggelse. For BF1 skal det tilrettelegges for fortau fra regulert fotgjengerovergang og
langsmed inngangsfasaden.

3. Bygningstype
Innenfor BF1 og BF2 tillates ikke handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr enhet.
Disse kan ikke deles opp i mindre enheter.

4. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal er 100 % BYA.

5. Byggehøyder
Maksimale gesims - /mønehøyder er 10 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå
rundt bygningen.

6. Byggetrinn
Det tillates oppdeling av ulike byggetrinn innenfor BF1 og BF2.

§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – forretning/kontor/industri (BKB1 - 3)
1. Formål
Områdene BKB1 - 3 kan nyttes til kontor, lettere industri, plasskrevende handel og handel med
møbler, eller hvite og brunevarer.

2. Bygningstype
Innenfor BKB1 - 3 tillates ikke handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr enhet.
Disse kan ikke deles opp i mindre enheter.

3. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal er 75 % BYA for BKB1, og 70% BYA for BKB2 og
BKB3 .

4. Byggehøyder
Maksimale gesims - /mønehøyder er 10 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå
rundt bygningen for handels - , lager - og industribygg . For kontorbygg kan bygg innenfor
BKB1 etableres opp til maksimalt kote + 142 , mens for BKB2 og BKB3 kan bygg etableres
opp ti l kote +147 . Teknisk e bygg på tak, eller oppbygg for trapp - /heishus kan innenfor BKB2
og BKB3 etableres inntil 3,5 m over regulert gesims - /mønehøyde. Areal for tek nisk bygg
skal ikke over skride 3 0% av areal for underliggende takflate.

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – kontor (BK1 - 3)
1. Formål
Områdene BK1 - 3 kan nyttes til kontor. Det er knyttet plankrav til BK3.

2. Bygningstype
Byggene skal være av høy arkitektonisk kvalitet.

3. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal er 45 % BYA.
Parkering på terreng medregnes ikke i % BYA.

4. Byggehøyder
Maksimale møne - /gesimshøyder er kote + 142 for kontor.
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§ 1.4 Bebyggelse og anlegg – kontor/industri (BKI)
1. Formål
Området BKI kan nyttes til kontor og lettere industri.

2. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal er 70 % BYA.

3. Byggehøyder
Maksimale møne - /gesimshøyder er 15 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå
rundt bygningen.

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – veg (o_SV1 - 6, o_SV8 og SV7)
1. Formål
Områdene o_SV1 - 6 og SV7 kan nyttes til veg. Områdene SV1 - 6 er offentlige.

o_SV 1: Europavei (E16).
o_SV 2: Europavei (av og påkjøring til E16).
o_SV 3: Fylkesvei og Europavei (fra Osloveien med rundkjøring og Hvervenkastet E16).
o_SV 4: Kommunal vei, Hvervenmoveien.
o_SV 5: Kommunal vei, Kartverksveien.
o_SV 6: Kommunal vei, fortsettelse av Hvervenmoveien.
o_SV 8:Kommunal vei, Hvervenmoveien.
SV 7: Privat avkjørsel.

2. Opparbeiding
o_SV1 (eksisterende E16) og o_SV2 (avkjøring til Hvervenmoveien) er etablert.
o_SV4 er delvis etablert. Resterende oppgraderes etappevis.

Inntegnet veitrasé skal være iht. prinsipper angitt på plankart. Mindre justeringer kan gjøres
ved søknad om tiltak.

§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kollektivholdeplass (SKH1 - 2)
Det skal etableres to busstopp i gate langs Hvervenmoveien, SKH1 og SKH2.
I tillegg etableres en reguleringsholdeplass i SKH1. SKH2 er en eksisterende holdeplass.

§2.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Parkeringsplasser (SPP1 - 6)
Areal avsettes til parkeringsplasser på terreng. Avkjørsel skal være iht. prinsipper angitt på
plankart. Justeringer kan gjøres ved søknad om tiltak.

Innenfor område SPP4 kan det etableres rampe for nedkjøring og delvis nedgravet
parkeringskjeller innenfor angitte byggegrenser. Mot BKB2 og BKB3 kan delvis nedgravet
parkeringskjeller gå ut over angitt formålsgrense. For formålsgrense mot grøntareal,
sammenfall er byggegrense og formålsgrense.

§ 3. Grønnstruktur

§ 3.1 Vegetasjonsskjerm
Områdene GV1 - 3 skal ha funksjon som skjermbelte mot vegen, og eksisterende vegetasjon i
områdene skal i størst mulig grad bevares.
Inngrep i dette området skal avklares med kommunen.
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§3.2 Grønnstruktur
Område G1 nyttes til grønnstruktur og kan beplantes med stedegen vegetasjon. Det skal
tilstrebes å la noe eksisterende vegetasjon stå.
Eksisterende vegetasjon i G2 skal i størst mulig grad beholdes.
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§ 4. Hensynssoner og bestemmelsesområder

§ 4.1 Sikringssoner, frisikt (H140_1 - 4)
I frisiktsone skal terrenget holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander slik at disse
ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.

§ 4.2 Sone med angitte særlige hensyn – bevaring naturmiljø, viltkorridor (H560_1)
Inngjerding eller bygging som hindrer ferdsel for vilt kan ikke skje i eksisterende angitt
viltkorridor. Det skal tilstrebes å bevare vegetasjonen i området.

§ 4.3 Bestemmelsesområde – automatisk fredete kulturminner (#1 - 5)
Automatisk fredete kulturminner i konflikt med tiltaket i planområdet, fem kullgroper, for
bestemmelsesområde #1 - 133088, #2 - 133089, #3 - 133090, #4 - 133092 og #5 - 146689 kan
fjernes uten vilkår om arkeologisk utgravning.

§ 5. Rekkefølgebestemmelser

1. Utbyggingstrinn
Gjennomføring av trinn 1 og 2 knyttes til utbygging av BF1, BK1, BK2, BKB1, BKB2 og
BKB3.

Trinn 1 : Det kan bygges maksimum 100 kontorarbeidsplasser og 6500 kvm BRA (ikke
medregnet parkering eller tenkte plan per 3 m for høye bygg) plasskrevende handel uten
krav til tiltak på tilliggende vegnett.
Trinn 2 : Det kan bygges 31000 kvm BRA (ikke medregnet parkering eller tenkte plan per
3 m for høye bygg) hvorav 15000 kvm BRA kan være plasskrevende handel.
Trinn 2 utløser følgende tiltak på vei:
- To felt fra rundkjøring til Hvervenmoen o_SV2 og ut i påkjøringsrampe til E16.
- To felt ut av Hvervenkastet mot Osloveien o_SV3.
Tiltak på vei forutsetter at E16 mot Hønefoss blir liggende som i dag. Hvis E16 endrer
trasé, skal det ved tillatelse til tiltak ved trinn 2 dokumenteres at veinettets kapasitet er
tilstrekkelig. Det gis ikke igangsettingstillatelse før dokumentasjonskrav er tilfredsstilt.
Trinn 3 : Utvikling av resterende område. Før dette må det utarbeides ny trafikkanalyse
som skal vurdere kapasitet, belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle
tiltak før full utbygging. Viser trafikkanalysen at veinettets kapasitet ikke er tilstrekkelig,
kan kommunen kreve detaljregulering.

2. Plankrav
For område BK3 må det utarbeides detaljreguleringsplan før søknad om tiltak.

3. Brannvann
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at
brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

4. Infrastruktur
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i samsvar med det
som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen:
vei, felles belysningsplan for vei, fortau og gangvei og hovedvannledning for vann og avløp.
Infrastruktur kan bygges etappevis.
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5. VA og overvann
Før utbygging av BF2, BK3 og BKB 3 må hovedvannledning for vann og avløp flyttes. I
forbindelse med rammesøknad av tiltaket som berører hovedvannledning må det leveres inn
en overordnet plan for VA og overvann.

Før rammetillatelse gis, skal plan for overvannshåndtering være godkjent av kommunen.

6. Omdisponering av matjordslag
Før søknad om igangsetting av tiltak skal det vurderes og redegjøres for en omdisponering av
matjordslaget.

7. Miljøoppfølgingsplan
Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan samtidig med søknad om igangsetting.
Miljøoppfølgingsplanen skal godkjennes av kommunen og skal bl.a.

1. Redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av
trafikksikkerhetstiltak.

2. Redegjøre for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden.
3. Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i

anleggsperioden.
4. Beskrive hvordan vegetasjon som skal bevares kan beskyttes.
5. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon

om byggeforløp og avklare eventuelle klager.

8. Fordeling av maksimum tillatt areal BRA
F ør igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge dokumentasjon som viser fordeling av
resterende tillatt bebygget areal (BRA) knyttet til trinn 1 og trinn 2 i § 5. Dette for å sikre
en hensiktsmessig fordeling av resterende areal mellom BKB2 og BKB3.

§ 6. Dokumentasjonskrav

1. Utomhusplan
Ved utbygging av området, kreves utarbeidet utomhusplan i 1:500. Planen skal vise
løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over
0.5 meter, utnyttelse av ubebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser,
parkeringskrav samt adkomstforhold. Utomhusplanen skal også vise adkomst fra øvrig
gangnettverk. Utomhusplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes av
kommunen før det gis tillatelse til igangsetting for bygging av bygninger og anlegg.

2. Etablering av forretningsarealer
Ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, må det dokumenteres at handel som
skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen.

3. Etablering av veier
Før det gis tillatelse til igangsetting av tiltak på o_SV2 og o_SV 3, skal det foreligge
en teknisk plan, godkjent av Statens vegvesen.

4. Etablering av gangforbindelser
I forbindelse med søknad om tiltak av fortau, gangveier, fotgjengeroverganger og
gangforbindelser fra kollektivholdeplass, skal trafikksikkerhet dokumenteres.
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2. Innledning
2.1. Bakgrunn for tiltaket
Hvervenmoen er i dag et etablert kontorområde sør for Hønefoss sentrum. Gjeldende
plan, planID: 0605_347 - 01 Hvervenmoen, ble vedtatt 28.08.14 med en mindre endring
26.01.15.

AKA AS har konkrete planer om å etablere et kontorbygg med tilhørende industrianlegg
sør i planområdet, innenfor områdene angitt som BKB2, BKB3 og SPP4. Det er konkrete
brukere til dette bygget, der Ringerikskraft vil være den største leietakeren (og også
deleier) i bygget.

Ringerikskraft er i dag etablert flere steder i Hønefoss, med hovedkontor i Fossveien i
Hønefoss sentrum, og driftsanlegg blant annet i Asbjørnsensgate. Ringerikskraft har
lenge hatt planer om å kunne sam lokalisere virksomheten sin, og etablere seg i ett bygg
der både kontordelen og industridelen kan ligge sammen. Etter dialog med grunneier
AKA AS, har de funnet at Hvervenmoen er et godt egnet sted for etablering av en
virksomhet som Ringerikskraft AS.

2.2. Hensikten med planen
Hensikten m ed å søke om mindre endring fra gjeldende plan er for å tilpasse denne til et
konkret prosjekt innenfor BKB2 og SPP4.

For å få til dette, vil det være nødvendig å justere formålsgrenser mellom
parkeringsformål S PP4 og byggeformål BKB2 og BKB3. I dette ligger det også å justere
bestemmelsene slik at man kan tillate parkeringskjeller med nedkjøring innenfor SPP4. I
tillegg ønskes det å øke regulert byggehøyde for kont o rbygg fra K+142,0 til K+147,0 for å
få rom til et kontorbygg på 8 etasjer pluss parkeringskjeller , samt tilrettelegge for et
oppbygg for teknisk bygg og trapp - /heishus på 3,5 m over regulert høyde for en mindre
del av bygget.

Forøvrig vil det ikke gjøres endringer i forhold til gjeldende plan.

2.3. Organisering av utredningsarbeidet
Halv orsen & Reine AS er rådgivere for arbeidet med planendringene, samtidig som de er
engasjert som prosjekterende arkitekt for det planlagte kontor - og industribygget.

2.4. Formelt grunnlag for konsekvensutredning
Planforslaget er i tråd med overordnete føringer , samt føringer gitt i gjelde nde plan.
Tiltaket er vurdert i henhold t il Plan - og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle
u t redningskrav” , §4 - 1 Planprogram og §4 - 2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning,
med tilhørende forskrift. Tiltaket er vurdert å ikke ut løse krav til konsekvensutredning.
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2.5. Videre plan - og behandlingsprosess
Det har vært avholdt oppstartsmøte med Ringerike kommune for å avklare prosess for
endring av planen.

Materialet for planendring sendes til naboer og berørte myndigheter som varsel om
oppstart av mindre endring med tre ukers høringsfrist .

Etter varsel om oppstart av mindre endring, vil eventuelle innkomne merknader
kommenteres, og vurderes etterkommet. Eventuelle endringer av prosjektet som en
følge av innkomne merknader, vil så in narbeides i planarbeidet og i prosjektet, før videre
arbeider med og eventuell fastsettelse av mindre endring av reguleringsplanen.

3. Dagens situasjon
3.1. Eierforhold, beliggenhet, avgrensning og størrelse
Del av planID 0605_347 - 01 Hvervenmoen inngår i område som ønskes endret. Dette er
gbnr 38/219 . 38/200 , som eies av AKA AS, og 38/134 teig 2 , som eies av Carl August
Moh n . Området er avsatt som BKB2, BKB3 og SPP4 i gjeldende plan. Se nedenstående
kart.

Figur 1 – gjeldende plan, området som skal endres er angitt med skravur

3.2. Topografi, vegetasjon og solforhold
Tomten ligger sør i planområdet. Terrenget faller fra nord mot sør, og terrengfallet er på
ca . 3,0 m. Det er foretatt hogst i området, og det er kun bunnvegetasjon igjen på
området. Tomten er åpen, med godt utsyn og gode solforhold.
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3.3. Eksisterende bebyggelse/plan
Det er ingen eksisterende bygg innenfor området. Det er en fjernvarmesentral etablert
vest for området, med industr i preget bebyggelse og en høy pipe. Forøvrig er denne
delen av planområdet ubebygget, men det foreligger også planer om bygg på
eiendommen nord for området.

I eksisterende plan er følgende angitt:
BKB2 og BKB3:

Tillatt %BYA = 75%
Tillatt kotehøyde +K142,0 for kontorbygg og 10,0 m fra gjennomsnittlig planert
terreng for handels - , lager - og industribygg. Tekniske installasjoner som heishus,
sjakter, ventilasjon o.l . kan overskride tillatt gesims - /mønehøyde med 2 m.

SPP4:
Området avsettes til parkeringsplasser på terreng.

3.4. Kulturminner
Det b l e gjort funn av ett kulturminne i forbindelse med utgravinger gjennomført
27.09.97, funn registrert som 133084. Dette ble frigitt i forbindelse med tidligere
godkjente reguleringsplan.

3.5. Trafikkforhold
Det er i forbindelse med utbygging av forretningsarealer innenfor Hvervenmoen, utført
tiltak på vegnettet i tråd med rekkefølgekrav stilt i gjeldende plan. Kapasiteten på
vegnettet inn til og innenfor planområdet er således god.

3.6. Miljøfor hold
Det er ingen forurensende virksomheter innenfor området det nå søkes om endring for.

I forbindelse med planarbeidet for Hvervenmoen, ble det ikke gjort funn av rødlistete
arter eller vernede naturtyper.

4. Beskrivelse av endringer/planforslaget
4.1. Rammer og krav gitt i forslag til plan med bestemmelser
Forslag til mindre endring av plan er som følger:

Justering av formålsgrense mellom BKB2, SPP4 og BKB3.
Justering av tillatt kotehøyde for kontorformål, forslaget legger opp til at tillatt
kotehøyde for ko ntor økes fra K+142,0 til K+147,0. Forslaget legger også opp til at
teknisk rom, og trapp - /heis hus kan oversk ride denne høyden med inntil 3,5 meter.
Tillatt %BYA reduseres fra 75% til 70% i forhold til gjeldende plan – slik at potensialet
for utbygging ikke øker som følge av økt formål til bygg og økt etasje.
Det tillates etablert delvis nedgravet parkeringskjeller og ramper innenfor område
SPP4, sammen med parkering på terreng/lokk. Det e r angitt byggegrenser for kjeller
mot vei på revidert plankart.
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Figur 2 – forslag til mindre endring – utsnitt av aktuelt område

4.2. Tiltakets forhold til overordnete rammer og føringer
Tiltaket er i tråd med overordnete rammer og føringer.

4.3. Tiltakets forhold til annen planlegging/overordnete planer
Tiltaket berører ikke planer om flytting av E16, eller andre planer for
infrastruktur/utbygging i området.

4.4. Beskrivelse av tiltaket
Behov for mindre endring av plan, kommer som følge av planlegging av ett ko nkret
utbyggingsprosjekt innenfor angitt område.

Prosjektet består av et kontorbygg på 8 etg over parkeringskjeller, med ca . 7330 kvm BTA
kontor /parkering/fellesareal , samt et industriområde/bygg på ca . 1850 kvm BT A.
Kontorbygget er lagt mot øst og er koblet sammen med industriområdet i vest. Det er
valgt denne organiseringen slik at industriområdet ligger inntil eksisterende etablert
industri (fjernvarme), mens kontorbygget legges mot et område som kan utvikles videre
som et kontor/forretning/industrio mråde.

Største del av anlegget skal leies ut til Ringerikskraft (som også er deleier av prosjektet).
Prosjektet er nå utarbeidet i nært samarbeid med Ringerikskraft og AKA AS. Bakgrunnen
for at Ringerikskraft ønsker å etablere seg på Hvervenmoen, er som t idligere nevnt å
samle virksomheten sin på ett område.
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Mulig utnyttelse er både regulert gjennom %BYA for de enkelte delfeltene , og gjennom
maksimalt tillatt BRA for industri, kontor og forretning i rekkefølge bestemmelsenes §5.1
for ”Trinn 2” . Det er for eslått en reduksjon av %BYA for å ivareta at ikke potensialet for
utbygging øker som en følge av at byggeformålet øker noe på bekostning av areal avsatt
til parkering. I forhold til bruksareal, vil tiltaket være godt innenfor det som er avsatt som
potensia let i forhold til Trinn2 .

Figur 3 – Situasjonsplan

Kontorbygget:
Kontorbygget består av en parkeringskjeller, samt 8 etasjer med kontor. Trapp - og
heishus i kombinasjon med teknisk rom er trukket opp over regulert kote høyde, og det
er innarbeidet en mulighet for dette i forslag til justering av bestemmelser. Dette er gjort
for å gi tilkomst til teknisk rom på taket, samt mulighet for tilkomst for drift - og
vedlikehold. For å legge til rette for at tekniske installasjoner kan etableres som del av
bygg, og ikke åpne konstruksjoner, er det behov for å øke tillatt overskridelse av gesims -
/mønehøyde for tekniske installasjoner fra 2,0 m til 3,5 m. Det er i bestemmelser
presisert at dette arealet ikke skal utgjøre mer enn 30 % av underliggende takflate.

Kontorbygget har fellesfunksjoner på plan 1, som kantine og hovedinngangsparti, mens
de enkelte etasjene oppover er forbeholdt kontorarealer. Prosjektet er utformet med en
effektiv og fleksibel plan, og løsningen legger opp til at arealene kan nyttes både til
cellekontorer og til kontorlandskap. Det vil være flere forskjellige leietakere i prosjektet,
og det vil ligge til rette for at hvert plan kan tilpasses forskjellige behov.
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Det er lagt opp til et begrenset areal på bakkeplan/lokk for parkering, da ho veddel av
parkering vil etableres i kjeller. Kjeller strekker seg delvis inn under kontorbygget, og
delvis inn under carport som etableres på industriområdet. Kontorbygget ligger så og si i
sin helhet innenfor området angitt som SPP4 i gjeldende plan (park eringsformål), og det
vil derfor være nødvendig å justere grensene mellom byggeformål og parkeringsformål
som en følge av dette. Da det nå planlegges å etablere parkeringskjeller under bygget og
under uteareale r , vil det også være behov for bestemmelser so m sikrer at det kan
etableres delvis nedgravet parkeringsanlegg med nedkjøringsrampe innenfor
parkeringsformålet SPP4. Det er også tatt høyde for at p - kjeller kan gå inn under BKB2 og
BKB3.

Ringerikskraft skal disponere de fire nedre etasjene i kontorbygg et, og dette arealet
kobles opp mot industriområdet i øst gjennom utvendige tilkomster.
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Figur 4 - 7 – 3D perspektiver
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Industriområdet:
Innenfor området planlagt til industriformålet, er det planer om at Ringerikskraft skal
samle den industrielle delen av sin virksomhet, herunder lager, (både utvendig og
innvendig lagring), carporter og garasjer for parkering av kjøretøy tilknyttet
virksomheten, samt vaskehall og mindre verksteder . Innenfor de tte o mrådet, er det
planlagt ett større bygg på ca . 960 kvm BTA, som inneholder lager, mindre verksteder,
garasje og vaskehall. I tillegg er det planlagt carporter for større biler langs
Hvervenmoeveien, og carporter for personbiler på søndre del av området. Byggene vil
ligge innenfor området som er angitt som BKB2 i gjeldende plan, og være tråd med
bestemmelser gitt i denne.

Figur 8 – 3D perspektiv

5. Konsekvenser av endringer/planforslaget
5.1. Konsekvenser for handel
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for handel. Som følge av tiltaket, vil noe av potensielt
forretningsareal avsatt i planen reduseres, da planlagt bruk ikke innebærer etablering av
forretningsformål, noe som det åpnes for i gjeldende plan. Formål opprettholdes
allikevel i forslag til endring av plan.

5.2. Konsekvenser for trafikk
Tiltaket vil ikke h a konsekvenser for trafikk. Tiltaket som etableres er innenfor tillatte
tiltak gitt i rekkefølgebestemmelser satt i gjeldende plan. Planområdet planlegges til en
kombinert bruk av kontor og industri. Planlagt ti ltak vil være godt innenfor gjeldende
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til latt %BYA (75%) også hvis man skulle ha regnet BKB2 med areal som angitt i gjeldende
plan. Det er allikevel valgt å endr e tillatt %BYA til 70%, for å ikke øke potensialet som
følge av planendringen som vil gi et noe økt areal avsatt til byggeformål (ca . 1 daa) på
bekostning av parkeringsarealet. Tiltaket vil forøvrig måtte forholde seg til
rekkefølgebestemmelsenes §5.1 som definerer maksimalt tillatt BRA for Trinn 2 (som
dette tiltaket går inn under) – og som derfor er førende og begrensende i forhold ti l
mulig utnyttelse og trafikkgenerering.

5.3. Konsekvenser for energi og miljø
Tiltaket legger til rette for etablering av Ringerikskraft, en kraftleverandør som benytter
miljøvennlig energi. Tiltaket vil gjennomføres med passivhus - standard, og det vil kreve
m inimalt med energi for oppvarming. I tillegg skal det benyttes miljøvennlige materialer,
sammen med fokus på at brukere av bygget kan velge miljøvennlige transportformer,
gjennom tilrettelegging for parkeringsplasser både til sykkel og elbil, og med instal lering
av garderobeanlegg for ansatte som gjør at det bedre tilrettelegges for bruk av sykkel.

5.4. Konsekvenser for nærmiljø
Tiltaket legger til rette for en økning av byggehøyde for kontorbygg. Dette gjøres i et
område som ligger trukket tilbake fra E16 og arealer på andre siden av denne, og som
ligger inntil et skogkledt LNF - område i sør. Virkningen av den økte etasjen for et
bygningsvolum med en forholdsvis liten grunnflate, vil derfor være beskjeden for
nærmiljøet. Tiltaket vil ikke ta sol eller utsikt fr a omkringliggende, etablert bebyggelse.
Ved hjelp av bygge ts utforming og plassering, vil høyden kunne være med på å
eksponere bygget noe ut mot E16, til tross for sin tilbaketrukne beliggenhet.

5.5. Konsekvenser for friluftsliv
Tiltaket vil ikke ha konsekven ser for friluftsliv, ut over det som allerede er dokumentert i
forbindelse med KU i gjeldende plan.

5.6. Konsekvenser for naturmiljø og landskapsbilde
Tiltaket legger til rette for en økning av byggehøyde for kontorbygg. Dette gjøres i et
område som ligger tru kket tilbake fra E16 og arealer på andre siden av denne, og som
ligger inntil et skogkledt LNF - område i sør. Virkningen av den økte etasjen for et
bygningsvolum med en forholdsvis liten grunnflate, vil derfor være beskjeden også for
landskapsbildet. Tiltak et vil ikke ta sol eller utsikt fra omkringliggende, etablert
bebyggelse. Ved hjelp av bygget s utforming og plassering, vil høyden kunne være med på
å eksponere bygget noe ut mot E16, til tross for sin tilbaketrukne beliggenhet. Bygget vil
være noe mer syn lig i forhold til fjernvirkning.

5.7. Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, ut over det som
allerede er dokumentert i forbindelse med KU i gjeldende plan.

5.8. Kon sekvenser for nat urressurs er
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for naturressurser, ut over det som allerede er
dokumentert i forbindelse med KU i gjeldende plan.
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5.9. Risiko - og sårbarhetsanalyse
Tiltaket innebærer ingen ny risiko i forhold til det som allerede er utredet ved gjeldende
plan.





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/285-3   Arkiv: PLN 376  

 

1. gangsbehandling detaljregulering nr. 376 Fritidsbebyggelse 

Fisketjern  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Fisketjern 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. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen ved Vikersetervegen. Planen skal 

legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og kommunedelplanen har 

tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått 18 nye hyttetomter i området ved 

Fisketjern. Det er lagt vekt på å trekke hyttetomtene bakover på hyllene i terrenget og 

hensynta lokale terrengforhold, for å minimere dagens landskapsbilde. Tomtene er i 

hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen, men tomte rekken mot 

Fisketjern strekker seg noe inn i 100 m sonen. Dette for at tomter og veg skal ligge mest 

naturlig i terrenget, og minimere inngrep i landskapet. Hytter med oppstugu tillates ikke. Det 

tillates oppløft som ikke er høyere enn møne for inntil 1/3 av takflaten.  

 

Etter å ha vært på befaring i området ser Rådmannen at det er fornuftig å legge hyttetomtene 

der de er lagt samt veg, for minst mulig terrenginngrep. Tiltakshaver har ivaretatt 

myrområdet som ligger innenfor planområdet og sikret god grøntstruktur.  

   

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Områder som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men er hvert å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene. 

 



Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011 Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er to områder avsatt til ny 

fritidsbebyggelse i Vikerseterområdet. Hvor denne ligger ved Fisketjern. 

 

Planen var så og si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den 

uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende 

regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å 

avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling.  Vår/ sommer 

2015 ble det endelig avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og saken ble sendt til 

forhåndsvurdering i Ringerike kommune med adskilte plankart og bestemmelser, men felles 

planbeskrivelse etter avtale med kommunen. Etter tilbakemelding i slutten av januar 2017 er 

planbeskrivelsene også utarbeidet separat. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Det ble meldt oppstart av 

planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter samt annonse i Ringblad i 

31.05.12, med høringsfrist 30.06.12.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området ved Fisketjern ligger på en sørvendt kolle i terrenget, og har utsikt mot Gyranfisen 

og fjellområdene mot nord og sørover mot Høgfjell. I tillegg til fisketjern fins det flere mindre 

vannputter i området. Vegetasjonen i området er spredt fjellskog, gran, furu og bjørkeskog. 

Det er ikke oppsatt noen hytter i planområdet. Sørøst for planområdet er det en eksisterende 

hytte. Langs stien som går langs Fisketjern ligger det en eksisterende jakt/fiskebu.  

Nærområdet blir brukt mye til utfartsområder både sommerstid og vintertid. Dette fra 

eksisterende hytter og for folk som bruker det som utfartsområde. Det er tilrettelagt med 

turstier og oppkjørte skiløyper på vinteren. DNT har hytte i området, hvor det drives 

kafetilbud i helger og ferier vinterstid.      

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra ar plan & landskapsarkitekt Anne Ribberud, 27.02.2017.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

- Fisketjern snitt 

- Fisketjern VA plan 

- Vedlegg med bl.a. innspill 

- Oversiktskart snitt Fisketjern  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tiltakshaver for planen er grunneier Ola 

Viker. Planen er utarbeidet av ar plan & landskap ved landskapsarkitekt Anne Ribberud. 



 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

Planområdet er i denne kommunedelplanen regulert til ny fritidsbebyggelse og LNF-områder. 

 

Maksimal utnyttelsesgrad beregnes i BYA er totalt 170 kvm. Av dette kan maksimum 20 

kvm brukes til uthus, maksimum 30kvm brukes til parkering og maksimum 120 brukes til 

hytte/fritidsbolig.  

 

Langs vann (gjelder også vann mindre enn 1 000 m² og mindre bekker) og vassdrag med 

årssikker vannføring er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak som nevnt i Plan- og 

bygningsloven § 20-1 første ledd, bokstavene a, b, c, d, h, i ,j, k og l eller fradeling til slike 

tiltak, nærmere enn 100 meter fra strandlinje (målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

flomavstand) i LNF- områder og 50 meter i byggeområder. 

 

Det tillates innlagt vann i bebyggelse i byggeområder. Det tillates etablert både svartvanns- og 

gråvannutslipp såfremt utslippet er i samsvar med gjeldene lovverk. Det kreves egne søknader 

for hvert utslipp. Plassering av avløpsanlegg bør i hovedsak skje på terrengets premisser, slik 

at sprenging i fjell i størst mulig grad unngås. 

 

Ved plassering av bygninger, interne veier, vann- og avløpsanlegg og andre tiltak skal det tas 

hensyn til terrengforhold slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep 

unngås. Naturlig terreng og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved 

regulering av et område skal det tas hensyn til myrområder, koller og andre naturområder 

som er visuelt utsatt eller utgjør viktige elementer i naturlandskap. 

 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen: gnr 295, bnr 1 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ar plan & landskap varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 31.05.2012 og kunngjorde det i Ringerikes Blad i juni 

2012, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert som er vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 21.06.2012 

Ber om at forhold knyttet til vassdraget, friluftsliv, landskap, naturmangfold, og energi blir 

tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Viser til kommunedelplanen og forutsetter at 100 m 

belte sikres for planen ved fisketjern. Det må sikres gode grøntstrukturer. 

 

 Forslagstillers kommentar: Temaene er omtalt i planbeskrivelsen. Det er gjort mindre 

inngrep i 100 m beltet – en av tomtene har bygningsplasseringen 4 m inn i 100 m 

belte, i tillegg til at noen tomtearealer strekker seg noen meter inn. 

 Rådmannens kommentar: Hyttetomtene mot vannet er lagt der det er mest naturlig i 

terrenget for å unngå minst mulig inngrep i terrenget. Ved å flytte tomtene lengre 

vekk fra Fisketjern, vil medføre at vegen må legges i skjæring som vil medføre til 



større terrenginngrep. Veien er også lagt rundt myra for å bevare den. Rådmannen 

mener plassering av hyttetomter og veier er lagt mest skånsomt i terrenget, for å 

minimere inngrep.  

 

 

Buskerud fylkeskommune, 18.06.2012 

Viser til lov om kulturminner og krav til registrering. 

 

 Forslagstillers kommentar: Dette er gjennomført – det ble ikke gjort funn i området. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Statens vegvesen, 02.07.2012 

Dersom planen medfører behov for endringer på veger eller i trafikkforhold må dette 

påregnes gjennomført før området kan tas i bruk. Det vises il arbeidet med kryss ved 

Ringmoen. 

 

Det vises også til at kryss ved fv 172 ikke er akseptabelt, opprustning av krysset må 

innarbeides i bestemmelsene. 

 

 Forslagstillers kommentar: Planen har avventet løsning ift nytt kryss på Ringmoen. 

Rekkefølgebestemmelser er satt inn i planmaterialet. 

Dette krysset ble utbedret ved godkjenning av plan for Vikerseter hyttegrend og 

godkjent av statens vegvesen i denne sammenheng. Vi stiller spørsmålstegn til at dette 

må gjøres på nytt? 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

Varsel om innsigelse 

Det er ikke varslet innsigelser ved planoppstart. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse.   

 

Kommunedelplan for Ådalsfjella angir byggeforbud i en 100 m sone fra vann og vassdrag i 

LNF- område, og 50 m i byggeområder. Enkelte av hyttetomtene vil ligge innfor 100 m 

sonen. Tomt 21 vil ha en byggegrense på 85 m fra Fisketjern. Rådmannen ser etter befaring i 

området at hyttetomtene mot vannet er lagt der det er mest naturlig i terrenget for å unngå 

minst mulig inngrep i terrenget. Ved å flytte tomtene lengre vekk fra Fisketjern, vil medføre 

at vegen må legges i skjæring som vil medføre til større terrenginngrep. Veien er også lagt 

rundt myra for å bevare den. Rådmannen mener plassering av hyttetomter og veier er lagt 

mest skånsomt i terrenget, for å minimere inngrep.  

Juridiske forhold  

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

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 



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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Det er foreslått 18 nye hyttetomter ved Fisketjern. Utbygger har tenkt å legge hyttene på 

naturlige hyller for å hensynta lokale terrengforhold. Tomtene er lagt i terrenget på en slik 

måte at tomtene i svært liten grad vil skygge for hverandre, så de kan oppnå god plassering 

med utsyn og gode solforhold. For at fjernvirkningen på landskapet skal bli minst mulig 

tillates det ikke hytter med oppstugu, men det tillates takoppløft som ikke er høyere enn 

møne for inntil 1/3 av takflaten.  

 

Tomtene og veien er lagt mest naturlig i terrenget for å unngå minst mulig forstyrrelser i 

landskapsbilde, se vedlagt snitt tegning. Rådmannen ser det som fornuftig å legge tomtene og 

veien der hvor landskapsbilde blir minst skadelig. Tomtene ligger såpass langt og høyt unna 

stien som går langsmed Fisketjern, at det ikke vil føles privat å bevege seg ved vannet. Et 

annet tiltak som også medfører til liten innvirkning på fjernvirkninger er krav til at lyskilden 

skal være skjermet ved bruk av utebelysning. Det åpnes for bruk av aggregat siden det ikke 

pr dagsdato er lagt opp til strøm i området. Dette er noe som kan medføre til sjenerende støy, 

og da er viktig at krav til at aggregat skal være innebygd og lydisolert blir fulgt opp. Ellers 

kan dette bli en ulempe for omgivelsen rundt.   

  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg og ovenstående 

kommentarer. Omfanget er beskjedent 

 

Infrastruktur 

Aktuelle tema er: Vann og avløp, adkomst, parkering, privat veg, kommunal veg og offentlig 

vegforbindelse. 

 

Naturmangfold 

§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8-12 i loven legges til grunn ved 

utøving av offentlig myndighet.  I følge § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og 

økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger.  

 



Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom 

forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I 

denne konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog- og landskap 

samt øvrige kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram 

andre opplysninger fra kommunen eller fylkesmannen som tilsier at området har spesielle 

kvaliteter i forhold til naturmangfold. 

 

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for 

betydelig skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig 

betydning ikke berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak 

skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp. 

 

I følge § 9 i naturmangfoldloven (”føre-var”-prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap 

brukes som begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken 

ligger det ikke inne registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes som liten og ”føre-var” 

prinsippet vektlegges i liten grad i denne saken.  

 

§ 10 Kommunedelplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området og fastsatt 

aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.  

 

Forslag til reguleringsplan for området utnytter de arealene som ansees å være egnet i 

området – samtidig som det ivaretar romslige grøntkorridorer. Den planlagte utbyggingen vil 

ikke ødelegge leveområder for truede eller nær truede arter og prinsippet om samlet 

belastning ihht § 10 blir derfor ikke vurdert nærmere.  

 

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Hoveddelen av arealet er allerede regulert til 

bebyggelse, og de små tilleggsarealene er avklart gjennom kommunedelplanen. Området er 

tatt i bruk, og formålet er avklart i overordnet plan.  

 

§ 12 De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og 

tomteplasseringer er gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og 

landskapsmessige forhold. Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene i 

naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan. 

 

Skogbruket i området har lav til middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde. 

 

Grøntstruktur 

Avgrensningen av områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse, samt byggeforbudssoner mot 

vann og vassdrag bidrar til gode grøntstrukturer i områdene. I tillegg er det søkt å ivareta 

myrområder som gir områdene luft og rom. Det er viktig å ivareta deler av den eksisterende 

vegetasjonen i byggeområdene som skjerm mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til 

skjerming av de enkelte tomter og gi bedre bomiljø. 

 

Vegetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig tynnet ut, men 

tilstrekkelig vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg. Videre hogst vil skje i 

samråd med utbygging i området.  

 



Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.  

 

Det er utarbeidet en ROS analyse som er en del av planbeskrivelsen.  

Referat fra oppstartsmøtet viser til at geotekniske vurderinger av området må gjennomføres. 

Dette er ikke vurdert nødvendig med bakgrunn i berggrunn og geologiske registreringer i 

området jfr. NGU i området i området. 

I forhold til brannvann kan dette hentes i Fisketjern. NVE atlas viser at det ikke er noe risiko 

for skred i området. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Mangelfulle utredningene skal foreligge til 

2. gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes 

ny 1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Fisketjern på Vikerfjell. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 

Nærheten til Oslo-området gir et unikt utgangspunkt i denne sammenheng og det er 

kontinuerlig etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjell blir solgt inn som Oslos nærmeste 

høyfjell.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Fisketjern snitt  

5. Fisketjern VA plan 

6. Vedlegg med bl.a. innspill 

7. Oversiktskart snitt Fisketjern 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning
Høring og offentlig ettersyn
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning DATO, sak
Formannskapet DATO, sak
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg,
Frit idsbebyggelse, frittliggende, BFF
Om råde for drikkevannsforsyning, BVF
Avløpsanlegg, BAV

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Veg og parkering, SKV

5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift,
Friluftsformål , LF

Hensynssoner,
Sikringssone, frisiktsone ved veg , H140_

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1 - 14 i
plan - og bygningsloven § 12 - 7.

§ 1 Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Behandling av ubebygde arealer
Sår i terrenget so m følge av anleggsvirksomhet bør unngås og skal så snart som mulig
bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord påføres og tilsåes/ plantes.
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§ 1.2 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.

§ 1.3 Strømtilførsel
Framtidig ledningsnett for h øyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele - /tv -
/datakommunikasjon, samt vann - og avløpsledninger o.l. skal innenfor planområdet legges i
bakken.

§ 1.4 Terrenginngrep
Området regnes som et sårbart naturområde som er eksponert for innsyn. Alle inngrep skal
derfor planlegges og utføres så skad evirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger
skal såes med stedegne arter.

§ 2 Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Frittliggende fritidsbebyggelse , BFF

1. Arealbruk
I området er det tillatt å oppføre fritidsbebyggelse i form av hytter med tilhørende anlegg.

2. Grad av utnytting
Maksimal utnyttingsgrad beregnes i BYA og er totalt maks 170 kvm. Av dette kan
maksimum 20 kvm brukes i uthus, maksimum 30 kvm brukes til p arkering og maksimum
120 kvm brukes i hytte/fritidsbolig.

3. Byggehøyde
For tomter til frittliggende fritidsbebyggelse tillates gesimshøyde inntil 3,2 og mønehøyde
inntil 6,0 m. Alle høyder er i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. Det tillates
takoppløft for inntil 1/3 av takflaten. Ta ktekking skal utføres med materialer som gir en
mørk og matt fargevirkning. Blanke metallplates tillates ikke som taktekking i området.

Hytter med oppstugu tillates ikke. D et tillates oppløft som ikke er høyere enn mø ne for
inntil 1/3 av takflaten.

4. P unkt, p lassering av hytte
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte p æler. Dette merket skal ligge innenfor
hyttas grunnmur. Mindre justeringer av plassering av hyttene, adkomstveger og
parkeringsplasser kan gjøres ved byggesøknaden dersom det dokumenteres at endringene
gir minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og t erreng. Byggegrense mot større veger
er vist på plankartet.
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5. Utforming
Ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming, tilpasset tradisjon og/ eller
eksisterende bebyggelse mht material og fargebruk, stiluttrykk, vindussetting og det
landskap og natur den inngår i.

Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede materialer i mørke nyanser. Lyse farger og
kontrastfarger godkjennes ikke. Uthus skal oppføres i samme materiale og med samme
takform som hovedbygningen.

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Høyde
på grunnmur/ pilarer, målt fra laveste terrengnivå til overkant gulv, skal ikke overstige 0,8
m.
Kjeller/ underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring og
fyll ing. Fyllingen skal fortrinnsvis ikke overstige 1 m og skal i hovedsak ikke strekke seg
mer enn 3m fra yttervegg til fyllingsfot.

Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt. Det kan settes opp enkle
skigarder nær hyttene, øvri ge gjerder tillates ikke.

Det tillates bruk av aggregat som strømkilde. Aggregat skal innbygges og lydisoleres slik at
bruk ikke er til ulempe for omgivelsene.

Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde.

6 Tomtedeling
Der tomtedeling ikke er illustrert på plankartet, eller der det er ønskelig med endringer i den
viste tomtedelingen, skal det være vedtatt tomtedelingsplan for et naturlig delområde før det
gis tillatelse til fradeling av enkelt tomter eller igangsetting a v tiltak, jfr. PBL § 28 - 1 nr.3.

Ved fradeling av enkelttomter kan det for å oppnå bedre tilpasning til terrenget, i henhold til
matrikkelloven § 33 foretas mindre justeringer av grensene.

§ 2.2 Område for drikkevannsforsyning, BVF
1. Forsyning
Vannforsyni ng skal skje ved borebrønner i løsmasser/ fjell. Det skal dokumenteres at
vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann.

§ 2.3 Avløpsanlegg, område for rensing av avløpsvann , BAV
Det tillates lagt inn vann i hyttene. For hytter med innlagt vann skal utslipp av gråvann skje
til separate eller gruppevise renseanlegg beregnet for dette. Dersom det vedtas felles
kommunale retningslinjer for bruk av tettoppsamlingstank for klosettavløp kan dette
benyttes i samsvar med disse gjennom godkjent utslippstillatelse. Ved etablering av felles
renseanlegg for hoveddelen av bebyggelsen kan det tillates en utslippsordning med alt
avløpsvann samlet. Det forutsettes at renseanlegget plasseres nedstrø m bebyggelsen og i
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samsvar med godkjent utslippstillatelse. For hytter uten innlagt vann, skal utslipp skje via
en enkel filterkum og til en etterfølgende utslippsgrøft tilrettelagt under terreng.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Veg og parkering , SKV

1. Adkomstvei, privat
Hovedadkomstvegen til området er regulert med 9 m total bredde. Maksimal opparbeidet
vegbredde er 5 m inklusive skulder.

2. Adkomstvei, felles
Adkomstveger internt i byggeområdene er regulert med 8 m bredde. Tillatt opparbeidet
bredde er inntil 4,5 m inkl. skulder. Adkomstvegene er felles for de fritidsboliger som
sokner til dem. Rett til adkomst sikres i skjøte eller festekontrakt. Ved bygging av vegene
kan det gjøres mindre justeringer i forhold til plankartet.

3. Parkering
Parkeringslommer til ny og eksisterende bebyggelse kan etableres på egnede steder langs
adkomstvegen.

§ 4 Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift

§ 4.1 Friluftsformål , LF

1. Bruk
Innenfor områder avsatt til friluftsformål tillates ikke snauhogging. Skogen kan forøvrig
driftes i tråd med naturlig skogbruk i området. Det tillates terrenginngrep dersom det er
naturlig for å tilrettelegge for ferdsel på ski eller til fots. Det kan legges ledningstraseer for
vann/avløp og kabler gjennom friluftsområdet.

§ 5 Rekkefølgebestemmelser (10)

1. Krav til veger, vann - og avløpsordninger
Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsanlegg skal tekniske planer
for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenget
tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg.

2. Krav før tillatelse til tiltak
Før det kan gis tillatelse til tiltak på enkelttomter skal:
- området med fritidsbebyggelse være sikret hygienisk betryggende og tilstrekkelig
vannforsyning.
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- det foreligger en utslippstillatelse (kan baseres på delområder) gitt på grunnlag av en
helhetlig vann - og avløpsplan for hele planområdet med innarbeided e vannforsyningstiltak
basert på hydrogeologiske undersøkelser og vurderinger samt eventuelt
resipientundersøkelse og sårbarhetsanalyse for eksisterende fritidsbebyggelse.

3. Krav til oppgradering av kryss, Ringmoen
Før utbygging kan finne sted i områdene for bebyggelse og anlegg skal følgende krav til
infrastruktur være oppfylt:

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter innenfor planområdet før
gjennomføring av bygging av nytt kryss med venstresvingefelt mellom fylkesveg 172 og
riksveg E16 Ringmoen er sikret.

§ 6 Bestemmelser om utfyllende planer (plankrav)

§ 6.1 Situasjonsplan (1)
Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn situasjonsplan som bl.a. viser
plassering av bebyggelsen med høydeangivelse, veg/ parkering og terrengbearbeiding.

§ 7 Hensynssoner

1. Sikringssone - frisikt , H 140_
Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på plankartet.
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.



0605_376 Detaljregulering for f ritidsbebyggelse Fisketjern
G nr 295 /1 , Ådal sfjella, Ringerike kommune, Februar 2017



2

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 INNLEDNING ................................ ................................ ................................ .......................... 3

2 PLANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON ................................ ................................ ..................... 4

3 PLANSTAT US………………………………………………………………………………………………………………..6

4 PLANPROSESS ................................ ................................ ................................ ........................ 8

5 PLANFORSLAGET 8
Bebyggelse og anlegg 8
Adkomst og parkering 8
Terrengforhold, landskap og fjernvirkning 10
Grøntstruktur 11
Vann og vassdrag 12
Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellet 12
Biologisk mangfold, vilt, jordbruk 12
Kulturminner og kulturmiljø 1 3
Samfunnssikkerhet, ROS - analyser 13
Alternativ energi 13
Sanitærteknisk standard 16
Renovasjon 16
Universell utforming 13

6 VIRKNINGER AV PLANEN ................................ ................................ ................................ ...... 14

Vedlegg :
Adresseliste
Brev til berørte parter/ kunngjøringsannonse
Innkomne merknader med notat med kommentarer
Kulturminnerapport for området
Lengdeprofiler og tverrprofiler, veg
VA - vurdering

Kongsberg, 1 7.02.2017

Med vennlig hilsen
For grunneier

Anne Ribberud
Planlegger/ landskapsarkitekt MNLA



3

1 INNLEDNING

1 a) Bakgrunn for og hensikt med planarbeide ne
Planen e skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella.
Det er etterspørsel etter tomter i området og kommu n edelplanen har tilrettelagt for denne
muligheten. Det er to områder avsatt til ny fritidsbebyggelse i Vike rseterområdet. Det utarbeides to
separate plan er med tilhørende bestemmels er for Vikesetra og Fisketjern .

1 b) Profil
Ådalsfjella er et «familieområde» med godt tilbud av turterreng og langrennsløyper . Sammen med
kort avstand fra sentrale deler av østlandsområdet utgjør områ det attraktive arealer for
fritidsbebyggelse. Gjeldende arealplanstrategier vektlegger bedre utnyttelse av områder som allerede
er tatt i bruk til fritidsbebyggelse, med fokus på «senterområder » med utvidet tilbud til både
dagsturister og beboere. Ved Viker setra finnes Vikerfjells eldste fritidsbebyggelse . I tillegg til at nyere
områ der er utbygd på 200 0 tallet. DNT har også en hytte i området, og det drives kafetilbud i området
i helger og feri er vinterstid. Økt bruk av området vil styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så
vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet , og i kommunen.

1 c ) Eiendomsforhold
Planområdet omfatter gnr 295 , bnr 1, hvor grunneier er Ola Viker .

1 d ) Tiltakshaver/ konsulent
Tilta kshaver for planen er grunneier Ola Viker .
Planen utarbeides av ar plan & landskap ved L andskaps arkitekt Anne Ribberud.



4

2 PLANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON

2 a) Eksisterende bebyggelse og anlegg
Planområdene ligger i Ringer ike kommune vest f or Sperillen ved Vikersetervegen. Planområdet ved
Fisketjern omfatter ca 93,5 daa. D et er ei eksisterende jakt/ fiskebu ved vannet. En eksisterende hytte
er lokali sert utenfor planområdet, det er ellers ikke fritidsbebyggelse like i nærhe ten. På eien dommen
totalt er det 124 etablerte fritidsboliger . Det er totalt 33 tomte r innenfor reguleringsplan for
Viker seter Hyttegrend, godkjent i 2001 . Det er ikke godkjente ubebygde tomter på eiendommen i dag.

2 b) Samferdsel og teknisk infrastrukt ur
Adkomst til områdene er fra Vikersetervegen . Vege n har god standard og krysset med fylkesvegen ble
rustet opp i forbindelse med reguleringsplan for Vikerseter Hyttegrend. Det er ikke strøm i området i
dag, og dermed også i all hovedsak hytter med lav st andard. Enkelte hytter i o mrådet har tatt i bruk
aggregat til strømforsyning.

2 c) Terrengforhold, landskap , vann og vassdrag og vegetasjon
Høydemessig strekker arealet seg fra ca 590 - 68 0 moh. Nord for området stiger terrenget opp mot
høgfjellområdene i Ådalsfjella, med Gyranfisen som høyeste punkt med 1127 moh.

Området ved Fisketjern ligger på en sørvendt kolle i terrenget, og har utsikt både mot Gyranfisen og
fjellområdene mot nord og sørover mot Høgfjell. Lia nordøst for området er bratt og gir ryggdekning.

D et er spredt fjellskog, gran, furu og bjørkeskog i området .

I tillegg til Fisketjern er det en rekke mindre vannputter i området.

Flyfoto viser vegetasjonsstrukturen i området med åpne myrpartier(brune områder) og skogkledte
arealer.
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Flyfoto over området

2 d) Miljøforhold, dyre og planteliv
Artsdatabanken viser en registrering av abbor og ørret i Fisketjern, ellers ingen regi stre ringer i
tilknytning til området . En registrering av storfugl, livskraftig , er vist oppe i lia et stykke øst for
området. Det er rekke registreringer av bl.a. ulvelav oppe på de mindre toppene i området, men i god
avstand fra hytteområdene.

Det e r ikke registreringer i området på Direktorat for Naturforvaltning sin naturbase.
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3 PLANSTATUS

O mrådene er i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30. 06. 2011, vist som o mråde for ny fritids -
bebyggelse og LNF - område r . Området er tidligere uregulert.

P lanforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming innenfor
området.

Planforslaget følger i hovedsak rammene i kommunedelplanen, det er justeringer ihht detaljert
vurdering av terrenget i området mot Fisketjern.

U tsnitt fra kommuned elplan for Ådalsfjella, vedtatt 30 . juni 2011.
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Kartutsnitt som viser vedtatte planer i området (blå farge) og stiplet blå linje viser avgrensning av
planene som nå sendes til behandling.

Fisketjern Vikersetra
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PLANPROSESS

Planarbeidet ble påbegynt høsten 2011. Området ble befart og tomtene stukket ut og innmålt.
Oppstartsmøte ble avholdt i april 2012, og varselbrev sendt ut i etterkant av dette.

Sweco bidrar med vur deringer av vann og avløp i planforslaget, og har laget et notat i forhold ti l
løsninger for dette området.

Planen var så og si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den
uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende
regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest rikt ig å avvente
en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/ sommer 2015 ble det
endelig avklaringer i forhold til kryss - spørsmålet og saken ble sendt til forhåndsvurdering i Ringerike
kommune med adskilte plankart og bestemmelse r, men felles planbeskrivelse etter avtale med
kommunen. Etter tilbakemelding i slutten av januar 2017 er planbeskrivelsene også utarbeidet
separat.

4 a) Kunngjøring
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet er varslet. Overordnede myndigheter, naboer og berørte er
varslet ved brev datert 31. mai 2012, og annonse ble satt inn i Ring blad i juni 2012 . Kopi av
varslingsm ateriale og kunngjøringsannonse herfra er vedlagt. Vi har ikke utklipp fra avisen.

4 b ) Innkomne merknader til kunngjøringen
Det er innkommet merknader til kunngjøringen Buskerud Fylkeskommune, Fylkesmannen i Bus kerud
og Statens vegvesen .

Planforslaget er også basert på tilbakemeldinger fra Ringerike kommune, samt referat fra
oppstartsmøte.

Merknadene til p lanforslaget er samlet i et eget notat som er vedlagt planleveransen.
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5 PLANFORSLAGET

Planområdet omfatte r 93,5 daa .
Arealet fordeler seg på:

Bebyggelse og anlegg ( PBL § 12 - 5,1): Frittliggende fritidsbebyggelse B FF
Vannforsyning BVF
Områder for rensing av avløpsvann BAV

S amferdselsanlegg og tekn. i nfrastruktur ( PBL § 12 - 5,2): Veg og parkering , SKV

Landbruks - , natur - og friluftsområder, samt reindrift ( PBL § 12 - 5,5): Friluftsområde LF

Hensynssoner (PBL § 11 - 8, 12 - 6) ; Sikringssoner, Frisiktsone ved veg , H140_

5 a) Bebyggelse og anlegg

Frittliggende fritidsbebyggelse
I området ved Fisketjern er det totalt foreslått totalt 18 nye tomter . Det er lagt vekt på å trekke
hyttepla sseringen bakover på hyllene i terrenget og hensynta lokale terrengforhold og innbyrdes
plassering av ny bebyggelse. Terrengforholdene i områdene gjør at tomtene i svært liten grad vil
skygge for hverandre og at alle kan oppnå en god plassering med utsyn og gode solforhold.

Tomtene er i hoveds ak i samsvar med avgrensningen av byggeområde i kommunedelplan for
Ådalsfjella, men den vestre rekka med tomter i området ved Fisketjern strekker tomtearealet noe inn i
100 m sona for tomtene15, 21 og 23 . På tomt 21 ligger tomtepunktet ca 10 m inn i 100 m s ona. Det er
stor høydeforskjell ned til Fisketjern , 9 m, og tomtepunktet på tomt 21 er trukket helt tilbake inn på
hylla. Tomta er en av de beste i hele området, inngrepet i 100 m sona er minimalt og vil ikke på noen
måte berøre naturlige ferdselsveier i området ved vannet. Det vurderes derfor å være akseptabelt å
tillate byggegrense mot vannet noe nærmere enn 100 m. Målt på det minste er byggegrensa 85 m fra
ei vik i vannet . Tomtearealer er foreslått på det minste 70 m fra vannet. Foto på s 12 , pkt 5e synliggjør
opplevelsen av avstand til vannet.

Det er særlig lagt vekt på terreng/ landskapsvirkning ved vurderingen. Det er i kke foreslått ramloft/
oppstugu p å tomter i områdene. D et stilles for ø vrig i reguleringsbestemmelsene krav til utforming og
materialvalg for bygningene.

Kommunedelplan for Ådalsfjella fastsetter at tomtene bør være minst 1,5 daa. Dette er i hovedsak
gjen nomført i planforslaget, for enkelte av tomtene med en ekstra buffersone mot grøntområdene.

Grad av utnytting for bebyggelsen følger bestemmelsene i kommunedelplan for Ådalsfjella som ble
vedtatt i 2011.

Kommunedelplan for Ådalsfjella åpner for at det k an tilrettelegges for sam tidsarkitektur i
byggeområdene. I dette området er det fra grunneiers side ønske om at bebyggelsen skal ha
tradisjonell tilknytning.

5 b) Adkomst og parkering
Statens vegvesen har til kommunedelplanen stilt krav i forhold til vurdering av en mulig opprusting av
krysset ved E 16 på Ringmoen dersom det skal bygges ut sto re mengder fritidsbebyggelse i Ådalsf jella.
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I denne forbindelse ble Vikerfjell F orum AS opprett et av grunneiere berørt av kommunedelplanen .
Forumet har jobbet med å avklare betingelsene rundt gjennomføring av rekkefølgebestemmelsen i
kommunedelplanen. Det er nå enighet om en rekkefølgebestemmelse mellom Ringerike kommune og
Statens vegvesen og situa sjonen rundt krysset er løst.

Krysset mellom fylkesvegen og Vikersetervegen ble påkrevet opprustet ved forrige planbehandling av
Vikerseter Hyttegrend. Opprustingen b le godkjent av Statens vegvesen ved Ole Johan Benth. Tidligere
avkjørsel hadde to inn - og utkjøringer. Dette er redusert til én inn - utkjøring med god sikt.

Hovedvegen opp fra bygda er regulert som privat veg med 9 m bredde for å ha nødvendig areal for
utvidelser . A dkomstveger er regulert med 8 m bredde . Mindre adkomst veger kan bygges smale re enn
reguleringsbredden tilsier, men gir noe større slingringsmonn med hensyn til plasseringen.

Området er også utfartssted for dagsturister . Det er etablert parkering langs Vikersetervegen flere
steder for å tilrettelegge for dette. For øvrig fast s ett er bestemmelsene at det kan opparbeides to
parkeringsplasser per enhet i området .

Ved Fisketjern er det foreslått to enkeltavkjørsler. Dette med bakgrunn i terrengmessige forhold.
Forøvrig etableres en hovedavkjørsel til øvrig bebyggelse. Det er en forho ldsvis bratt bakke ned til
området, og nødvendig med noe fylling for å redusere stigningen. Traseen er likevel vurdert å være
det beste valget i området. En slakere vegføring ville gi større terrenginngrep, noe som heller ikke er
ønskelig. Vegen nede i området er vist som en rundkjøring. Dette er naturlig i terrenget, og vil lette
arbeidet med brøyting etc.

Lengdeprofil er fo r hovedadkomstvegene er vedlagt.

Foto viser området for hovedavkjørsel til Fisketjern sett mo t sørøst med Høgfje ll og Urdevassfjell i
bakgrunnen .

5 c) Terrengforhold, landskap og fjernvirkning
Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bevisstheten rundt landskapet og
landskapskvalitetene omkring oss. Fjellområdene i Ådalsfjella har høy verdi både som landsk aps - , og
naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd og urørt av andre
inngrep enn stier og løypetraseer. I randsona rundt fjellområdet er hyttebebyggelsen lokalisert.
Kommuneplanen i Ringerike har vurdert områdene og fa stsatt at det ved ny utvikling skal bygges
videre på eksisterende utbygging s struktur, og området ved Viker setra er gjennom dette definert som
et byggeområde som kan utvikles. Dette er ramm ene for forvaltning av området. Den videre
detaljplanlegging skal så ivareta grøntstruktur, løypekorridorer og vassdrag innenfor områdene
foreslått til bebyggelse.
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Områdene ved Vikersetra er det eldste område for fritidsbebyggelse i Ådalsfjella, og områdene for
utbygging er lokalisert i tilknytning til etablert hovedadko mstveg. Nye områder for bebyggelse ble
vurdert i forkant av kommunedelplanarbeidet til å være attraktive, solfylte og lettbygde. Området ved
Fisketjern er del av det store landskapsrommet som utgjøres av det lavereliggende arealet ved
Vikersetra, og omkranses av høgfjellområdene i nord med Gyranfisen og Vikerfjell, av fjellområdene i
vest med Bukollen og av det noe lavere fjellområdet i sør med Høgfjell og Urdevassfjell. Terrenget
faller av langs med elva ut mot Sperillen i øst, men det er ikke utsikt ned i dalen fra områdene.

Området ved Fisketjern er beliggende på en kolle som stikker fram i terrenget. Området er imidlertid
lavt i terrenget sett i forhold til bebyggelsen innover mot Vikersetra og har god ryggdekning i den
bratte lia opp mot Endelau shaugane. Foreslått bebyggelse vil ikke medføre vesentlig negativ
fjernvirkning i området. Det vedlegges snitt som redegjør for forholdet.

Arealene som bygges ut er av begrenset størrelse, og omfanget er lite. Eksisterende bebyggelse i
området er spredt , og det er op prettholdt brede belter uten inngrep langs med va nn og vassdrag.
D ette bidrar til at området fortsatt bærer preg av å være et naturlandskap.

Det er ikke foreslått å åpne for ramloft/ oppstugu i området, all bebyggelse er foreslått innenfor
rammene som er gitt i kommunedelplan for Å dalsfjella .

Kommunedelplanen for Ådalsfjella stiller krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av
utebelysning. Dette er et godt virkemiddel som bidrar til å redusere fjernvirkningen av området fra
dalen. Krav i reguleringsbestemmelsene til høyder, materialvalg og fargebruk bidrar til at bebyggelse
vil tilpasse seg landskapet på best mulig måte.

d) Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling
Avgrensningen av områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse, samt byggeforbudssoner mot vann og
vassdrag bidrar til gode grøntstrukturer i området . I tillegg er det søkt å ivareta myrområder som gir
l uft og rom. Det er viktig å ivareta deler av den eksisterende vegetasjonen i byggeområdene som
skj erm mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til skjerming av de enkelte tomter og gi bedre
bomiljø.

Myrdrag i området ved Fisketjern som bevares åpent med bare en vegkryssing. Dette ble vektlagt ved
utarbeidelse av planforslaget.
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V egetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig tynnet ut , men tilstrekkelig
vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg . Videre hogst vil skje i samråd med
utbygging i området.

5 e) Vann og vassdrag
Vann og vass drag er søkt hensyntatt i området.. Ved Fisketjern er de t foreslått en hytteplassering 10
m innenfor 100 m grensa i tillegg til at enkelt av tomtearealene ligger noe innenfor. D et er imidlertid
stor høydeforskjell ned til vannet , ca 9 m . Tomtene er trukket langt inn på hyllene i området og
plasseringen vil ikke på noe vis berøre områdene mot vannet.

Foto tatt fra myrområdet nedenfor tomt 15 ved Fisketjern.

5 f) Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellet
Området er godt egnet til opphold og friluftsliv med fine tur o mråder både på godværsdager innover
fjellområdene og mellom de ulike hytteområdene.

D et kjøres gode løype nett i området både sørover mot Tosseviksetra og Høgfjell og nordover mot
områdene ved Elsrudsetra og Skalerudsetra samt mot Gyranfisen. Nettopp turmulighetene er
hovedattraksjonen i området og årsaken til at folk ønsker å etablere seg med fritidsboliger her.
Turvegnettet g år rett forbi området ved Fisketjern.
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Stier og løyper ut mot fjellom rådene ivaretas i planforslaget. Det viser seg også at folk i stor grad
benytter vegsystemet i nærområdet til turbruk.

5 g) Biologisk mangfold , vilt, jordbruk
Området er vurdert etter opplysninger fra Ar tsdatabanken, D N sin naturbase , og WMS – klient , NVE
Atlas samt MiS. Det er ingen registreringer på artsdatabanken i nær tilknytning til området.

Naturmangfoldloven
§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8 - 12 i loven legges til grunn ved utøving av
offentlig myndighet. I følge § 8 skal offentlige beslutnin ger så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand
samt effekten av påvirkninger.

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom
forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I denne
konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog - o g landskap samt øvrige
kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram andre opplysninger fra
kommunen eller fylkesmannen som tilsier at området har spesielle kvaliteter i forhold til
naturmangfold.

Det er ikke funnet registr eringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for betydelig
skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig betydning ikke
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berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på
eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp.

I følge § 9 i naturmangfoldloven (” føre - var ” - prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap brukes som
begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken ligger det ikke inne
registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes som liten og ” føre - var ” prinsippet vektlegges i liten
grad i denne saken.

§ 10 Kommune delplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området og fastsatt aktuelle
utbyggingsområder. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Forslag til reguleringsplan for området utnytter de arealene som ansees å være egnet i områ det –
samtidig som det ivaretar romslige grøntkorridorer. Den planlagte utbyggingen vil ikke ødelegge
leveområder for truede eller nær truede arter og prinsippet om samlet belastning ihht § 10 blir derfor
ikke vurdert nærmere.

§ 11 omhandler kostnader ve d miljøforringelse. Hoveddelen av arealet er allerede regulert til
bebyggelse, og de små tilleggsarealene er avklart gjennom kommune del planen. Området er tatt i
bruk, og formålet er avklart i overordnet plan.

§ 12 De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og tomteplasseringer er
gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og landskapsmessige forhold. Det ansees ikke
å være konflikt mellom hensynene i naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan.

Skog bruket i området har lav til middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde.

5 h) Kulturminner og kulturmiljø
Området er registrert for kulturminner sommer 2012, uten at det ble gjort funn . R apport fra
kulturminnemyndighetene er vedlagt.

Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell bestemmelse vedrørende funn av kulturminner
under anleggsarbeid.
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5 i) Beredskapsmessige forhold, risiko og sårbarhet
Det er planlagt adkomst i rimelig nærhet til hyttene. Sammen med eksisterende vegnett i området
sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt.

Farekategori Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø - eller steinskred Nei NVE atlas viser ikke risiko fra
skred i området.

Er det fare for utglidning,
geoteknisk ustabilitet

Nei

Er området utsatt for springflo/ flom i sjø/ vann
eller elv/ bekk ?

Nei

Er det radon i grunnen Forholdet til radon ivaretas av
TEK 10

Infrastruktur Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på
nærliggende transportårer (veg, jernbane, sjø/
elv, luft) utgjøre en risiko for området.

Nei

Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på
nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for
området?

- utslipp av giftige gasser/ væsker
- utslipp av eksplosjonsfarlige/

brennbare gasser/ væsker.

Nei
Nei

Medfører bortfall av tilgang på følgende
tjenester spesielle ulemper for området?

- elektrisitet
- teletjenester
- vannforsyning
- renovasjon/ spillvann

Nei
Nei
Nei
Nei

Er det høyspentlinjer i området som utgjør fare
for magnetisk felt eller klatrefare i forbindelse
med master?

Nei Det e r ikke kraftlinjer i området.

Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende eller
kjørende innenfor området?

- til skole/ barnehage
- til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.
- til forretning
- til busstopp

Nei
Nei
Nei

Uaktuelt

Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige

anlegg?
- Har området utilstrekkelig

brannvannforsyning?
- Har området bare en mulig

adkomstrute for brannbil?

Nei

Nei

Nei,

Brannvann kan hentes i
Fisketjern . Det er ikke alternativ
hovedadkomst til området.
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Tidligere bruk Er området påvirket/ forurenset fra tidligere
virksomheter?

- Gruver, åpne sjakter, steintipper
- Militære anlegg, fjellanlegg,

piggtrådsperringer etc.
- Industrivirksomhet, herunder

avfallsdeponering

Nei
Nei

Nei

Omgivelser Finnes det regulerte vannmagasiner i
nærheten med spesiell fare for usikker is ? Nei

Finnes det terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup) etc ?

Delvis, dette er naturlige
terrengformasjoner .

Ulovlig
virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger:
- Er tiltaket i seg selv et

sabotasje/terrormål?
- Finnes det potensielle sabotasje/

terrormål i nærheten?

Nei

Nei

Referat fra oppstartsmøtet viser til at geotekniske vurderinger av området må gjennomføres. Dette er
ikke vurdert nødvendig med bakgrunn i berggrunn og geologiske registreringer i området jfr. NGU i
området i området

5 j) Alternativ energi
Det er ikke strøm i området ved Viker setra i dag. Det åpnes for bruk av aggregater men det stiller krav
til innbygging med bakgrunn i sjenerende støy. Ved framtidig etablering av strøm i området vil det
vurderes alternative løsninger, men utbyggingen i området er spredt og det er vanskelig å etabl ere
gode felles tiltak med bakgrunn i dette.

5 k) Sanitærteknisk standard
Eksisterende bebyggelse har lav sanitær standard . Foreslåtte felles områder for vannforsyning og
mulige områder for rensing av avløpsvann er vist på plankartet. En rapport som redegjør for
framtidige løsninger for vann og avløp i området er vedlagt planen.

5 l) Renovasjon
Området omfattes av ordning ved Hadeland og Ringerike avfallsselskap. Containere er et stykke nede i
Vikersetervegen og omfattes ikke av pl anforslaget. Brøyting av plassen blir gjort av grunneier og
bekostes gjennom årskort knytta til atkomstvegen for hytteeiere. Denne ordningen fungerer per 2015
godt.

5 m) Universell utforming
Det er et krav i dag at det ved planlegging skal tas hensyn ti l universell utforming. Terrengmessig er
ikke dette et område som naturlig peker seg ut for tilrettelegging for universell utforming. Det er
likevel avmerket enkelte tomter i området som har flatere terreng og er lokalisert i tilknytning til
vegstrekninger med noe mindre stigning. Tomtene er avmerket på plankartet, men det er ikke stilt
krav til dette i reguleringsbestemmelsene.
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6 VIR KNINGER AV PLANEN

Økt utbygging i Ådalsfjella vil sette Vikerfjell på kartet og markedsføre Ringerike kommune som kan
dra nytte a v denne type næringsvirksomhet . Kommunen har i seinere tid vært utsatt for nedleg ging av
arbeidsplasser. Denne t ype virksomhet kan bidra til økt sysselsetting i bygda, men også i kommunen
totalt sett. Håndverkere, byggevareforretninger og generelt næringsliv i bygda kan dra nytte av økt
utvikling i fjellområdene. Nærheten til Oslo - området gir et unikt ut gangspunkt i denne
sammenh engen, og er hovedårsaken til områdets popularitet. Det er en kontinuerlig etterspørsel etter
tomter i området.

Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en styrking av n æringsgrunnlaget på e iendommen og
for lokalsamfunnet/ kommunen.

Nytt område f or fritidsbebyggelse vil medføre økning av trafikk i og til området. Trafikken er imidler tid
knyttet til hovedvegen og vil ha begrenset påvirkning for øvrig bebyggelse .

For landskap og miljø utover trafikkspørsmålet er endringene av lokal karakter med be tydning for
nærområdet.
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1 Innledning

Fisketjern hyttefelt ligger på Vikerfjell/Ådalsfjella i Ringeike kommune og består av 1 8
planlagte hyttetomter innenfor reguleringsområdet. For stedslokalisering se figur 1 og
vedlegg 1 .

Figur 1 . Lokalområde ved Fisketjern hyttefelt Kilde Gule sider

Det er påbegynt en reguleringsplan for området. For å få ferdigstilt denne
reguleringsplanen er det påkrevet en vann - og avløpsplan som tar hensyn til dette.

Rapporten er utarbeidet med bruk av VA - miljøblad nr. 48, 49 og 60 , samt teknisk
veileder som følger ny forskrift på området. Feltundersøkelser er gjennomført med
basis i beskyttelse av drikkevannskilder i kombinasjon med utnyttelse av lokale
resipienter så langt dette er mulig. Det er søkt etter valg av renseløsning og områder
for anleggsplas sering ut fra avstand til bebyggelse, topografi, fallforhold, avstand til
fjell og resipient. Det er spesielt fokusert på god utnyttelse av naturgrunnlaget ved
etablering og plassering av løsningene for å forhindre uønsket forurensing til
overflatevann, dr ikkevann, samt sår i terrenget.

2 Grunnundersøkelser og feltvurderinger
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Det er benyttet inspeksjonsbor og skovelbor for å vurdere jordmassene i området.
Hensikten med disse undersøkelsene var å avdekke muligheter for infiltrasjon av
slamavskilt eller fullrenset avløpsvann.

2.1 Vurdering av bergarter med strøk og fall

Bergarten i området består av granitt og granodioritt. Dette er stive og krystallinske
be rgarter med lagdelinger som ofte syns i overflaten, men med lite porøsitet og
varierende oppsprekking.

Bilde er tatt mot nord ved Fisketjern.

Bilde 1. Bergart med strøk og fall i skifrige lag . Foto: Lars
Westlie

I fjellskjæringer som sees flere steder på vei opp mot feltet ser man et tydeligere
sprekksystem i underliggende utsprengt fjellparti. Hovedfallretningen på sprekk -
systemene synes å være ca 70° mot nordøst. Dette gir et strøk i nordvestlig retning.
Ofte vises også enkelte sprekker i nærmest loddrett posisjon. Lokale foldinger kan
medføre at sprekkmønsteret avviker noe fra det generelle. Sprekksystemene som
vises i fj ellskjæringene har vært utsatt for mekaniske påkjenninger fra sprengning i
anleggsperioden og senere frostsprengning. Det som vises er derfor
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overdimensjonerte sprekker som trolig ikke er sammenfallende med situasjonen for
urørte fjellmasser dypere ned.

Figur 2. Bergarten i feltet er granitt og granodioritt. Kilde NGU

2.2 Løsmasser i området og topografi

Området har i hovedsak et tynt løsmassedekke som består av morenemateriale med
sandig silt og noe stein. Nedst røms området er det større områder med torv og myr.
Det er sporadisk også noe fjell i dagen.
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Figur 3. Løsmassekart over området. Kilde NGU

Det er gjennomført enkle skovleboringer i aktuelle deler av området hvor området var
av en slik karakter at det kunne vurderes. Boringene viser et topplag av torv på ca 20
cm og et tynt morenelag med sandig silt over fjell/tette masser med boringsdybder på
50 – 60 cm.

Som undersøkelsene viser består løsmassene stor sett av et tynt morenelag og mye
bart fjell i øvre deler av området. Det er ingen steder i det undersøkte området som er
egnet for naturlig infiltrasjon. Det finnes enkelte områder som har noe mer mektighet
enn andre steder, me n som er marginalt. Dette området heller og drenerer ned mot et
myrområde og lokal bekk/elv. Stedlige mineralske løsmasser kan benyttes som
mellomresipient for ferdig renset gråvann under forutsetning av noen tilpasninger.
Hovedresipienten i området må da bli lokalbekk/elv. Andre områder for infiltrasjon av
renset gråvann kan utelates ut fra løsmassenes beskaffenhet og hydraulisk kapasitet.
Hydraulisk kapasitet i området generelt vil også være begrensende. Tiltak for dette må
vurderes og diskuteres.

3 Re sipientforhold

Lokale små bekker og vann er resipienter i området med Strande elva og til slutt
Sperillen som hovedresipient. Alternative resipienter utover dette er jord og
grunnvann.

3.1 Jord som resipient

Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egn et som resipient (eller
mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og
opprinnelse avgjør behovet for forbehandling av avløpsvann. Dette varierer fra enkel
slamavskilling til biologisk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av a t det ikke er
drikkevanns - eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området vil jord
som resipient normalt være å foretrekke.
I det undersøkte område er løsmassene av en slik kvalitet at infiltrasjon og transport
av slamavskilt avløpsvann f rarådes. Massene kan imidlertid benyttes som
mellomresipient for bortleding av renset gråvann i enkelte tilfeller. Det forutsettes da at
det tas tilstrekkelig hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av
grøftene. Plassering av grøftene skal vies stor oppmerksomhet av hensyn til
forurensningsfare.

3.2 Grunnvann som resipient

Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og
lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser. Grunnvannet i fjell er ikke
undersøkt nærmere.
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Grunnvann i løsmasser henger ofte over fjell enten på tette silt og leirmas ser eller
bunnmorene. Slike hengende grunnvannsspeil kan benyttes som resipient dersom
jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekkelig transportevne. Det må ikke
foreligge fare for forurensing av brønner som bruker denne delen av grunnvannet som
van nforsyningskilde. Det må også vurderes faren for og ev konsekvensen av
vannutslag i terrenget.
Det er lite mineralske løsmasser men noe myr og torv med hengende grunnvann i
utstrømningsområdet. Grunnvannet her bør utnyttes mest mulig.

3.3 Åpne vannspeil som resipient

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen er god og
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes.
Lokale resipienter har til tider god vannføring men kan i vinter og sommerperio der
være noe utsatt for frost og tørke. Dette må hensyntas gjennom å benytte
kombinasjon av grunnvann og lokale resipienter.

4 Vannforsyningskilder og anbefalinger

Vanngiverevnen i tidligere omtalte stive og krystallinske bergarter er lav og gjenspeiler
ofte et tettere fjell og liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en
vanngiverevne som varierer mellom 1 80 – 7200 liter/time (Grunnvannsmuligheter i
Norge – GI N veileder nr. 8). Større sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe
som forbedrer vanngiverevnen.

I henhold til Granada (NGUs nasjonale grunnvannsdatabase) er det registrert flere
brønner i området. Brønnene har dybder fra ca 60 til 1 20 m og med en registrert
kapasitet fra 1 00 - 1 000 l/time.
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Figur 4. Brønner i området som er registrert i GRANADA Kilde:NGU

Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer
hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Borebrønner i fjell bør
fortrinnsvis etableres for grupper av hytter i hyttefeltet. Dette vil være hensiktsmessig
for å sikre nok vann til alle hytter. Det er viktig at brønner ikke bores for tett for å
unngå påvirkning av vanngiverevnen brønnene i mellom. Endelig antall brønner,
plassering og behov for behandling bør avgjøre s etter prøveboring. En prøveboring vil
gi klarhet i vanngiverevne lokalt, dybdeforhold og vannkvalitet.

Borebrønnene bør bores svakt skrånende mot sørvest slik at flere sprekksystemer vil
påvirke innsiget i brønnene. Dette bør også vurderes av kompetent firma som skal
etablere brønnene. Foreløpig forslag til brønnplasseringer er vist i vedlegg 1 .

Brønnplasseringer må foretas av fagkyndig personell og i tråd med denne planen.
Borebrønner bør etableres på høydedrag og med tette foringsrør i den øverste delen
for å hindre nedtrengning av overflatenært grunnvann.

Det er stor sannsynlighet for at man har et grunnvanntrykk fra høyereliggende
områder i nord og nordvest med tilsig, gradient og strømning mot øst og sørøst. Dette
vil bidra med et påtrykk mot øs t og gir muligheter for økt vanntilførsel for borebrønner
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generelt. Denne situasjonen er også gunstig sett i forhold til forurensing av brønner i
området da dette vil bidra til en generell høyere grunnvannstand.

Behovet for vannbehandling bør som tidlig ere nevnt avgjøres etter prøveboring og
prøvetaking. Plassering av felles vannkilder for det nye feltet er anbefalt ut fra best
mulig egnethet i forhold til ovenstående vurderinger. Det anbefales allikevel ut fra
disse forhold å legge opp til bruk av UV be handling på alle vannforsyninger knyttet
opp til det nye området. Uttak av grunnvann i fjell i kombinasjon med UV behandling
vil dermed gi to barrierer som vannforskriften krever. Dette regnes for å være et
tilfredsstillende tiltak for uttak av drikkevann til flere hytter.

Andre former for vannbehandling må avgjøres etter prøveboring med
vannprøvetaking.

Beste sikkerhet ved etablering av vannforsyninger er som nevnt tidligere at
brønntoppene sikres mot nedtrengning av overflate - og fremmedvann.
Sokkelop pbygging og brønnhus anbefales.

5 Dimensjonerende vannmengde og PE beregning.

Renseanlegget skal dimensjoneres for behandling av gråvann fra totalt 18
hytteenheter, som fellesløsning. Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp
til tett oppsamlingstank. Alternativt kan det benyttes biologisk eller forbrenningstoalett.
Det forutsettes at renseanlegget må dimensjoneres ut i fra god sanitær hyttestandard.

Tabell 2. Dimensjonerende vannmengde
Dimensjonerende vannmengde tar utgangspunkt i:

Virksomhet/
Bebyggelse

Antall normgivende
enheter

Spesifikk
vannmengde
[l/enhet]

Total vannmengde [
m3/døgn]
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Hytte enheter
i hele rensesonen 1 18 7002 12,6

Totalt 18 12,6

1 Gjelder 18 hytteenheter i regulert område.

2 Estimert for høystandardhytter etter ”Veiledning ved bygging og drift av større
jordrenseanlegg” (TA 611) og VA - miljøblad nr. 48 ”Slamavskiller”

Tabell 3. Bestemmelse av teoretisk antall personekvivalenter (pe) for Fisketjern
hyttefelt etter NS 9426.

Virksomhet
/
Bebyggels
e

Antall
normgivende
enheter
(brukerdøgn)

Antall g
BOF5 pr
enhet
(gråvann
)

Gjennomsnittelig
døgnbelastning
for maks ukentlig
be lastning
gjennom året [g
BOF5 / døgn]

Antall Pe
(à 60 g BOF5/d)

18 Hytte -
enheter

18*5*70%1=63 182 1134 18,9

Totalt 63 1134 18,9

1 Det forventes maksimalt 70% belegg i snitt for den uka med mest belastning.
2 Bof5 bidrag pr døgn pr enhet ut i fra NS 9426.

6 Diskusjon og anbefaling – Avløp

Med bakgrunn i gjennomførte grunn - og resipientundersøkelser, samt utbyggers
ønske, anbefales etablering av felles renseanlegg for gråvann, prinsippskisse er vist i
figur 1, i henhold t il VA/Miljøblad nr 60, ”Biologiske filtre for gråvann”. Renseanlegget
skal plasseres innenfor området avmerket i vedlegg 2. for å utnytte tilgjengelig areal
og begrense ev. sprengning. Tilgjengelighet for bl.a. slamtømmebil er da ivaretatt. Det
anbefales v idere å benytte lokale bekker som resipient for renset gråvann men at det i
tillegg etableres en utløpsanordning med etterpolering før vannet når bekken. Ut fra
stedets naturgrunnlag som resipient, løsmasser, hydraulisk kapasitet og brønner i
området anbe fales det å etablere renseløsning for kun gråvann. Renset gråvann skal
etterfiltreres i tilkjørte sandmasser/annet optimalt filtermedium og ledes diffust ut i
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myrdrag og lokale bekker. Det er valgt en fellesløsning ut fra forhold som tilgjengelig
areal. E tterpoleringen/utslippsanordningen skal foregå i en egen avsatt utslippssone.
Stedlige løsmasser og tilført filtermedium vil bidra til en god etterpolering for
restorganisk stoff, fosfor og bakterier før vannet samles opp i lokale bekker.

Figur. 5 Prinsippskisse av fellesløsning for gråvannsrensing.

Bilde 2. Flyfoto over område med aktuell anleggsplassering Kilde: Gule sider
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Utslipp av renset gråvann fra hyttefeltet slik som foreslått vil, ut fra våre
undersøkelser, med svært liten sannsynlighet kunne berøre nye og etablerte
vannforsyninger i influensområde eller andre brønner i området. Valg av renseløsning
er også knyttet opp mot å ivareta resipient og vannforsyninger på best mulig måte ut
f ra renseeffekter og naturgrunnlag etc.

Anlegget skal dimensjoneres og bygges innenfor rammen av VA/Miljøblad nr 60,
”Biologiske filtre for gråvann”. Foreslåtte renseløsning vil gi meget liten tilførsel av
næringsstoffer til resipienten. Anlegget skal pro sjekteres og stikkes ut i felt av
fagkyndig firma/person.

7 Toalettløsninger

Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank eller det
kan benyttes biologisk - eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på
organisk materiale, fosfor og ikke minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en
renseløsning med rensing av alt avløpsvann. Dette er også av stor betydning i forhold
til valgte resipient.

7.1 Tett tank

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med al arm for varsling av full tank. Volumet
mellom varsling og helt full tank må være så stor at tømmebil kan komme senest et
par dager etter bestilling av tømming. Normalt vil dette volumet utgjøre ca 200 liter
avhengig av antall personer i hytta. Dersom veien e i hyttefeltet i perioder ikke brøytes,
anbefales det at alle tette tanker tømmes sent på høsten slik at vintersesongen startes
med tom tank.

7.2 Biologisk klosett

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at
overskuddsvæske fordam pes og komposteringsprosessen har best mulige forhold.
Kompostert materiale må være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt
materiale) før dette deponeres på egen tomt. Overskuddsvæske og ukompostert
materiale må ikke deponeres på egen tomt eller inne nfor hytteområdet. Dette kan fort
føre til at tarmbakterier transporteres i bergartens sprekksystem og kan forurense
nærliggende brønner.

7.3 Forbreningstoalett

Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig ett er
anvisningen. En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av
tarmbakterier. Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil
innenfor feltet ikke føre til noen fare for forurensing.
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8 Teknisk beskrivelse av renseløsningen

8.1 Generell beskrivelse av felles renseløsning for gråvann fra hytter

Det foreslåtte renseanlegget skal dimensjoneres i henhold til VA/miljøblad nr 48
”Slamavskiller” og VA /miljøblad nr 60 ”Biologiske filtre for gråvann” og VA/ Miljøblad
49 «Våtmarksfiltre» kapittel om forfilter.

Anlegget skal utenom ledningsnett best å av følgende hoveddeler:

1. Slamavskiller, dimensjonert for gråvann (kfr. VA/Miljøblad nr 48/2001).

2. Fordrøyningskum med pumpe for utjevning av tilførsel og støtbelastning av
sprededyser i filterkummer/hus.

3. Filterkummer/hus som hovedrenseenhet for gråvann.

4. Styringsskap med PLS for tidsstyring av pumpe og registrering av driftsdata.
Det bør også etableres GSM basert alarmvarsling for å sikre rask registrering
av eventuelle feilsituasjoner.

5. Inspeksjons - /prøvetakingskum.

6. Utslippsledning som føres til oppbygd fi lter over stedlige løsmasser for
etterrensing og diffust utslipp mot lokal bekk. Oppbygd filter skal støtbelastes
fra pumpekum.

8.2 Ledningsnett

Det skal legges nytt ledningsnett med minimum 125 mm grunnavløpsrør fra hyttene
og frem til slamavskilleren, ti lsvarende fra slamavskilleren og frem til støtbelaster.
Ledningsnettet skal legges med fall på minimum 1 % for å sikre selvrensing. Bend på
88,5o bør unngås da disse vanskeliggjør spyling. For å beskytte grunnvannet og sikre
god effekt og lang levetid på avløpsanlegget er det viktig at nettet er tett. Det må
derfor utvises nøyaktighet ved alle sammen - og påkoblinger. Fra støtbelaster og frem
til biofilterene skal det legges manifold i 50 mm PE, med 32 mm PE til hvert biofilter.

8.3 Slamavskiller

Anleggets s lamavskiller skal være en prefabrikkert enhet som ikke skal motta annet
vann enn gråvann. Toalettavløpet skal i dette tilfellet ledes til tett oppsamlingstank,
alternativt biologisk klosett. Slamavskillerene skal dimensjoneres i h.t. VA - Miljøblad nr
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48, ”S lamavskillere” med et våtvolum beregnet for tømming med 3 - 4 års mellomrom.
Slamavskillerene skal plasseres slik at det oppnås selvfall fra denne og frem til
fordrøyningskummen.

8.4 Fordrøyningskum/støtbelaster

Anleggene skal utstyres med fordrøyningskum med pumpe for støtbelastning av
filterkummene. Tankene bør minimum ha et volum tilsvarende et halvt døgns
produksjon for å sikre tilfredsstillende utjevning av toppbelastninger. Pumpekummene
bør fortrinnsvis plasseres slik at det ikke oppstår hevertvirkning m ellom pumper og
filterkummer. Dette gjøres enklest ved at det er fall fra sprededysene i filterkummen og
ned til vannspeilet i fordrøyningskummene. Pumpen skal styres på tid for å sikre
jevnest mulig belastning på etterfølgende filterkummer/hus. Det skal i nstalleres alarm
for varsling av høyt vannivå ved pumpesvikt eller strømbrudd.

8.5 Filterkummer/hus

Filterkummene skal være prefabrikkerte enheter laget av glassfiberarmert polyester.
Forfilterhus kan alternativt bygges på stedet i ulike varianter. I øvre de l av
kummen/hus skal det være montert trykkdyser som belastes fra fordrøyningskummen.
Dette vil gi en optimal spredning av slamavskilt gråvann over filterflaten.
Filterkummene/hus skal inneholde et lagdelt filtermateriale som er dokumentert og
anbefalt gje nnom offentlige FOU programmer og prosjekter. I bunn av kummen skal
det være en drenering som leder renset vann via en utslipp - / inspeksjonskum til
utslippsledningen. Samlet filterflate på filterkummene dimmensjoneres etter
VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filt re for gråvann,” og VA/ Miljøblad 49 «Våtmarksfiltre»
kapittel om forfilter.

8.6 Utslipp - /inspeksjonkum

Denne kummen samler renset gråvann før utslipp til resipienten. Kummen benyttes
som prøvetakningskum for kontroll av rensegrad i anlegget før etterpoleri ng.

8.7 Etterpolering

Prosjekteringen av etterpoleringstrinnet skal ta utgangspunkt i tilførte filtermasser som
faller i felt 2/3 i infiltrasjonsdiagrammet eller har en vannledningsevne (K) på > 1 0
m/døgn. Dette rensetrinnet skal bygges med høy grad av fokus på hydraulisk
kapasitet da dette er begrensende i området. Utstrømning av ferdig renset gråvann vil
til dels måtte gå i stedlige masser ved lav belastning og noe mer i tilførte masser ved
høy belastning. Ut fra disse forhold kan filterflaten på etterpoleri ngsfiltret belastes med
1 50 - 200 liter pr. m2 og døgn. Ut fra dette kan man påregne å ha behov for et
filterareal i etterpoleringen tilsvarende 63 – 84 m2 . Dette må også beregnes av
prosjekterende ut fra topografi, hydraulisk kapasitet, tilførte filterm asser og generell
lokal tilpasning. Infiltrasjonstest bør gjennomføres i prosjekteringe. Endringer har
vil kunne gi andre forutsetninger og dermed påvirke dimensjoneringen. Se figur 6 for
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prinsippskisse. Byggeprinsipper etter VA/Miljøblad 59 ”Lukkede infil trasjonsanlegg,”
skal benyttes.

Figur 6. Prinsippskisse av etterpolering med tilført filtermateriale over stedlige jordmasser.

8.8 Frostsikring

Normalt vil avløpsvannets egenvarme sørge for at renseanlegget ikke fryser så lenge
det er i drift. Avhengig av drifts - , temperatur og snøforhold vil isoleringsbehovet for rør
og kummer variere. Det anbefales som en ekstra sikkerhet å benytte horisontale
markplater fra alle «kumkragene» på filterkummene og 2 m ut til alle kanter, samt
isolere innvendig med tilsv arende plate (legges under lokkene). Generelle tiltak mot
frost skal alltid følges.

9 Renseevne

Gråvannsanlegg av den beskrevne typen har vært utprøvd i Norge siden 1994, og
med full kommersialisering fra 1999. Erfaringene fra forsøk og fullskala anlegg ha r
dannet grunnlaget for utarbeidelse av det omtalte VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for
gråvann”. Bladet oppgir følgende gjennomsnittlige renseevne (%) og
utslippskonsentrasjon som kan forventes for biologiske filtre for gråvann. Verdiene er
før rensing i sandfilter og stedlige masser.

(VA/Miljøblad nr 60):
Totalfosfor > 75 % < 0,5 mg/l
Organisk stoff (BOF7) > 90 % < 20 mg/l
Organisk stoff (KOF) 60 - 90 % < 30 mg/l
Nitrifikasjon >50 %
Total nitrogen >25 % <10 mg/l
Termotolerant bakt. >99 % <1000 E. coli / 100ml

Utslipp av renset gråvann vil i følge VA miljøblad nr 60 om ”Biologiske filtre for
gråvann” inneholde < 1000 E. coli pr 100 ml. Målte verdier i.f.m service på anlegg
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viser mye lavere verdier. Ut fra verdiene i VA miljøbl ad nr 60 vil et utslipp til vann i
verste fall gi en fortynning i 1 m3 vann som tilsvarer 0,1 bakterie/ m3 vann. Ut fra
denne betraktning og antall m3 vann som passerer i resipienten vil et utslipp til lokale
bekker være minimal. Anbefalt løsning vil også bidra til en mye tryggere vannforsyning
for hyttefeltet samt følge den praksis i området som er basert på tidligere vurderinger.

1 0 Prosjektering

Ledningsnett med eventuelt pumpestasjoner i feltet skal prosjekteres. Renseløsning
med etterpolering skal prosjekteres ut fra denne planen og relevant dokumentasjon
som ulike VA miljøblad med støttelitteratur og tilsvarende. All prosjektering skal
utføres av firma/person med fagkyndig kompetanse.

1 1 Drift og vedlikehold

Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres ettersyn og
optimalisering av renseanlegget 2 ganger pr år. Det skal etter bygging av anlegget
utleveres en monte rings - og driftsinstruks som beskriver de ulike
anleggskomponentene med nødvendige kontroll - og vedlikeholdspunkter. En god
oppfølging av driften ivaretas best ved å tegne en serviceavtale med leverandøren.
Kopi av inngått avtale skal oversendes kommunen s ammen med søknad om tillatelse
til tiltak.

1 2 Vedlegg

1. Kart med inntegnet område for avløp og anbefalte brønnplasseringer





Adresseliste, Detaljreguleringsplan er for
Vikersetra 1205_376 og Fisketjern 1205_377, Ringerike kommune

Ringerike kommune
Miljø og arealforvaltingen
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Fylkesmannen i Buskerud
B - J - K Avdelingen
Postboks 1604
3007 Drammen

Buskerud Fylkeskommune
Utviklingsavdelingen
Fylkeshuset
3020 Drammen

Statens vegvesen
Region Sør
Serviceboks 723
4808 Arendal

Mattilsynet
Postboks 383
2381 Brumunddal

Hadeland og Ringerike avfallsselskap
Musmyrvegen 10
3520 Jevnaker

Ringerike Turistforening
Postboks 51
3502 Hønefoss

Ringeriks kraft AS
Serviceboks 22
3502 Hønefoss

Vikerfjell skiløyper
v/ Terje Helsingeng
Lille Husebyvei 1a
0379 Oslo



Ved Vikersetra:

295 4 Magnar Skougstad Vestre Ådal 3516 Hønefoss
Marianne Sevaldrud

295 2 Else Fossum Viker Vestre Ådal 3516 Hønefoss

295 69 Thor Andersen Christies gate 4 3513 Hønefoss

For begg e planene:

296 49 Stein Ivar Bleken Hukebakk, Vestre Ådal 3516 Hønefoss

296 46 Kjell H arald Bølgenhaugen Vestre Ådal 3516 Hønefoss

296 41 Ove A Bølgenhaugen Vikersetervegen Vestre Ådal 3516 Hønefoss

29 6 1 Rune Bølgenhaugen Viker 3516 Hønefoss

296 17 Nelly Engen Vestre Ådal 3516 Hønefoss

296 43 Erik Haugen Vestre Ådal 3516 Hønefoss

296 91 Arne Gudim Hermansen Vestre Ådal 3516 Hønefoss

296 97 K aren Krokvik Krokenveien 7 3515 Hønefoss

296 18 Stian Moe V est re Ådal 3516 Hønefoss

296 43 Mona Lise Myrdal V estre Ådal 3516 Hø nefoss

296 45 Leif Gunnar Ophei m Vestre Ådal 3516 Hønefoss

296 42 B erit Løkaas Wilhelmsen Vik erseterveien Vestre Ådal 3516 H ønefoss

296 42 Willy Petter Wilhelmsen Vikerseterveien Vestre Ådal 3516 Hønefoss



V arsling ihht § 12 - 8 om oppstart av regulerings planarbeid
for to område r for fritidsbebyggelse ved Vikers et ervegen ,

Ådalsfjella i Ringerike kommune ;
0605_376 D etaljregulering for fritidsbebyggelse F isketjern
0605_ 377 Detaljregulering for fritidsbebyggelse Vikersetra

Planområdene er vist på kartutsnittet, og omfatter del av gbnr
2 95/1 . Arealene e r i kommunedelplan for Ådalsfjella avsatt til

byggeområder for fritidsbebyggelse og LNF - områder. Et
planområde er lokali sert øst for Fisketjern ved

Vike rsetervegen. D et andre planområdet ligge r ved Vikers etra,
i området mellom eks isterende planer for Vikerseter

hyttegrend.

Planforslagene skal legge til rette for nye tomter for
fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg.

Reguleringsarbeidene gjennom føres av ar plan & landskap v/
landskapsarkitekt Anne Ribberud på oppdrag fra grunneier .

Det kan bli gjort justeringer av plangrensene i løpet av
planarbeidet. Dersom det er spørsmål eller opplysninger i

tilknytning til arbeidet vennligst ta kontak t med undertegnede
innen 5 juli 201 2 (bruk gjerne e - post).

ar plan og landskap v/ Anne Ribberud, Storgata 8,
3611 Kongsberg. Mob 90 93 76 25, Fax 32 77 21 01

e - post: ar@planoglandskap.no





U tsnitt fra kommunedelplan for Å dalsfjella







Buskerud
Fylkeskommune
18.06.2012

Viser til lo v om kulturminner og krav til
registreringer.

Dette er gjennomført – det
ble ikke gjort funn i området.

Fylkesmannen i
Buskerud
21.06.2012

Ber om at forhold knyttet til vassdrag,
friluftsliv, landskap, naturmangfold og
energi blir tilstrekkelig ivaretatt i
planforslagene. Viser til
kommunedelplanen og forutsetter at 100
m beltet sikres for planen ved Fisketjern.
Det må sikres gode grøntstrukturer.

Temaene er omtalt i
planbeskrivelsen. Det er gjort
mindre inngrep i 100 m
beltet – en av tomtene har
bygningsplassering 4 m inn i
100 m beltet, i tillegg til at
noen tomtearealer strekker
seg noen meter inn.

Statens vegvesen
02.07.2012

Dersom planen med fører behov for
endringer på veger eller trafikkforhold må
dette påregnes gjennomført før området
kan tas i bruk. Det vises il arbeidet med
kryss ved Ringmoen.

Det vises også til at krysset ved fv 172
ikke er akseptabelt, opprusting av krysset
må innarbei des i bestemmelsene.

Planen har avventet løsning
ift nytt kryss på Ringmoen.
Rekkefølgebestemmelse er
satt inn i planmaterialet.

Dette krysset ble utbedret
ved godkjenning av plan for
Vikerseter hyttegrend og
godkjent av Statens vegvesen
i denne sammenh engen. Vi
stiller spørsmålstegn til at
dette må gjøres på nytt ?









































OLA VIKER

VA – PLAN
HYTTEOMRÅDE FISKETJERN

VIKERFJELL

RINGERIKE KOMMUNE



Oppdrag 145331 ; ITH

c: \ users \ ar \ dropbox \ prosjekt \ viker \ vafisketjernv4.docx

ra
o
4n
20
08
-0
1-
23

RAPPORT
VA plan Fisketjern hytteområde - Vikerfjell

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

003/2013 145331 08.02.2013

Kunde :

Ola Viker

VA – plan for hytteområde Fisketjern – Vikerfjell

Ringerike kommune

Sammendrag :

Denne rapporten er utarbeidet av SWECO Drammen ved Odd Roar Sæther og
Hydrogeologi og AvløpsRådgivning ved Lars Westlie på oppdrag fra grunneier Ola
Viker. Undersøkelsene omfatter vurdering av vann - og avløpsløsning for hyttefeltet
Fisketjern på i Ådalsfjella.

Odd Roar Sæther og Lars Westlie gjennomførte feltundersøkelser med vurdering av
grunnforhold, løsmasser og resipienter 21.11.12. Undersøkelsene omfattet også
forhold rundt drikkevannskilder og vurdering av forurensningsfaren i tilknytning til
drikkevannskilder generelt.

Rapporten tar for seg og diskuterer forhold rundt anbefalt avløpsbehandling. Anbefalt
alternativ er utformet slik at det med stor sannsynlighet ikke oppstår konflikt med ønske
om å forsyne hyttene i område med drikkevann via grunnvannsbrønner, eller uønsket
påvirkning av nærmiljøet i området generelt.

Rev. Dat o Revisjonen gjelder Sign.
Utarbeidet av : Sign.:

Odd Roar Sæther/Lars Westlie
Kontrollert av : Sign.:

Odd Roar Sæther
Oppdragsansvarlig / avd.:

Odd Roar Sæther 133/3 - VA 1

Oppdragsleder / avd.:

Odd Roar Sæther
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1 Innledning

Fisketjern hyttefelt ligger på Vikerfjell/Ådalsfjella i Ringeike kommune og består av 1 8
planlagte hyttetomter innenfor reguleringsområdet. For stedslokalisering se figur 1 og
vedlegg 1 .

Figur 1 . Lokalområde ved Fisketjern hyttefelt Kilde Gule sider

Det er påbegynt en reguleringsplan for området. For å få ferdigstilt denne
reguleringsplanen er det påkrevet en vann - og avløpsplan som tar hensyn til dette.

Rapporten er utarbeidet med bruk av VA - miljøblad nr. 48, 49 og 60 , samt teknisk
veileder som følger ny forskrift på området. Feltundersøkelser er gjennomført med
basis i beskyttelse av drikkevannskilder i kombinasjon med utnyttelse av lokale
resipienter så langt dette er mulig. Det er søkt etter valg av renseløsning og områder
for anleggsplas sering ut fra avstand til bebyggelse, topografi, fallforhold, avstand til
fjell og resipient. Det er spesielt fokusert på god utnyttelse av naturgrunnlaget ved
etablering og plassering av løsningene for å forhindre uønsket forurensing til
overflatevann, dr ikkevann, samt sår i terrenget.

2 Grunnundersøkelser og feltvurderinger
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Det er benyttet inspeksjonsbor og skovelbor for å vurdere jordmassene i området.
Hensikten med disse undersøkelsene var å avdekke muligheter for infiltrasjon av
slamavskilt eller fullrenset avløpsvann.

2.1 Vurdering av bergarter med strøk og fall

Bergarten i området består av granitt og granodioritt. Dette er stive og krystallinske
be rgarter med lagdelinger som ofte syns i overflaten, men med lite porøsitet og
varierende oppsprekking.

Bilde er tatt mot nord ved Fisketjern.

Bilde 1. Bergart med strøk og fall i skifrige lag . Foto: Lars
Westlie

I fjellskjæringer som sees flere steder på vei opp mot feltet ser man et tydeligere
sprekksystem i underliggende utsprengt fjellparti. Hovedfallretningen på sprekk -
systemene synes å være ca 70° mot nordøst. Dette gir et strøk i nordvestlig retning.
Ofte vises også enkelte sprekker i nærmest loddrett posisjon. Lokale foldinger kan
medføre at sprekkmønsteret avviker noe fra det generelle. Sprekksystemene som
vises i fj ellskjæringene har vært utsatt for mekaniske påkjenninger fra sprengning i
anleggsperioden og senere frostsprengning. Det som vises er derfor
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overdimensjonerte sprekker som trolig ikke er sammenfallende med situasjonen for
urørte fjellmasser dypere ned.

Figur 2. Bergarten i feltet er granitt og granodioritt. Kilde NGU

2.2 Løsmasser i området og topografi

Området har i hovedsak et tynt løsmassedekke som består av morenemateriale med
sandig silt og noe stein. Nedst røms området er det større områder med torv og myr.
Det er sporadisk også noe fjell i dagen.
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Figur 3. Løsmassekart over området. Kilde NGU

Det er gjennomført enkle skovleboringer i aktuelle deler av området hvor området var
av en slik karakter at det kunne vurderes. Boringene viser et topplag av torv på ca 20
cm og et tynt morenelag med sandig silt over fjell/tette masser med boringsdybder på
50 – 60 cm.

Som undersøkelsene viser består løsmassene stor sett av et tynt morenelag og mye
bart fjell i øvre deler av området. Det er ingen steder i det undersøkte området som er
egnet for naturlig infiltrasjon. Det finnes enkelte områder som har noe mer mektighet
enn andre steder, me n som er marginalt. Dette området heller og drenerer ned mot et
myrområde og lokal bekk/elv. Stedlige mineralske løsmasser kan benyttes som
mellomresipient for ferdig renset gråvann under forutsetning av noen tilpasninger.
Hovedresipienten i området må da bli lokalbekk/elv. Andre områder for infiltrasjon av
renset gråvann kan utelates ut fra løsmassenes beskaffenhet og hydraulisk kapasitet.
Hydraulisk kapasitet i området generelt vil også være begrensende. Tiltak for dette må
vurderes og diskuteres.

3 Re sipientforhold

Lokale små bekker og vann er resipienter i området med Strande elva og til slutt
Sperillen som hovedresipient. Alternative resipienter utover dette er jord og
grunnvann.

3.1 Jord som resipient

Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egn et som resipient (eller
mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og
opprinnelse avgjør behovet for forbehandling av avløpsvann. Dette varierer fra enkel
slamavskilling til biologisk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av a t det ikke er
drikkevanns - eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området vil jord
som resipient normalt være å foretrekke.
I det undersøkte område er løsmassene av en slik kvalitet at infiltrasjon og transport
av slamavskilt avløpsvann f rarådes. Massene kan imidlertid benyttes som
mellomresipient for bortleding av renset gråvann i enkelte tilfeller. Det forutsettes da at
det tas tilstrekkelig hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av
grøftene. Plassering av grøftene skal vies stor oppmerksomhet av hensyn til
forurensningsfare.

3.2 Grunnvann som resipient

Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og
lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser. Grunnvannet i fjell er ikke
undersøkt nærmere.
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Grunnvann i løsmasser henger ofte over fjell enten på tette silt og leirmas ser eller
bunnmorene. Slike hengende grunnvannsspeil kan benyttes som resipient dersom
jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekkelig transportevne. Det må ikke
foreligge fare for forurensing av brønner som bruker denne delen av grunnvannet som
van nforsyningskilde. Det må også vurderes faren for og ev konsekvensen av
vannutslag i terrenget.
Det er lite mineralske løsmasser men noe myr og torv med hengende grunnvann i
utstrømningsområdet. Grunnvannet her bør utnyttes mest mulig.

3.3 Åpne vannspeil som resipient

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen er god og
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes.
Lokale resipienter har til tider god vannføring men kan i vinter og sommerperio der
være noe utsatt for frost og tørke. Dette må hensyntas gjennom å benytte
kombinasjon av grunnvann og lokale resipienter.

4 Vannforsyningskilder og anbefalinger

Vanngiverevnen i tidligere omtalte stive og krystallinske bergarter er lav og gjenspeiler
ofte et tettere fjell og liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en
vanngiverevne som varierer mellom 1 80 – 7200 liter/time (Grunnvannsmuligheter i
Norge – GI N veileder nr. 8). Større sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe
som forbedrer vanngiverevnen.

I henhold til Granada (NGUs nasjonale grunnvannsdatabase) er det registrert flere
brønner i området. Brønnene har dybder fra ca 60 til 1 20 m og med en registrert
kapasitet fra 1 00 - 1 000 l/time.
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Figur 4. Brønner i området som er registrert i GRANADA Kilde:NGU

Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer
hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Borebrønner i fjell bør
fortrinnsvis etableres for grupper av hytter i hyttefeltet. Dette vil være hensiktsmessig
for å sikre nok vann til alle hytter. Det er viktig at brønner ikke bores for tett for å
unngå påvirkning av vanngiverevnen brønnene i mellom. Endelig antall brønner,
plassering og behov for behandling bør avgjøre s etter prøveboring. En prøveboring vil
gi klarhet i vanngiverevne lokalt, dybdeforhold og vannkvalitet.

Borebrønnene bør bores svakt skrånende mot sørvest slik at flere sprekksystemer vil
påvirke innsiget i brønnene. Dette bør også vurderes av kompetent firma som skal
etablere brønnene. Foreløpig forslag til brønnplasseringer er vist i vedlegg 1 .

Brønnplasseringer må foretas av fagkyndig personell og i tråd med denne planen.
Borebrønner bør etableres på høydedrag og med tette foringsrør i den øverste delen
for å hindre nedtrengning av overflatenært grunnvann.

Det er stor sannsynlighet for at man har et grunnvanntrykk fra høyereliggende
områder i nord og nordvest med tilsig, gradient og strømning mot øst og sørøst. Dette
vil bidra med et påtrykk mot øs t og gir muligheter for økt vanntilførsel for borebrønner
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generelt. Denne situasjonen er også gunstig sett i forhold til forurensing av brønner i
området da dette vil bidra til en generell høyere grunnvannstand.

Behovet for vannbehandling bør som tidlig ere nevnt avgjøres etter prøveboring og
prøvetaking. Plassering av felles vannkilder for det nye feltet er anbefalt ut fra best
mulig egnethet i forhold til ovenstående vurderinger. Det anbefales allikevel ut fra
disse forhold å legge opp til bruk av UV be handling på alle vannforsyninger knyttet
opp til det nye området. Uttak av grunnvann i fjell i kombinasjon med UV behandling
vil dermed gi to barrierer som vannforskriften krever. Dette regnes for å være et
tilfredsstillende tiltak for uttak av drikkevann til flere hytter.

Andre former for vannbehandling må avgjøres etter prøveboring med
vannprøvetaking.

Beste sikkerhet ved etablering av vannforsyninger er som nevnt tidligere at
brønntoppene sikres mot nedtrengning av overflate - og fremmedvann.
Sokkelop pbygging og brønnhus anbefales.

5 Dimensjonerende vannmengde og PE beregning.

Renseanlegget skal dimensjoneres for behandling av gråvann fra totalt 18
hytteenheter, som fellesløsning. Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp
til tett oppsamlingstank. Alternativt kan det benyttes biologisk eller forbrenningstoalett.
Det forutsettes at renseanlegget må dimensjoneres ut i fra god sanitær hyttestandard.

Tabell 2. Dimensjonerende vannmengde
Dimensjonerende vannmengde tar utgangspunkt i:

Virksomhet/
Bebyggelse

Antall normgivende
enheter

Spesifikk
vannmengde
[l/enhet]

Total vannmengde [
m3/døgn]
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Hytte enheter
i hele rensesonen 1 18 7002 12,6

Totalt 18 12,6

1 Gjelder 18 hytteenheter i regulert område.

2 Estimert for høystandardhytter etter ”Veiledning ved bygging og drift av større
jordrenseanlegg” (TA 611) og VA - miljøblad nr. 48 ”Slamavskiller”

Tabell 3. Bestemmelse av teoretisk antall personekvivalenter (pe) for Fisketjern
hyttefelt etter NS 9426.

Virksomhet
/
Bebyggels
e

Antall
normgivende
enheter
(brukerdøgn)

Antall g
BOF5 pr
enhet
(gråvann
)

Gjennomsnittelig
døgnbelastning
for maks ukentlig
be lastning
gjennom året [g
BOF5 / døgn]

Antall Pe
(à 60 g BOF5/d)

18 Hytte -
enheter

18*5*70%1=63 182 1134 18,9

Totalt 63 1134 18,9

1 Det forventes maksimalt 70% belegg i snitt for den uka med mest belastning.
2 Bof5 bidrag pr døgn pr enhet ut i fra NS 9426.

6 Diskusjon og anbefaling – Avløp

Med bakgrunn i gjennomførte grunn - og resipientundersøkelser, samt utbyggers
ønske, anbefales etablering av felles renseanlegg for gråvann, prinsippskisse er vist i
figur 1, i henhold t il VA/Miljøblad nr 60, ”Biologiske filtre for gråvann”. Renseanlegget
skal plasseres innenfor området avmerket i vedlegg 2. for å utnytte tilgjengelig areal
og begrense ev. sprengning. Tilgjengelighet for bl.a. slamtømmebil er da ivaretatt. Det
anbefales v idere å benytte lokale bekker som resipient for renset gråvann men at det i
tillegg etableres en utløpsanordning med etterpolering før vannet når bekken. Ut fra
stedets naturgrunnlag som resipient, løsmasser, hydraulisk kapasitet og brønner i
området anbe fales det å etablere renseløsning for kun gråvann. Renset gråvann skal
etterfiltreres i tilkjørte sandmasser/annet optimalt filtermedium og ledes diffust ut i
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myrdrag og lokale bekker. Det er valgt en fellesløsning ut fra forhold som tilgjengelig
areal. E tterpoleringen/utslippsanordningen skal foregå i en egen avsatt utslippssone.
Stedlige løsmasser og tilført filtermedium vil bidra til en god etterpolering for
restorganisk stoff, fosfor og bakterier før vannet samles opp i lokale bekker.

Figur. 5 Prinsippskisse av fellesløsning for gråvannsrensing.

Bilde 2. Flyfoto over område med aktuell anleggsplassering Kilde: Gule sider
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Utslipp av renset gråvann fra hyttefeltet slik som foreslått vil, ut fra våre
undersøkelser, med svært liten sannsynlighet kunne berøre nye og etablerte
vannforsyninger i influensområde eller andre brønner i området. Valg av renseløsning
er også knyttet opp mot å ivareta resipient og vannforsyninger på best mulig måte ut
f ra renseeffekter og naturgrunnlag etc.

Anlegget skal dimensjoneres og bygges innenfor rammen av VA/Miljøblad nr 60,
”Biologiske filtre for gråvann”. Foreslåtte renseløsning vil gi meget liten tilførsel av
næringsstoffer til resipienten. Anlegget skal pro sjekteres og stikkes ut i felt av
fagkyndig firma/person.

7 Toalettløsninger

Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank eller det
kan benyttes biologisk - eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på
organisk materiale, fosfor og ikke minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en
renseløsning med rensing av alt avløpsvann. Dette er også av stor betydning i forhold
til valgte resipient.

7.1 Tett tank

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med al arm for varsling av full tank. Volumet
mellom varsling og helt full tank må være så stor at tømmebil kan komme senest et
par dager etter bestilling av tømming. Normalt vil dette volumet utgjøre ca 200 liter
avhengig av antall personer i hytta. Dersom veien e i hyttefeltet i perioder ikke brøytes,
anbefales det at alle tette tanker tømmes sent på høsten slik at vintersesongen startes
med tom tank.

7.2 Biologisk klosett

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at
overskuddsvæske fordam pes og komposteringsprosessen har best mulige forhold.
Kompostert materiale må være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt
materiale) før dette deponeres på egen tomt. Overskuddsvæske og ukompostert
materiale må ikke deponeres på egen tomt eller inne nfor hytteområdet. Dette kan fort
føre til at tarmbakterier transporteres i bergartens sprekksystem og kan forurense
nærliggende brønner.

7.3 Forbreningstoalett

Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig ett er
anvisningen. En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av
tarmbakterier. Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil
innenfor feltet ikke føre til noen fare for forurensing.
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8 Teknisk beskrivelse av renseløsningen

8.1 Generell beskrivelse av felles renseløsning for gråvann fra hytter

Det foreslåtte renseanlegget skal dimensjoneres i henhold til VA/miljøblad nr 48
”Slamavskiller” og VA /miljøblad nr 60 ”Biologiske filtre for gråvann” og VA/ Miljøblad
49 «Våtmarksfiltre» kapittel om forfilter.

Anlegget skal utenom ledningsnett best å av følgende hoveddeler:

1. Slamavskiller, dimensjonert for gråvann (kfr. VA/Miljøblad nr 48/2001).

2. Fordrøyningskum med pumpe for utjevning av tilførsel og støtbelastning av
sprededyser i filterkummer/hus.

3. Filterkummer/hus som hovedrenseenhet for gråvann.

4. Styringsskap med PLS for tidsstyring av pumpe og registrering av driftsdata.
Det bør også etableres GSM basert alarmvarsling for å sikre rask registrering
av eventuelle feilsituasjoner.

5. Inspeksjons - /prøvetakingskum.

6. Utslippsledning som føres til oppbygd fi lter over stedlige løsmasser for
etterrensing og diffust utslipp mot lokal bekk. Oppbygd filter skal støtbelastes
fra pumpekum.

8.2 Ledningsnett

Det skal legges nytt ledningsnett med minimum 125 mm grunnavløpsrør fra hyttene
og frem til slamavskilleren, ti lsvarende fra slamavskilleren og frem til støtbelaster.
Ledningsnettet skal legges med fall på minimum 1 % for å sikre selvrensing. Bend på
88,5o bør unngås da disse vanskeliggjør spyling. For å beskytte grunnvannet og sikre
god effekt og lang levetid på avløpsanlegget er det viktig at nettet er tett. Det må
derfor utvises nøyaktighet ved alle sammen - og påkoblinger. Fra støtbelaster og frem
til biofilterene skal det legges manifold i 50 mm PE, med 32 mm PE til hvert biofilter.

8.3 Slamavskiller

Anleggets s lamavskiller skal være en prefabrikkert enhet som ikke skal motta annet
vann enn gråvann. Toalettavløpet skal i dette tilfellet ledes til tett oppsamlingstank,
alternativt biologisk klosett. Slamavskillerene skal dimensjoneres i h.t. VA - Miljøblad nr
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48, ”S lamavskillere” med et våtvolum beregnet for tømming med 3 - 4 års mellomrom.
Slamavskillerene skal plasseres slik at det oppnås selvfall fra denne og frem til
fordrøyningskummen.

8.4 Fordrøyningskum/støtbelaster

Anleggene skal utstyres med fordrøyningskum med pumpe for støtbelastning av
filterkummene. Tankene bør minimum ha et volum tilsvarende et halvt døgns
produksjon for å sikre tilfredsstillende utjevning av toppbelastninger. Pumpekummene
bør fortrinnsvis plasseres slik at det ikke oppstår hevertvirkning m ellom pumper og
filterkummer. Dette gjøres enklest ved at det er fall fra sprededysene i filterkummen og
ned til vannspeilet i fordrøyningskummene. Pumpen skal styres på tid for å sikre
jevnest mulig belastning på etterfølgende filterkummer/hus. Det skal i nstalleres alarm
for varsling av høyt vannivå ved pumpesvikt eller strømbrudd.

8.5 Filterkummer/hus

Filterkummene skal være prefabrikkerte enheter laget av glassfiberarmert polyester.
Forfilterhus kan alternativt bygges på stedet i ulike varianter. I øvre de l av
kummen/hus skal det være montert trykkdyser som belastes fra fordrøyningskummen.
Dette vil gi en optimal spredning av slamavskilt gråvann over filterflaten.
Filterkummene/hus skal inneholde et lagdelt filtermateriale som er dokumentert og
anbefalt gje nnom offentlige FOU programmer og prosjekter. I bunn av kummen skal
det være en drenering som leder renset vann via en utslipp - / inspeksjonskum til
utslippsledningen. Samlet filterflate på filterkummene dimmensjoneres etter
VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filt re for gråvann,” og VA/ Miljøblad 49 «Våtmarksfiltre»
kapittel om forfilter.

8.6 Utslipp - /inspeksjonkum

Denne kummen samler renset gråvann før utslipp til resipienten. Kummen benyttes
som prøvetakningskum for kontroll av rensegrad i anlegget før etterpoleri ng.

8.7 Etterpolering

Prosjekteringen av etterpoleringstrinnet skal ta utgangspunkt i tilførte filtermasser som
faller i felt 2/3 i infiltrasjonsdiagrammet eller har en vannledningsevne (K) på > 1 0
m/døgn. Dette rensetrinnet skal bygges med høy grad av fokus på hydraulisk
kapasitet da dette er begrensende i området. Utstrømning av ferdig renset gråvann vil
til dels måtte gå i stedlige masser ved lav belastning og noe mer i tilførte masser ved
høy belastning. Ut fra disse forhold kan filterflaten på etterpoleri ngsfiltret belastes med
1 50 - 200 liter pr. m2 og døgn. Ut fra dette kan man påregne å ha behov for et
filterareal i etterpoleringen tilsvarende 63 – 84 m2 . Dette må også beregnes av
prosjekterende ut fra topografi, hydraulisk kapasitet, tilførte filterm asser og generell
lokal tilpasning. Infiltrasjonstest bør gjennomføres i prosjekteringe. Endringer har
vil kunne gi andre forutsetninger og dermed påvirke dimensjoneringen. Se figur 6 for
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prinsippskisse. Byggeprinsipper etter VA/Miljøblad 59 ”Lukkede infil trasjonsanlegg,”
skal benyttes.

Figur 6. Prinsippskisse av etterpolering med tilført filtermateriale over stedlige jordmasser.

8.8 Frostsikring

Normalt vil avløpsvannets egenvarme sørge for at renseanlegget ikke fryser så lenge
det er i drift. Avhengig av drifts - , temperatur og snøforhold vil isoleringsbehovet for rør
og kummer variere. Det anbefales som en ekstra sikkerhet å benytte horisontale
markplater fra alle «kumkragene» på filterkummene og 2 m ut til alle kanter, samt
isolere innvendig med tilsv arende plate (legges under lokkene). Generelle tiltak mot
frost skal alltid følges.

9 Renseevne

Gråvannsanlegg av den beskrevne typen har vært utprøvd i Norge siden 1994, og
med full kommersialisering fra 1999. Erfaringene fra forsøk og fullskala anlegg ha r
dannet grunnlaget for utarbeidelse av det omtalte VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for
gråvann”. Bladet oppgir følgende gjennomsnittlige renseevne (%) og
utslippskonsentrasjon som kan forventes for biologiske filtre for gråvann. Verdiene er
før rensing i sandfilter og stedlige masser.

(VA/Miljøblad nr 60):
Totalfosfor > 75 % < 0,5 mg/l
Organisk stoff (BOF7) > 90 % < 20 mg/l
Organisk stoff (KOF) 60 - 90 % < 30 mg/l
Nitrifikasjon >50 %
Total nitrogen >25 % <10 mg/l
Termotolerant bakt. >99 % <1000 E. coli / 100ml

Utslipp av renset gråvann vil i følge VA miljøblad nr 60 om ”Biologiske filtre for
gråvann” inneholde < 1000 E. coli pr 100 ml. Målte verdier i.f.m service på anlegg
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viser mye lavere verdier. Ut fra verdiene i VA miljøbl ad nr 60 vil et utslipp til vann i
verste fall gi en fortynning i 1 m3 vann som tilsvarer 0,1 bakterie/ m3 vann. Ut fra
denne betraktning og antall m3 vann som passerer i resipienten vil et utslipp til lokale
bekker være minimal. Anbefalt løsning vil også bidra til en mye tryggere vannforsyning
for hyttefeltet samt følge den praksis i området som er basert på tidligere vurderinger.

1 0 Prosjektering

Ledningsnett med eventuelt pumpestasjoner i feltet skal prosjekteres. Renseløsning
med etterpolering skal prosjekteres ut fra denne planen og relevant dokumentasjon
som ulike VA miljøblad med støttelitteratur og tilsvarende. All prosjektering skal
utføres av firma/person med fagkyndig kompetanse.

1 1 Drift og vedlikehold

Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres ettersyn og
optimalisering av renseanlegget 2 ganger pr år. Det skal etter bygging av anlegget
utleveres en monte rings - og driftsinstruks som beskriver de ulike
anleggskomponentene med nødvendige kontroll - og vedlikeholdspunkter. En god
oppfølging av driften ivaretas best ved å tegne en serviceavtale med leverandøren.
Kopi av inngått avtale skal oversendes kommunen s ammen med søknad om tillatelse
til tiltak.

1 2 Vedlegg

1. Kart med inntegnet område for avløp og anbefalte brønnplasseringer







 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/792-2   Arkiv: PLN 000  

 

1. gangsbehandling detaljregulering nr. 377 Fritidsbebyggelse 

Vikersetra  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Vikersetra 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. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen ved Vikersetervegen. Planen skal 

legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og kommunedelplanen har 

tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått 12 nye hyttetomter i området ved Vikersetra 

i tilknytting til eksisterende fritidsbebyggelse.  

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Områder som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men er hvert å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011 Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er to områder avsatt til ny 

fritidsbebyggelse i Vikerseterområdet. 

 



Planen var så og si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den 

uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende 

regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å 

avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling.  Vår/ sommer 

2015 ble det endelig avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og saken ble sendt til 

forhåndsvurdering i Ringerike kommune med adskilte plankart og bestemmelser, men felles 

planbeskrivelse etter avtale med kommunen. Etter tilbakemelding i slutten av januar 2017 er 

planbeskrivelsene også utarbeidet separat. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Det ble meldt oppstart av 

planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter samt annonse i Ringblad i 

31.05.12, med høringsfrist 30.06.12.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Innenfor planområdet er det oppsatt en hytte, ellers er planområdet ubebygd. Områdene ved 

Vikersetra er det eldste området for fritidsbebyggelse i Ådalsfjella, så område for utbygging 

er lokalisert i tilknytting til etablert hoved adkomstveg. Det er et attraktivt område som er 

solfylt, lettbygd og omkranset av fjellområder som Gyranfisen, Vikerfjell, Bukkollen for å 

nevne noen.  Vegetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig 

tynnet ut, men tilstrekkelig vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg. 

 

Nærområdet blir brukt mye til utfartsområder både sommerstid og vintertid. Dette fra 

eksisterende hytter og for folk som bruker det som utfartsområde. Det er tilrettelagt med 

turstier og oppkjørte skiløyper på vinteren. DNT har hytte i området, hvor det drives 

kafetilbud i helger og ferier vinterstid.      

 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra ar plan & landskap ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud, 

27.02.2017.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

- Vikersetra snitt 

- Vikersetra VA plan 

- Vedlegg med bl.a. innspill 

- Oversiktskart snitt Vikersetra   

 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tiltakshaver for planen er grunneier Ola 

Viker. Planen er utarbeidet av ar plan & landskap ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud. 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

Planområdet er i denne kommunedelplanen regulert til ny fritidsbebyggelse og LNF-områder.  



 

Maksimal utnyttelsesgrad beregnes i BYA er totalt 170 kvm. Av dette kan maksimum 20 

kvm brukes til uthus, maksimum 30kvm brukes til parkering og maksimum 120 brukes til 

hytte/fritidsbolig.  

 

Langs vann (gjelder også vann mindre enn 1 000 m² og mindre bekker) og vassdrag med 

årssikker vannføring er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak som nevnt i Plan- og 

bygningsloven § 20-1 første ledd, bokstavene a, b, c, d, h, i ,j, k og l eller fradeling til slike 

tiltak, nærmere enn 100 meter fra strandlinje (målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

flomavstand) i LNF- områder og 50 meter i byggeområder.  

 

Det tillates innlagt vann i bebyggelse i byggeområder. Det tillates etablert både svartvanns- og 

gråvannutslipp såfremt utslippet er i samsvar med gjeldene lovverk. Det kreves egne søknader 

for hvert utslipp. Plassering av avløpsanlegg bør i hovedsak skje på terrengets premisser, slik 

at sprenging i fjell i størst mulig grad unngås. 

 

Ved plassering av bygninger, interne veier, vann- og avløpsanlegg og andre tiltak skal det tas 

hensyn til terrengforhold slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep 

unngås. Naturlig terreng og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved 

regulering av et område skal det tas hensyn til myrområder, koller og andre naturområder 

som er visuelt utsatt eller utgjør viktige elementer i naturlandskap. 

 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr 295, bnr 1 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ar plan & landskap varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 31.05.2012 og kunngjorde det i Ringerikes Blad i juni 

2012, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert som er vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 21.06.2012 

Fylkesmannen ber om at det i planarbeidet legges vekt på å sikre en god intern grøntstruktur 

som ivaretar eventuelle stier og løyper og gir god tilgjengelighet til omkringliggende 

friluftsområder og tilknytning til overordnet sti- og løypenett. Det må legges vekt på å ivareta 

landskapsmessige og estetiske forhold ved lokalisering av inngrep, utforming av ny 

bebyggelse. Eventuelle viktige landskapselementer som markante høyder, myrområder, 

bekkedrag mv. må ivaretas som en del av grøntstrukturen. Utbygging i bratte områder må 

også unngås. 

Planarbeidet må ivareta hensynet til naturmangfold. Lov om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 fasetter mål for ivaretagelse av naturtyper og arter. 

 

 Forslagstillers kommentar: Temaene er omtalt i planbeskrivelsen. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  



 

Buskerud fylkeskommune, 18.06.2012 

Viser til lov om kulturminner og krav til registrering 

 

 Forslagstillers kommentar: Dette er gjennomført – det ble ikke gjort noe funn i 

området. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Statens vegvesen, 02.07.2012 

Dersom planen medfører behov for endringer på veger eller i trafikkforhold må dette 

påregnes gjennomført før området kan tas i bruk. Det vises il arbeidet med kryss ved 

Ringmoen. 

 

Det vises også til at kryss ved fv 172 ikke er akseptabelt, opprustning av krysset må 

innarbeides i bestemmelsene. 

 

 Forslagstillers kommentar: Planen har avventet løsning ift nytt kryss på Ringmoen. 

Rekkefølgebestemmelser er satt inn i planmaterialet. 

Dette krysset ble utbedret ved godkjenning av plan for Vikerseter hyttegrend og 

godkjent av statens vegvesen i denne sammenheng. Vi stiller spørsmålstegn til at dette 

må gjøres på nytt? 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

 

Varsel om innsigelse 

Det er ikke varslet innsigelse ved planoppstart. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

Juridiske forhold  

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

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 



 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Vikersetra ligger i Ådalsfjella eldste område for fritidsbebyggelse. Planområdet ble vurdert 

som attraktivt, solfylt og lettbygd under planarbeidet med kommunedelplan for Ådalsfjella. 

Tomtene vil ligge med ryggdekning i lia mot nord, og føye seg inn i dagens 

utbyggingsstruktur som man finner på begge sider av planområdet. Det er positivt at ny 

bebyggelse får en tilsvarende høyde som resterende bygninger i området, samt at det ikke 

legges opp til ramloft/oppstugu, se bestemmelser. Dette medfører at utbyggingen i området 

får en liten innvirkning på fjernvirkningen, se vedlagt snitt tegning. Et annet tiltak som også 

medfører til liten innvirkning på fjernvirkninger er krav til at lyskilden skal være skjermet ved 

bruk av utebelysning. Det åpnes for bruk av aggregat siden det ikke pr dagsdato er lagt opp 

til strøm i området. Dette er noe som kan medføre sjenerende støy. Da er det viktig at krav 

om at aggregat skal være innebygd og lydisolert blir fulgt opp. Ellers kan dette bli en ulempe 

for omgivelsen rundt.   

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg og ovenstående 

kommentarer. Omfanget er beskjedent.  

 

Infrastruktur 

Aktuelle tema er: Vann og avløp, adkomst, parkering, privat veg, kommunal veg og offentlig 

vegforbindelse. 

 

Naturmangfold  

§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8-12 i loven legges til grunn ved 

utøving av offentlig myndighet.  I følge § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og 

økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger.  

 

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom 

forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I 

denne konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog- og landskap 

samt øvrige kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram 

andre opplysninger fra kommunen eller fylkesmannen som tilsier at området har spesielle 

kvaliteter i forhold til naturmangfold. 

 

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for 

betydelig skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig 

betydning ikke berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak 

skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp. 

 

I følge § 9 i naturmangfoldloven (”føre-var”-prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap 

brukes som begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken 



ligger det ikke inne registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes som liten og ”føre-var” 

prinsippet vektlegges i liten grad i denne saken.  

 

§ 10 Kommunedelplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området og fastsatt 

aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.  

Forslag til reguleringsplan for området utnytter de arealene som ansees å være egnet i 

området – samtidig som det ivaretar romslige grøntkorridorer. Den planlagte utbyggingen vil 

ikke ødelegge leveområder for truede eller nær truede arter og prinsippet om samlet 

belastning ihht § 10 blir derfor ikke vurdert nærmere.  

 

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Hoveddelen av arealet er allerede regulert til 

bebyggelse, og de små tilleggsarealene er avklart gjennom kommunedelplanen. Området er 

tatt i bruk, og formålet er avklart i overordnet plan.  

 

§ 12 De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og 

tomteplasseringer er gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og 

landskapsmessige forhold. Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene i 

naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan. 

 

Skogbruket i området har lav til middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde. 

 

Grøntstruktur 

Avgrensningen av områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse, samt byggeforbudssoner mot 

vann og vassdrag bidrar til gode grøntstrukturer i områdene. I tillegg er det søkt å ivareta 

myrområder som gir områdene luft og rom. Det er viktig å ivareta deler av den eksisterende 

vegetasjonen i byggeområdene som skjerm mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til 

skjerming av de enkelte tomter og gi bedre bomiljø. 

 

Vegetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig tynnet ut, men 

tilstrekkelig vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg. Videre hogst vil skje i 

samråd med utbygging i området.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.  

 

Det er utarbeidet en ROS analyse som er en del av planbeskrivelsen.  

Referat fra oppstartsmøtet viser til at geotekniske vurderinger av området må gjennomføres. 

Dette er ikke vurdert nødvendig med bakgrunn i berggrunn og geologiske registreringer i 

området jfr. NGU i området i området. 

I forhold til brannvann kan dette hentes i Fisketjern. NVE atlas viser at det ikke er noe risiko 

for skred i området. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Mangelfulle utredningene skal foreligge til 

2. gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes 

ny 1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Samlet vurdering 



Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Vikersetra på Vikerfjell. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet.  

Nærheten til Oslo-området gir et unikt utgangspunkt i denne sammenheng og det er 

kontinuerlig etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjell blir solgt inn som Oslo nærmeste 

høyfjell.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Vikersetra snitt 

5. Vikersetra VA plan 

6. Vedlegg med bl.a. innspill 

7. Oversiktskart snitt Vikersetra  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_3 77 Detaljregulering for Vikersetra hyttefelt

Utarbeidet av Ringerike kommune/ konsulent, 2 7.02.2017
Sist revidert

1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning
Høring og offentlig ettersyn
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning DATO, sak
Formannskapet DATO, sak
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg,
Frit idsbebyggelse, frittliggende, BFF
Om råde for drikkevannsforsyning, BVF
Område for avløpsanlegg, BA V

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Veg og parkering, SKV

5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift,
Friluftsformål , LF

Hensynssoner,
Sikringssone, frisiktsone ved veg , H140_

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1 - 14 i
plan - og bygningsloven § 12 - 7.

§ 1 Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Behandling av ubebygde arealer (9)
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås og skal så snart som mulig
bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord påføres og tilsåes/ plantes.
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§ 1.2 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planom rådet framkommer
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.

§ 1.3 Strømtilførsel (4)
Framtidig ledningsnett for h øyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele - /tv -
/datakommunikasjon, samt vann - og avløpsledninger o.l. skal innenfor planområdet legges i
bakken.

§ 1.4 Terrenginngrep
Området regnes som et sårbart naturområde som er eksponert for innsyn. Alle inngrep skal
derfor planleg ges og utføres så skadevirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger
skal såes med stedegne arter.

§ 2 Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Frittliggende fritidsbebyggelse , BFF

1. Arealbruk
I området er det tillatt å oppføre fritidsbebyggelse i form av hytter med tilhørende anlegg.

2. Grad av utnyttin g
Maksimal utnyttingsgrad beregnes i BYA og er totalt maks 170 kvm. Av dette kan
maksimum 20 kvm brukes i uthus, maksimum 30 kvm brukes til parkering og maksimum
120 kvm brukes i hytte/fritidsbolig.

3. Byggehøyde
For tomter til frittliggende fritidsbebyggelse tillates gesimshøyde inntil 3,2 og mønehøyde
inntil 6,0 m. Alle høyder er i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. De t tillates
takoppløft for inntil 1/3 av takflaten. Taktekking skal utføres med materialer som gir en
mørk og matt fargevirkning. Blanke metallplates tillates ikke som taktekking i området.
Hytter med oppstugu tillates ikke. D et tillates oppløft som ikke er høyere enn møne for
inntil 1/ 3 av takflaten.

4. P unkt, p lassering av hytte
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Dette merket skal ligge innenfor
hyttas grunnmur. Mindre justeringer av plassering av hyttene, adkomstveger og
parkeringsplasser kan gjøres ved byggesøknaden dersom det dokumenteres at endringene
gi r minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng. Byggegrense mot større veger
er vist på plankartet.

5 . Utforming
Ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming, tilpasset tradisjon og/ eller
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eksisterende bebyggelse mht material og fa rgebruk, stiluttrykk, vindussetting og det
landskap og natur den inngår i.

Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede materialer i mørke nyanser. Lyse farger og
kontrastfarger godkjennes ikke. Uthus skal oppføres i samme materiale og med samme
takf orm som hovedbygningen.

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Høyde
på grunnmur/ pilarer, målt fra laveste terrengnivå til overkant gulv, skal ikke overstige 0,8
m.

Kjeller/ underetasje er ikke tillatt. Bygni nger skal plasseres i balanse mellom skjæring og
fylling. Fyllingen skal fortrinnsvis ikke overstige 1 m og skal i hovedsak ikke strekke seg
mer enn 3m fra yttervegg til fyllingsfot.

Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt. Det kan settes opp enkle
skigarder nær hyttene, øvrige gjerder tillates ikke.

Det tillates bruk av aggregat som strømkilde. Aggregat skal innbygges og lydisoleres slik at
bruk ikke er til ulempe for omgivelsene.

Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde.

6 Tomtedeling
Der tomtedeling ikke er illustrert på plankartet, eller der det er ønskelig med endringer i den
viste tomtedelingen, skal det være vedtatt tomtedelingsplan for et naturlig delområde før det
gis tillatelse til fradeling av enkelt tomter eller igangsetting av tiltak, jfr. PBL § 28 - 1 nr.3.

Ved fradeling av enkelttomter kan det for å oppnå bedre tilpasning til terrenget, i henhold til
matrikkelloven § 33 foretas mindre justeringer av grensene.

§ 2. 2 Område for drikkevannsfo rsyning , BVF
1. Forsyning
Vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser/ fjell. Det skal dokumenteres at
vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann.

§ 2.3 Avløpsanlegg, område for rensing av avløpsvann , BAV
Det tillates lagt inn vann i hyttene. For hytter med innlagt vann skal utslipp av gråvann skje
til separate eller gruppevise renseanlegg beregnet for dette. Dersom det vedtas felles
kommunale retningslinjer for bruk av tettoppsamlingstank for klosettavløp kan dette
benyttes i samsvar med disse gjennom godkjent utslippstillatelse. Ved etablering av felles
renseanlegg for hoveddelen av bebyggelsen kan det tillates en utslippsordning med alt
avløpsvann samlet. Det forutsettes at renseanlegget plasseres nedstrøm bebyggelsen og i
sa msvar med godkjent utslippstillatelse. For hytter uten innlagt vann, skal utslipp skje via
en enkel filterkum og til en etterfølgende utslippsgrøft tilrettelagt under terreng.
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§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Veg og parkering , SKV

1. Adkomstvei, privat
Hovedadkomstvegen til området er regulert med 9 m total bredde. Maksimal opparbeidet
vegbredde er 5 m inklusive skulder.

2. Adkomstvei, felles
Adkomstveger internt i byggeområdene er regulert med 8 m /6m bredde. Tillatt opparbeidet
bredde er inntil 4,5 m inkl. skulder. Adkomstvegene er felles for de fritidsboliger som
sokner til dem. Rett til adkomst sikres i skjøte eller festekontrakt. Ved bygging av vegene
kan det gjøres mindre justeringer i forhold til plankartet.

3. Parkering
Parkeringslommer til ny og eksisterende bebyggelse kan etableres på egnede steder langs
adkomstvegen.

§ 4 Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift

§ 4. 1 Friluftsformål , LF

1. Bruk
Innenfor områder avsatt til friluftsformål tillates ikke snauhogging. Skogen kan forøvrig
driftes i tråd med naturlig skogbruk i området. Det tillates terrenginngrep dersom det er
naturlig for å tilrettelegge for ferdsel på ski eller til fots. Det kan legges ledningstraseer for
vann/avløp og kabler gjennom frilu ftsområdet.

§ 5 Rekkefølgebestemmelser (10)

1. Krav til veger, vann - og avløpsordninger
Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsanlegg skal tekniske planer
for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenget
tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg.

2. Krav før tillatelse til tiltak
Før det kan gis tillatelse til tiltak på enkelttomter skal:
- området med fritidsbebyggelse være sikret hygienisk betryggende o g tilstrekkelig
vannforsyning.
- det foreligger en utslippstillatelse (kan baseres på delområder) gitt på grunnlag av en
helhetlig vann - og avløpsplan for hele planområdet med innarbeidede vannforsyningstiltak
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basert på hydrogeologiske undersøkelser og v urderinger samt eventuelt
resipientundersøkelse og sårbarhetsanalyse for eksisterende fritidsbebyggelse.

3. Krav til oppgradering av kryss, Ringmoen
Før utbygging kan finne sted i områdene for bebyggelse og anlegg skal følgende krav til
infrastruktur være oppfylt:

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter innenfor planområdet før
gjennomføring av bygging av nytt kryss med venstresvingefelt mellom fylkesveg 172 og
riksveg E16 Ringmoen er sikret.

§ 6 Bestemmelser om utfyllende planer (plankr av)

§ 6.1 Situasjonsplan (1)
Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn situasjonsplan som bl.a. viser
plassering av bebyggelsen med høydeangivelse, veg/ parkering og terrengbearbeiding.

§ 7 Hensynssoner

1. Sikringssone - frisikt , H140_
Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på plankartet.
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.



0605_377 Detaljregulering for fritidsbebyggelse Vikersetra
G nr 295 /1 , Ådal sfjella, Ringerike kommune, Februar 2017
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1 INNLEDNING

1 a) Bakgrunn for og hensikt med planarbeide ne
Planen e skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella.
Det er etterspørsel etter tomter i området og kommu n edelplanen har tilrettelagt for denne
muligheten. Det er to områder avsatt til ny fritidsbebyggelse i Vikerseterområdet. Det utarbeides to
separate plan er med tilhørende bestemmelser for Vikesetra og Fisketjern .

1 b) Profil
Ådalsfjella er et «familieområde» med godt tilbud av turterreng og langrennsl øyper . Sammen med
kort avstand fra sentrale deler av østlandsområdet utgjør områ det attraktive arealer for
fritidsbebyggelse. Gjeldende arealplanstrategier vektlegger bedre utnyttelse av områder som allerede
er tatt i bruk til fritidsbebyggelse, med fokus på «senterområder» med utvidet tilbud til både
dagsturister og beboere. Ved Viker setra finnes Vikerfjells eldste fritidsbebyggelse . I tillegg til at nyere
områ der er utbygd på 200 0 tallet. DNT har også en hytte i området, og det drives kafetilbud i området
i helger og ferier vinterstid. Økt bruk av området vil styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så
vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet , og i kommunen.

1 c ) Eiendomsforhold
Planområdet omfatter gnr 295 , bnr 1, hvor grunneier er Ola Viker .

1 d ) Tiltakshaver/ konsulent
Tilta kshaver for planen er grunneier Ola Viker .
Planen utarbeides av ar plan & landskap ved L andskaps arkitekt Anne Ribberud.
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2 PLANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON

2 a) Eksisterende bebyggelse og anlegg
Planområdene ligger i Ringer ike kommune vest f or Sperillen ved Vikersetervegen. Planområdet ved
Vikersetra omfatter ca 6 8,5 daa . Det er en eksisterende fritidsbolig i område t ved Vikersetra , og for
øvrig bebyggelse både øst, vest og sør for planområdet . På eien domme n totalt er det 124 etablerte
fritidsboliger . Det er totalt 33 tomte r innenfor reguleringsplan for Viker seter Hyttegrend, godkjent i
2001 . Det er ikke godkjente ubebygde tomter på eiendommen i dag.

2 b) Samferdsel og teknisk infrastruktur
Adkomst til omr ådene er fra Vikersetervegen . Vege n har god standard og krysset med fylkesvegen ble
rustet opp i forbindelse med reguleringsplan for Vikerseter Hyttegrend. Det er ikke strøm i området i
dag, og dermed også i all hovedsak hytter med lav standard. Enkelte hy tter i o mrådet har tatt i bruk
aggregat til strømforsyning.

2 c) Terrengforhold, landskap , vann og vassdrag og vegetasjon
Høydemessig strekker arealet seg fra ca 590 - 68 0 moh. Nord for området stiger terrenget opp mot
høgfjellområdene i Ådalsfjella, med Gyranfisen som høyeste punkt med 1127 moh.
Sørover er det noe laver e fjellpartier, mens bebyggelsen ved Vikersetra ligger i et øst - vest gående
noenlunde flatt parti med små vann og myrområder.

Området ved Vikersetra er sørvendt og har fl ott utsikt sørover mot Høgfjell.
Ve getasjonen består i hovedsak av spredt fjellskog, gran, furu og bjørkeskog.

Foto tatt fra Vikersetervegen mot nord opp i området ved Vikersetra.

I tillegg til Fisketjern er det en rekke mindre vannputter i området.
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Flyfoto viser vegetasjonsstrukturen i området med åpne myrpartier(brune områder) og skogkledte
arealer.

Flyfoto over området

2 d) Miljøforhold, dyre og planteliv
En registrering av storfugl, livskraftig , er vist oppe i lia et stykke øst for området. Det er rekke
registreringer av bl.a. ulvelav oppe på de mindre toppene i området, men i god avstand fra
hytteområdene.

Det er ikke registreringer i området på Direktorat for Naturforvaltning sin naturbase.
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3 PLANSTATUS

O mrådene er i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30. 06. 2011, vist som o mråder for ny fritids -
bebyggelse og LNF - område r . Områdene er tidligere uregulert. Avgrensningen av plan for Vikersetra er
tilpasset plangrensene for Vikerseter Hyttegrend mot øst.

Planforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming innenfor
området.

Planforslaget følger i hovedsak rammene i kommunedelplanen .

U tsnitt f ra kommune - delplan for Ådalsfjella, vedtatt 30 . juni 2011.
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Kartutsnitt som viser vedtatte planer i området (blå farge) og stiplet blå linje viser avgrensning av
planene som nå sendes til behandling.

Vikersetra Fisketjern
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PLANPROSESS

Planarbeidet ble påbegynt høsten 2011. Området ble befart og tomtene stukket ut og innmålt.
Oppstartsmøte ble avholdt i april 2012, og varselbrev sendt ut i etterkant av dette.

Sweco bidrar med vurderinger av vann og avløp å i dette planforslaget, og har laget et notat i forhold
ti l løsninger for dette området.

Planen var så og si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den
uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom fv 172 og E 16 ved Ring moen. Med daværende
regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å avvente
en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/ sommer 2015 ble det
endelig avklaringer i forhold til kry ss - spørsmålet og saken e sendes nå inn til behandling.

4 a) Kunngjøring
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet er varslet. Overordnede myndigheter, naboer og berørte er
varslet ved brev datert 31. mai 2012, og annonse ble satt inn i Ring blad i juni 2012 . Kopi av
varslingsm ateriale og kunngjøringsannonse herfra er vedlagt. Vi har ikke utklipp fra avisen.

4 b ) Innkomne merknader til kunngjøringen
Det er innkommet merknader til kunngjøringen Buskerud Fylkeskommune, Fylkesmannen i Bus kerud
og Statens vegvesen .

Planforslaget er også basert på tilbakemeldinger fra Ringerike kommune, samt referat fra
oppstartsmøte.

Merknadene til p lanforslaget er samlet i et eget notat som er vedlagt planleveransen.
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5 PLANFORSLAGET

Planområdene omfatte r totalt i 68,5 daa .
Arealet fordeler seg på:

Bebyggelse og anlegg ( PBL § 12 - 5,1): Frittliggende fritidsbebyggelse B FF
Vannforsyning BVF
Områder for rensing av avløpsvann BAV

S amferdselsanlegg og tekn. i nfrastruktur ( PBL § 12 - 5,2): Veg og parkering , SKV

Landbruks - , natur - og friluftsområder, samt reindrift ( PBL § 12 - 5,5): Friluftsområde LF

Hensynssoner (PBL § 11 - 8, 12 - 6) ; Sikr ingssoner, Frisiktsone ved veg, H140_

5 a) Bebyggelse og anlegg

Frittliggende fritidsbebyg gelse
Det er totalt foreslått 12 nye tomter i området ved Vikersetra i tilknytning til eksisterende
fritidsbebyggelse .

Det er lagt vekt på å trekke hyttepla sseringen bakover på hyllene i terrenget og hensynta lokale
terrengforhold og innbyrdes plassering av ny bebyggelse. Terrengforholdene i områdene gjør at
tomtene i svært liten grad vil skygge for hverandre og at alle kan oppnå en god plassering med utsyn
og gode solforhold. Tomtene er i samsvar med avgrensningen av byggeområde i kommunedelplan for
Ådalsfjella.

Det er særlig lagt vekt på terreng/ landskapsvirkning ved vurderingen. Det er ikke foreslått ramloft/
oppstugu p å tomter i områdene. D et stilles for ø vrig i regulering sbestemmelsene krav til utforming og
materialvalg for bygningene.

Kommunedelplan for Ådalsfjella fastsetter at tomtene bør være minst 1,5 daa. Dette er i hovedsak
gjennomført i planforslaget, for enkelte av tomtene med en ekstra buffersone mot grøntområde ne.

Grad av utnytting for bebyggelsen følger bestemmelsene i kommunedelplan for Ådalsfjella som ble
vedtatt i 2011.

Kommunedelplan for Ådalsfjella åpner for at det kan tilrettelegges for sam tidsarkitektur i
byggeområdene. I dette området er det fra grun neiers side ønske om at bebyggelsen skal ha
tradisjonell tilknytning.

5 b) Adkomst og parkering
Statens vegvesen har til kommunedelplanen stilt krav i forhold til vurdering av en mulig opprusting av
krysset ved E 16 på Ringmoen dersom det skal bygges ut sto re mengder fritidsbebyggelse i Ådalsf jella.
I denne forbindelse ble Vikerfjell F orum AS opprettet av grunneiere berørt av kommunedelplanen .
Forumet har jobbet med å avklare betingelsene rundt gjennomføring av rekkefølgebestemmelsen i
kommunedelplanen. Det er nå enighet om en rekkefølgebestemmelse mellom Ringerike kommune og
Statens vegvesen og situasjonen rundt krysset er løst.
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Krysset mellom fylkesvegen og Vikersetervegen ble påkrevet opprustet ved forrige planbehandling av
Vikerseter Hyttegrend. Oppr ustingen b le godkjent av Statens vegvesen ved Ole Johan Benth. Tidligere
avkjørsel hadde to inn - og utkjøringer. Dette er redusert til én inn - utkjøring med god sikt.

Hovedvegen opp fra bygda er regulert som privat veg med 9 m bredde for å ha nødvendig a real for
utvidelser . A dkomstveger er regulert med 8 m bredde . Mindre adkomst veger kan bygges smalere enn
reguleringsbredden tilsier, men gir noe større slingringsmonn med hensyn til plasseringen.

Området er også utfartssted for dagsturister . Det er etab lert parkering langs Vikersetervegen flere
steder for å tilrettelegge for dette. E n av disse inngår i regulerings området ved Vikersetra. For øvrig
fast s etter bestemmelsene at det kan opparbeides to parkeringsplasser per enhet i området .

Adkomst til områd et ved Vikersetra benytter en etablert avkjørsel. Ny veg gir også adkomst til to
eksisterende fritidsboliger, og snuplassen her vil være naturlig utgangspunkt for turer innover i
terrenget. Hovedadkomstvegen tar opp høydeforskjellen i området, mens stikkve gene østover følger
høydekurvene og gir gode adkomstforhold til den enkelte fritidsbolig.

Lengdeprofil er fo r hovedadkomstvegene er vedlagt.

5 c) Terrengforhold, landskap og fjernvirkning
Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bevisstheten run dt landskapet og
landskapskvalitetene omkring oss. Fjellområdene i Ådalsfjella har høy verdi både som landskaps - , og
naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd og urørt av andre
inngrep enn stier og løypetraseer. I rand sona rundt fjellområdet er hyttebebyggelsen lokalisert.
Kommuneplanen i Ringerike har vurdert områdene og fastsatt at det ved ny utvikling skal bygges
videre på eksisterende utbygging s struktur, og området ved Viker setra er gjennom dette definert som
et byggeområde som kan utvikles. Dette er ramm ene for forvaltning av området. Den videre
detaljplanlegging skal så ivareta grøntstruktur, løypekorridorer og vassdrag innenfor områdene
foreslått til bebyggelse.

Områdene ved Vikersetra er det eldste område for fritidsbebyggelse i Ådalsfjella, og områdene for
utbygging er lokalisert i tilknytning til etablert hovedadkomstveg. Nye områder for bebyggelse ble
vurdert i forkant av kommunedelplanarbeidet til å være attraktive, solfylte og lettbygde. Begge
områdene er del av det store landskapsrommet som utgjøres av det lavereliggende arealet ved
Vikersetra, og omkranses av høgfjellområdene i nord med Gyranfisen og Vikerfjell, av fjellområdene i
vest med Bukollen og av det noe lavere fjellområdet i sør med Høgfjell og Urdevassfjell. Terrenget
faller av langs med elva ut mor Sperillen i øst, men det er ikke utsikt ned i dalen fra områdene.

Området ved Vikersetra har ryggdekning i lia mot nord, området vil føye seg til dage n s
utbyggingsstruktur da det er bebyggelse i tilsvarende høyde på begge sider av planområdet.

Utbygging i området vil ikke medføre vesentlig negativ fjernvirkning i området. Det vedlegges snitt
som redegjør for forholdet.

Arealene som bygges ut er av begrenset størrelse, og omfanget er lite. Eks isterende bebyggelse i
området er spredt, og det er op prettholdt brede belter uten inngrep langs med va nn og vassdrag.
D ette bidrar til at området fortsatt bærer preg av å være et naturlandskap.

Det er ikke foreslått å åpne for ramloft/ oppstugu i område t, all bebyggelse er foreslått innenfor
rammene som er gitt i kommunedelplan for Å dalsfjella .
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Kommunedelplanen for Ådalsfjella stiller krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av
utebelysning. Dette er et godt virkemiddel som bidrar til å reduse re fjernvirkningen av området fra
dalen. Krav i reguleringsbestemmelsene til høyder, materialvalg og fargebruk bidrar til at bebyggelse
vil tilpasse seg landskapet på best mulig måte.

d) Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling
Avgrensningen a v områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse, samt byggeforbudssoner mot vann og
vassdrag bidrar til gode grøntstrukturer i områdene. I tillegg er det søkt å ivareta myrområder som gir
områdene l uft og rom. Det er viktig å ivareta deler av den eksisteren de vegetasjonen i
byggeområdene som skjerm mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til skjerming av de enkelte
tomter og gi bedre bomiljø.

V egetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig tynnet ut , men tilstrekkelig
vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg . Videre hogst vil skje i samråd med
utbygging i området.

5 e) Vann og vassdrag
Vann og vassdrag er søkt hensyntatt i området. Det er mer enn 100 m til vannet opp for området ved
Vikersetra.

5 f) Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellet
Området er godt egnet til opphold og friluftsliv med fine tur o mråder både på godværsdager innover
fjellområdene og mellom de ulike hytteområdene.

D et kjøres gode løype nett i området både sørover mot Tosseviksetra og Høgfjell og nordover mot
områdene ved Elsrudsetra og Skalerudsetra samt mot Gyranfisen. Nettopp turmulighetene er
hovedattraksjonen i området og årsaken til at folk ønsker å etablere seg med fritidsboliger her. Ved
Vikersetra går løypenett et rett forbi planområdet.
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Stier og løyper ut mot fjellom rådene ivaretas i planforslaget. Det viser seg også at folk i stor grad
benytter vegsystemet i nærområdet til turbruk.

5 g) Biologisk mangfold , vilt, jordbruk
Området er vurdert etter opplysninger fra Ar tsdatabanken, D N sin naturbase , og WMS – klient , NVE
Atlas samt MiS. Det er ingen registreringer på artsdatabanken i nær tilknytning til området.

Naturmangfoldloven
§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8 - 12 i loven legg es til grunn ved utøving av
offentlig myndighet. I følge § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand
samt effekten av påvirkninger.

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom
forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjen gelig. I denne
konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog - og landskap samt øvrige
kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram andre opplysninger fra
kommunen eller fylkesmannen som tilsier at omr ådet har spesielle kvaliteter i forhold til
naturmangfold.

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for betydelig
skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig betydn ing ikke
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berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på
eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp.

I følge § 9 i naturmangfoldloven (” føre - var ” - prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap brukes som
begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken ligger det ikke inne
registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes so m liten og ” føre - var ” prinsippet vektlegges i liten
grad i denne saken.

§ 10 Kommune delplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området og fastsatt aktuelle
utbyggingsområder. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Forsl ag til reguleringsplan for området utnytter de arealene som ansees å være egnet i området –
samtidig som det ivaretar romslige grøntkorridorer. Den planlagte utbyggingen vil ikke ødelegge
leveområder for truede eller nær truede arter og prinsippet om samle t belastning ihht § 10 blir derfor
ikke vurdert nærmere.

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Hoveddelen av arealet er allerede regulert til
bebyggelse, og de små tilleggsarealene er avklart gjennom kommune del planen. Området er tatt i
bruk, og formålet er avklart i overordnet plan.

§ 12 De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og tomteplasseringer er
gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og landskapsmessige forh old. Det ansees ikke
å være konflikt mellom hensynene i naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan.

Skogbruket i området har lav til middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde.

5 h) Kulturminner og kulturmiljø
Området er registrert for kulturminner sommer 2012,uten at det ble gjort funn . R apport fra
kulturminnemyndighetene er vedlagt.

Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell bestemmelse vedrørende funn av kulturminner
under anleggsarbeid.
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5 i) Beredskapsmessige forhold, risiko og sårbarhet
Det er planlagt adkomst i rimelig nærhet til hyttene. Sammen med eksisterende vegnett i området
sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt.

Farekategori Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø - eller steinskred Nei NVE atlas viser ikke risiko fra
skred i området.

Er det fare for utglidning,
geoteknisk ustabilitet

Nei

Er området utsatt for springflo/ flom i sjø/ vann
eller elv/ bekk ?

Nei

Er det radon i grunnen Forholdet til radon ivaretas av
TEK 10

Infrastruktur Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på
nærliggende transportårer (veg, jernbane, sjø/
elv, luft) utgjøre en risiko for området.

Nei

Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på
nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for
området?

- utslipp av giftige gasser/ væsker
- utslipp av eksplosjonsfarlige/

brennbare gasser/ væsker.

Nei
Nei

Medfører bortfall av tilgang på følgende
tjenester spesielle ulemper for området?

- elektrisitet
- teletjenester
- vannforsyning
- renovasjon/ spillvann

Nei
Nei
Nei
Nei

Er det høyspentlinjer i området som utgjør fare
for magnetisk felt eller klatrefare i forbindelse
med master?

Nei Det e r ikke kraftlinjer i området.

Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende eller
kjørende innenfor området?

- til skole/ barnehage
- til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.
- til forretning
- til busstopp

Nei
Nei
Nei

Uaktuelt

Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige

anlegg?
- Har området utilstrekkelig

brannvannforsyning?
- Har området bare en mulig

adkomstrute for brannbil?

Nei

Nei

Nei,

Brannvann kan hentes i
Fisketjern . Det er ikke alternativ
hovedadkomst til området.
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Tidligere bruk Er området påvirket/ forurenset fra tidligere
virksomheter?

- Gruver, åpne sjakter, steintipper
- Militære anlegg, fjellanlegg,

piggtrådsperringer etc.
- Industrivirksomhet, herunder

avfallsdeponering

Nei
Nei

Nei

Omgivelser Finnes det regulerte vannmagasiner i
nærheten med spesiell fare for usikker is ? Nei

Finnes det terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup) etc ?

Delvis, dette er naturlige
terrengformasjoner .

Ulovlig
virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger:
- Er tiltaket i seg selv et

sabotasje/terrormål?
- Finnes det potensielle sabotasje/

terrormål i nærheten?

Nei

Nei

Referat fra oppstartsmøtet viser til at geotekniske vurderinger av området må gjennomføres. Dette er
ikke vurdert nødvendig med bakgrunn i berggrunn og geologiske registreringer i området jfr. NGU i
området i området

5 j) Alternativ energi
Det er ikke strøm i området ved Viker setra i dag. Det åpnes for bruk av aggregater men det stiller krav
til innbygging med bakgru nn i sjenerende støy. Ved framtidig etablering av strøm i området vil det
vurderes alternative løsninger, men utbyggingen i området er spredt og det er vanskelig å etablere
gode felles tiltak med bakgrunn i dette.

5 k) Sanitærteknisk standard
Eksisterende bebyggelse har lav sanitær standard . Foreslåtte felles områder for vannforsyning og
mulige områder for rensing av avløpsvann er vist på plankartet. En rapport som redegjør for
framtidige løsninger for vann og avløp i området er vedlagt planen.

5 l) Renovasjon
Området omfattes av ordning ved Hadeland og Ringerike avfallsselskap. Containere er et stykke nede i
Vikersetervegen og omfattes ikke av pl anforslaget. Brøyting av plassen blir gjort av grunneier og
bekostes gjennom årskort knytta til atkomstvegen for hytteeiere. Denne ordningen fungerer per 2015
godt.

5 m) Universell utforming
Det er et krav i dag at det ved planlegging skal tas hensyn ti l universell utforming. Terrengmessig er
ikke dette et område som naturlig peker seg ut for tilrettelegging for universell utforming. Det er
likevel avmerket enkelte tomter i området som har flatere terreng og er lokalisert i tilknytning til
vegstrekninger med noe mindre stigning. Tomtene er avmerket på plankartet, men det er ikke stilt
krav til dette i reguleringsbestemmelsene.
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6 VIRKNINGER AV PLANEN

Økt utbygging i Ådalsfjella vil sette Vikerfjell på kartet og markedsføre Ringerike kommune som kan
dra nytte a v denne type næringsvirksomhet . Kommunen har i seinere tid vært utsatt for nedleg ging av
arbeidsplasser. Denne t ype virksomhet kan bidra til økt sysselsetting i bygda, men også i kommunen
total t sett. Håndverkere, byggevareforretninger og generelt næringsliv i bygda kan dra nytte av økt
utvikling i fjellområdene. Nærheten til Oslo - området gir et unikt ut gangspunkt i denne
sammenhengen, og er hovedårsaken til områdets popularitet. Det er en konti nuerlig etterspørsel etter
tomter i området.

Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en styrking av n æringsgrunnlaget på e iendommen og
for lokalsamfunnet/ kommunen.

Nytt område for fritidsbebyggelse vil medføre økning av trafikk i og til området . Trafikken er imidler tid
knyttet til hovedvegen og vil ha begrenset påvirkning for øvrig bebyggelse .

For landskap og miljø utover trafikkspørsmålet er endringene av lokal karakter med betydning for
nærområdet.
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1 Innledning

Vikersetra h yttefelt ligger på Vikerfjell/Ådalsfjella i Ringeike kommune og består av
12 hyttetomter innenfor reguleringsområde,t samt 8 omkringliggende eksisterende
hytte enheter med enkelthytter og hyttetun. For stedslokalisering se figur 1 og
vedlegg 1.

Figur 1 . Lokalområde med Vikersetra Kilde Gule sider

Det er påbegynt en reguleringsplan for området hvor Vikersetra hyttefelt utvides
med flere hytter og fortettinger generelt i området. For å få ferdigbehandlet denne
reguleringsplanen er det påkrevet en vann - og avløpsplan som tar hensyn til dette.

Rapporten er utarbeidet med bruk av VA - miljøblad nr. 48 , 49 og 60 , samt teknisk
veileder som følger ny forskrift på området. Feltundersøkelser er gjennomført med
basis i beskyttelse av drikkevannskilder i kombinasjon med utnyttelse av lokale
resipienter så langt dette er mulig . Det er søkt etter valg av rensel øsning og områder
for anleggsplassering ut fra avstand til bebyggelse, topografi, fallforhold, avstand til
fjell og resipient. Det er spesielt fokusert på god utnyttelse av naturgrunnlaget ved
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etablering og plassering av løsningene for å forhindre uønsket forurensing til
overflatevann, drikkevann, samt sår i terrenget.

2 Grunnundersøkel ser og feltvurderinger

Det er benyttet inspeksjonsbor og skovelbor for å vurdere jordmassene i området.
Hensikten med disse undersøkelsene var å avdekke muligheter for infiltrasjon av
slamavskilt eller fullrenset avløpsvann.

2.1 Vurdering av bergarter med strøk og fall

Bergarten i området består av granitt og granodioritt. Dette er stive og krystallinske
bergarter med lagdelinger som ofte syns i overflaten, men med lite porøsitet og
varierende oppsprekking.

Bilde er tatt mot nord ved Fisketjern .

Bilde 1 . Bergart med strøk og fall i skifrige lag . Foto: Lars Westlie
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I fjellskjæringer som sees flere steder på vei opp mot feltet ser man et tydeligere
sprekksystem i underliggende utsprengt fjellparti. Hovedfallretningen p å
sprekksystemene synes å være ca 70 ° mot nordøst . Dette gir et strøk i nordvestlig
retning. Ofte vises også enkelte sprekker i nærmest loddrett posisjon. Lokale foldinger
kan medføre at sprekkmønsteret avviker noe fra det generelle. Ved Vikersetra var
fal let på ca 30 ° og med samme fallretning. Dette viser variasjonen i området.
Sprekksystemene som vises i fjellskjæringene til veien inn i området har vært utsatt
for mekaniske påkje nninger fra sprengning i bygge perioden og senere
frostsprengning. Det som vis es er derfor overdimensjonerte sprekker som trolig ikke er
sammenfallende med situasjonen for urørte fjellmasser dypere ned.

Figur 2. Bergarten i feltet er granitt og granodioritt . Kilde NGU

2.2 Løsmasser i området og topografi

Området har stedvis et tykt løsmassedekke som i hovedsak består av
morenemateriale med sandig silt og noe stein. Det er sporadiske også noe tynt
løsmassedekke, myrområder og noe spredt fjell i dagen .
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Figur 3 . Løsmassekart ov er området. Kilde NGU

Det er gjennomført 3 skovleboringer i aktuelle deler av området hvor området var av
en slik karakter at det kunne vurderes. Løsmasseprofiler er beskrevet i tabell 1.

Tabell 1 . Grunnforhold registrert med skovleboringer og observasjoner i aktuelt
område. Skovlebor og inspeksjonsbor ble brukt i hele området for å eventuelt finne
variasjoner i løsmasser og avstand til tette masser og fjell.

Undersøkelseslokalitet Jordbeskrivelse Lagringsfasthet

Lokalitet 1.
0 - 0, 1 m
0, 1 - 0, 5 m
Under 0,5 m
Grunnvann ble ikke registrert

Humusholdig topplag
Sandig morene med noe
stein
Bunnmorene/fjell

-
Middels
lagringsfasthet
-

Lokalitet 2.
0 - 0, 1 m
0, 1 - 0,5 m
0, 5 m
Grunnvann ble ikke registrert

Humusholdig topplag
(torvjord)
Grusig morene
Bunnmorene/Fjell

-
Middels
lagringsfasthet
-

Lokalitet 3.
0 - 0, 1 m
0,1 – 0,3 m
0,3 – 0,6 m *
0,6 – 0,8 m *
Grunnvann ble ikke registrert,
men noe fuktig mot bunn.

Humusholdig topplag
Finsand
Middel sand
Grov sand, noe grus

-
Middels
lagringsfasthet
Middels
lagringsfasthet
Middels
lagringsfasthet

* Uttak av jordprøve
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Som undersøkelsene viser består løsmassene stor sett av et tykt morenelag. Lokalitet
3 i tabell 1 viser tydelige sandmasser i en morenerygg i overgang mot et myrområdet.
Det er her tatt ut jordprøver for kornfordelingsanalyser, se vedlegg 2. Dette området
har potensiale for infiltrasjon av avløpsvann som må undersøkes i detalj gjennom
prosjektering av et avløpsanlegg. Dette området har e fallretning ned mot et
myrområdet som dreneres ut mot lokale bekkesystemer. Andre områder for mulig
infiltrasjon av rense t gråvann er marginale ut fra løsmassenes beskaffenhet, tykkelse
og hydraulisk kapasitet.

3 Resipientforhold

Lokale små bekker og vann er resipienter i området med Seterbekken/ Strande elva og
til slutt Sperillen som hovedresipient . Alternative resipi enter utover dette er jord og
grunnvann.

3.1 Jord som resipient

Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egnet som resipient (eller
mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og
opprinnelse avgjør behovet for forbehandling av avløpsvann . Dette varierer fra enkel
slamavskilling til biologisk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er
drikkevanns - eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området vil jord
som resipient normalt være å foretrekke .
I det undersøkte område er løsmassene av en slik kvalitet at infiltrasjon og transport
av slamavskilt avløpsvann kan gjennomføres . Massene må imidlertid undersøkes
nærmere før det endelig tas stilling til endelig dimensjonering. Massene kan uansett
beny ttes som mellomresipient for bortleding av renset gråvann. D et forutsettes da at
det tas tilstrekkelig hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av
grøftene. Plassering av grøftene skal vies stor oppmerksomhet av hensyn til
forurensningsfare til vannresipienter.

3.2 Grunnvann som resipient

Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og
lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser. Grunnvannet i fjell er ikke
undersøkt nærmere .
Grunnvann i løsmasser hen ger ofte over fjell enten på tette silt og leirmasser eller
bunnmorene. Slike hengende grunnvann s speil kan benyttes som resipient dersom
jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekkelig transportevne. Det må ikke
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foreligge fare for forurensing av brø nner som bruker denne delen av grunnvannet som
vannforsyningskilde. Det må også vurderes faren for og ev entuelle konsekvenser av
vannutslag i terrenget.

3.3 Åpne vannspeil som resipient

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen e r god og
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes.
Stedets bekker er lokale resipienter med til tider liten vannføring og dermed en noe
sårbar resipient.

4 Vannforsyningskilder og anbefalinger

Vanngiverevnen i t idligere omtalte stive og krystallinske bergarter er lav og gjenspeiler
ofte et tettere fjell og liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en
vanngiverevne som varierer mellom 180 – 7200 liter/time (Grunnvannsmuligheter i
Norge – GIN veileder nr . 8). Større sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe
som forbedrer vanngiverevnen.

I henhold til Granada (NGUs nasjonale grunnvannsdatabase) er det registrert flere
brønner i området. Brønnene har dybder fra ca 60 til 1 2 0 m og med en registrert
ka pasitet fra 100 - 10 00 l/time.

Figur 4 . Brønner i området som er registrert i GRANADA Kilde:NGU
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Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer
hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Borebrønner i fjell bør
fortrinnsvis etableres for grupper av hytter i hyttefeltet. Dette vil være hensiktsmessig
for å sikre nok vann til alle hytter. Det er viktig at brønner ikke bores for tett for å
unngå påvirkning av vanngiverevnen brønnene i mellom. Endelig antall brønner,
plassering og behov for behandling bør avgjøres etter prøveboring. En prøveboring vil
gi klarhet i vanngiverevne lokalt, dybdeforhold og vannkvalitet.

Borebrønnene bør bores svakt skrånende mot sør vest slik at flere sprekksystemer vil
påvirke innsiget i brønnene. Det te må vurderes av bore firma et som skal etablere
brønnene.

Foreløpig forslag til brønnplasseringer er vist i vedlegg 1 .

Brønnplasseringer må foretas av fagkyndig personell og i tråd med denne planen.
Bo rebrønner bør etableres på høydedrag og med tett e foringsrør i den øverste delen
for å hindre nedtrengning av overflatenært grunnvann.

Det er stor sannsynlighet for at man har et grunnvanntrykk fra høyereliggende
områder i nord og nordvest med tilsig, gr adient og strømning mot øst og sørøst . Dette
vil bidra med et påtrykk mot øst og gir mulighete r for økt vanntilførsel for borebrønner
generelt. Denne situasjonen er også gunstig sett i forhold til forurensing av brønner i
området da dette vil bidra til en generell høyere grunnvannstand.

Behovet for vannbehandling bør som tidligere nevnt avgjøres etter prøveboring og
prøvetaking. Plassering av felles vannkilder for det nye feltet er anbefalt ut fra best
mulig egnethet i forhold til ovenstående vurderinger . Det anbefales allikevel ut fra
disse forhold å forberede installasjonen for bruk av UV behandling på alle
vannforsyninger knyttet opp til det nye området. Uttak av grunnvann i fjell i
kombinasjon med UV behandling vil dermed gi to barrierer som vannforsk riften krever.
Dette regnes for å være et tilfredsstillende tiltak for uttak av drikkevann til flere hytter.

Beste sikkerhet ved etablering av vannforsyninger er som nevnt tidligere at
brønntoppene sikres mot nedtrengning av overflate - og fremmedvann.
So kkeloppbygging og brønnhus anbefales.

5 Dimensjonerende vannmengde og PE beregning.
Renseanlegge t skal dimensjoneres for behandling av gråvann fra totalt 12 hytter . I
tillegg legges det opp til å kunne knytte til 8 hytteenheter som ligger i ra ndsonen av
det regulerte området. Dette utgjør totalt 20 hytteenheter. Dersom det det av praktiske
hensyn er behov for å endre dette bildet skal dette gjøres i prosjekteringsgrunnlaget i
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søknad om utslippstillatelse. Som toalettløsning anbefales det å fø re toalettavløp til
tett oppsamlingstank. Alternativt kan det benyttes biologisk eller forbrenningstoalett.

Tabell 2 . Dimensjonerende vannmengde
Dimensjonerende vannmengde tar utgangspunkt i

Virksomhet/
Bebyggelse

Antall normgivende
enheter

Spesifikk
vannmengde
[l/enhet]

Total vannmengde [
m3/døgn]

Hytte enheter
i hele rensesonen 1 20 7002 14

Totalt 20 14

1 Gjelder 12 hytteenheter i regulert område, samt 8 hytteenheter i randsonen.

2 Estimert for høystandardhytter etter ”Veiledning ved bygging og drift av større
jordrenseanlegg” (TA 611) og VA - miljøblad nr . 48 ”Slamavskiller”

Tabell 3 . Bestemmelse av teoretisk antall personekvivalenter (pe) for regulert
område samt 8 hytteenheter i randsonen etter NS 9426.

Virksomhet
/
Bebyggels
e

Antall
normgivende
enheter
(brukerdøgn)

Antall g
BOF5 pr
enhet
(gråvann
)

Gjennomsnittelig
døgnbelastning
f or maks ukentlig
belastning
gjennom året [g
BOF5 / døgn]

Antall Pe
(à 60 g BOF5/d)

20 Hytte -
enheter 20 *5*70%1= 70 182 1 2 60 21

Totalt 70 1260 21

1 Det forventes maksimalt 70% belegg i snitt for den uka med mest belastning.
2 Bof5 bidrag pr døgn pr enhet ut i fra NS9426.
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6 Drøfting og anbefaling - Avløp
Ut fra stedets naturgrunnlag som resipient, bergartstrukturer, løsmasser, og brønner i
området anbe fales det å etablere renseløsning for kun gråvann. Med bakgrunn i
gjennomførte grunn - og resipientundersøkelser anbefale s etabler ing av felles
renseanlegg . P rinsippskisse er vist i figur 1, i henhold til VA/Miljøblad nr 60,
”Biologiske filtre for gråvann”. Renseanlegget skal plasseres innenfor området
avmerket i vedlegg 1 for å utnytte tilgjengelig areal . Tilgjengelighet for bl.a.
slamtømmebil er da ivaretatt. Det anbefales videre å benytte eksiterende løsmasser til
etterpolering og mellom resipient for rens et gråvann . Renset og etterpolert gråvann vil
da ledes via grunnvann i løsmaser til myrområder og ut i lokale små bekker. Det er
valgt en fellesløsning ut fra forhold som tilgjengelig areal og løsmassebeskaffenhet .
Etterpoleringen i stedlige løsmasser skal foregå i en egen avsatt utslippssone som vist
i vedlegg 1. Utslipp i s tedlige løsmasser v il bidra til en god etter rensing for
restorganisk stoff, fosfor og bakterier før vannet når lokale små bekke r .

Figur. 5 Prinsippskisse av fellesløsning for gråvannsrensing.
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Bilde 2. Flyfoto over område med a ktuell anleggsplassering Kilde: Gule sider

Utslipp av renset gråvann fra hyttefeltet slik som foreslått vil, ut fra våre
undersøkelser, med liten sannsynlighet kunne berøre nye og etablerte
vannforsyninge r i influensområde eller andre brønner i omr ådet. Valg av renseløsning
er også knyttet opp mot å ivareta resipient og vannforsyninger på best mulig måte ut
fra renseeffekter og naturgrunnlag etc.

Anlegget skal dimensjoneres og bygges innenfor rammen av VA/Miljøblad nr 60,
”Biologiske filtre for gr åvann”. Foreslåtte renseløsning vil gi meget liten tilførsel av
næringsstoffer til resipienten. Anlegget skal prosjekteres og stikkes ut i felt av
fagkyndig firma/person .

7 Toalettløsninger
Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank eller det
kan benyttes biologisk - eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på
organisk materiale, fosfor og ikke minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en
renseløsning med rensing av alt avløpsvann. Dette er også av stor betydning i forhold
til valgte resipient.
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7.1 Tett tank

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med alarm for varsling av full tank. Volumet
mellom varsling og helt full tank må være så stor at tømmebil kan komme senest et
par dager etter bestillin g av tømming. Normalt vil dette volumet utgjøre ca 200 liter
avhengig av antall personer i hytta. Dersom veiene i hyttefeltet i perioder ikke brøytes,
anbefales det at alle tette tanker tømmes sent på høsten slik at vintersesongen startes
med tom tank.

7.2 Biologisk klosett

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at
overskuddsvæske fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold.
Kompostert materiale må være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt
materiale) før dette deponeres på egen tomt. Overskuddsvæske og ukompostert
materiale må ikke deponeres på egen tomt eller innenfor hytteområdet. Dette kan fort
føre til at tarmbakterier transporteres i bergartens sprekksystem og kan forurense
nærliggende brønner.

7.3 Forbren n ingstoalett

Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter
anvisningen. En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av
tarmbakterier. Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil
innenfor feltet ikke føre til noen fare for forurensing.

8 Teknisk beskrivelse av renseløsningen

8.1 Generell beskrivelse av felles renseløsning for gråvann fra hytter

Det foreslåtte renseanlegget skal dimensjoneres i henho ld til VA/miljøblad nr 48
”Slamavskiller” og VA /miljøblad nr 60 ”Biologiske filtre for gråvann” og VA/ Miljøblad
49 «Våtmarksfiltre» kapittel om forfilter, samt prinsipper fra VA7 Miljøblad nr 59
«Lukkede infiltrasjonsanlegg» .

Anlegget skal utenom le dningsnett bestå av følgende hoveddeler:
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1. Slamavskiller, dimensjonert for gråvann .

2. Fordrøyningskum med pumpe for utjevning av tilførsel og støtbelastning av
sprededyser i filterkumme r .

3. Filterkummer som hovedrenseenhet for gråvann.

4. Styringsskap med PLS for tidsstyring av pumpe og registrering av driftsdata.
Det bør også etableres GSM basert alarmvarsling for å sikre rask registrering
av eventuelle feilsituasjoner.

5. Inspeksjons - /prøvetakingskum.

6. Utslippsledning som føres til infiltrasjons filter i stedlige løs masser for
etterrensing . Infiltrasjonsfilter skal støtbelastes fra pumpekum.

8.2 Ledningsnett

Det skal legges nytt ledningsnett med minimum 110 mm grunnavløpsrør fra hyttene
og frem til slamavskilleren, tilsvarende fra slamavskilleren og frem til støtbelaster.
Ledningsnettet skal legges med fall på minimum 1 % for å sikre selvrensing. Bend på
88,5o bør unngås da disse vanskeliggjør spyling. For å beskytte grunnvannet og sikre
god effekt og lang levetid på avløpsanlegget er det viktig at nettet er tett. Det må
derfor utvises nøyaktighet ved alle sammen - og påkoblinger. Fra støtbelaster og frem
til biofilterene skal det legges manifold i 50 mm PE, med 32 mm PE til hvert biofilter.

8.3 Slamavskiller

Anleggets slamavskiller skal være en prefabrik k ert enhet som ikke skal motta annet
vann enn gråvann. Toalettavløpet skal i dette tilfellet ledes til tett oppsamlingstank,
alternativt biologisk klosett. Sl amavskillerene skal dimensjoneres i h.t. VA - Miljøblad nr
48, ”Slamavskillere” med et våtvolum beregnet for tømming med 3 - 4 års mellomrom.
Slamavskillerene skal plasseres slik at det oppnås selvfall fra denne og frem til
fordrøyningskummen.

8.4 Fordrøyningsku m/støtbelaster

Anlegge t skal utstyres med fordrøyningskum med pumpe for støtbelastning av
filterkummene. Tankene bør minimum ha et volum tilsvarende et halvt døgns
produksjon for å sikre tilfredsstillende utjevning av toppbelastninger. Pumpekummene
bør f ortrinnsvis plasseres slik at det ikke oppstår hevertvirkning mellom pumper og
filterkummer. Dette gjøres enklest ved at det er fall fra sprededysene i filterkummen og
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ned til vannspeilet i fordrøyningskummene. Pumpen skal styres på tid for å sikre
jevnest mulig belastning på etterfølgende filterkummer. Det skal installeres alarm for
varsling av høyt vannivå ved pumpesvikt eller strømbrudd.

8.5 Filterkummer

Filterkummene skal være prefabrikkerte enheter laget av glassfiberarmert polyester
eller tilsvarende . I øvre del av kummen skal det være montert trykkdyser som belastes
fra fordrøyningskummen. Dette vil gi en optimal spredning av slamavskilt gråvann over
filterflaten. Filterkummene skal inneholde et lagdelt filtermateriale som er dokumentert
og anbefalt gje nnom offentlige FOU programmer og prosjekter. I bunn av kummen
skal det være en drenering som leder renset vann via en utslipp - / inspeksjonskum til
utslippsledningen. Samlet filterflate på filterkummene dimmensjoneres etter
VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filt re for gråvann , ” og VA/ Miljøblad 49 «Våtmarksfiltre»
kapittel om forfilter.

8.6 Utslipp - / inspeksjon s kum

Denne kummen samler renset gråvann før utslipp til resipienten. Kummen benyttes
som prøvetakningskum for kontroll av rensegrad i anlegget før etterpolering .

8.7 Etterpolering

Prosjekteringen av etterpoleringstrinnet skal ta utgangspunkt i eksisterende løsmasser
som er representert ved lokalitet 3 i tabell 1 . For plassering se vedlegg 1 og
kornfordelingsanalyse i vedlegg 2. Dette rensetrinnet skal bygges med høy grad av
fokus på hydraulisk kapasitet da dette kan bli begrensende i området. I tillegg skal det
bestrebes å oppnå maksimal avstand til myrområdet nedstrøms. Ut fra undersøkelser
og kornfordelingsanalyse kan filterflaten på etterpolerin gsfiltret trolig belastes med 1 50
- 200 liter pr. m2 og døgn. Ut fra dette kan man påregne å ha behov for et filterareal i
etterpoleringen tilsvarende 70 – 100 m2 . Dette må også beregnes av prosjekterende
ut fra topografi, hydraulisk kapasitet og generel l lokal tilpasning. Infiltrasjonstest bør
gjennomføres i prosjekteringen . Endringer her vil kunne gi andre forutsetninger og
dermed påvirke dimensjoneringen. Se figur 6 for prinsippskisse.
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Kilde: Avlop.no

Figur 6. Prinsippskisse av etterpolering i stedlige jordmasser.

8.8 Frostsikring

Normalt vil avløpsvannets egenvarme sørge for at rens eanlegget ikke fryser så lenge
det er i drift. Avhengig av drifts - , temperatur og snøforhold vil isoleringsbehovet for rør
og kummer variere. Det anbefales som en ekstra sikkerhet å benytte horisontale
markplater fra alle «kumkragene» på filterkummene og 2 m ut til alle kanter, samt
isolere innvendig med tilsvarende plate (legges under lokkene). Generelle tiltak mot
frost skal alltid følges.

9 Renseevne

Gråvannsanlegg av den beskrevne typen har vært utprøvd i Norge siden 1994, og
med full kommersialisering fra 1999. Erfaringene fra forsøk og fullskala anlegg har
dannet grunnlaget for utarbeidelse av det omtalte VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for
gråvann”. Bladet oppgir følgende gjennomsnittlige renseevne (%) og
utslippskonsentrasjon som kan forventes for biologiske filtre for gråvann. Verdiene er
før etterpolering i stedlige masser.
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(VA/Miljøblad nr 60):
Totalfosfor > 75 % < 0,5 mg/l
Organisk stoff (BOF7) > 90 % < 20 mg/l
Organisk stoff (KOF) 60 - 90 % < 30 mg/l
Nitrifikasjon >50 %
To tal nitrogen >25 % <10 mg/l
Termotolerant bakt. >99 % <1000 E. coli / 100ml

Utslipp av renset gråvann vil i følge VA miljøblad nr 60 om ”Biologiske filtre for
gråvann” inneholde < 1000 E. coli pr 100 ml. Målte verdier i.f.m service på anlegg
viser mye lavere verdier. Ut fra verdiene i VA miljøblad nr 60 vil et utslipp til vann i
verste fall gi en fortynning i 1 m3 vann som tilsvarer 0,1 bakterie/ m3 vann før
etterpolering i stedlige løsmasser . Ut fra denne betraktning og antall m3 vann som
passerer i l okale resipiente r vil et utslipp som beskrevet være minimal. Anbefalt
løsning vil også bidra til en mye tryggere vannforsyning for hyttefeltet samt følge den
praksis i området som er basert på tidligere vurderinger .

10 Prosjektering

Ledningsnett med eventuelt pumpestasjoner i feltet skal prosjekteres. Renseløsning
med etterpolering skal prosjekteres ut fra denne planen og relevant dokumentasjon
som ulike VA miljøblad med støttelitteratur og tilsvarende. All prosjektering skal
utføres av firma/person med fagkyndig kompetanse.

11 Drift og vedlikehold
Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres ettersyn og
optimalise ring av renseanlegget 2 ganger pr år. Det skal etter bygging av anlegget
utleveres en monte rings - og driftsinstruks som beskriver de ulike
anleggskomponentene med nødvendige kontroll - og vedlikeholdspunkter. En god
oppfølging av driften ivaretas best ved å tegne en serviceavtale med leverandøren.
Kopi av inngått avtale skal oversendes kommunen s ammen med søknad om tillatelse
til tiltak.
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12 Vedlegg

1. Kart med inntegnet område for avløp, brønnplassering er
2. Kornfordelingsanalyser













Adresseliste, Detaljreguleringsplan er for
Vikersetra 1205_376 og Fisketjern 1205_377, Ringerike kommune

Ringerike kommune
Miljø og arealforvaltingen
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Fylkesmannen i Buskerud
B - J - K Avdelingen
Postboks 1604
3007 Drammen

Buskerud Fylkeskommune
Utviklingsavdelingen
Fylkeshuset
3020 Drammen

Statens vegvesen
Region Sør
Serviceboks 723
4808 Arendal

Mattilsynet
Postboks 383
2381 Brumunddal

Hadeland og Ringerike avfallsselskap
Musmyrvegen 10
3520 Jevnaker

Ringerike Turistforening
Postboks 51
3502 Hønefoss

Ringeriks kraft AS
Serviceboks 22
3502 Hønefoss

Vikerfjell skiløyper
v/ Terje Helsingeng
Lille Husebyvei 1a
0379 Oslo



Ved Vikersetra:

295 4 Magnar Skougstad Vestre Ådal 3516 Hønefoss
Marianne Sevaldrud

295 2 Else Fossum Viker Vestre Ådal 3516 Hønefoss

295 69 Thor Andersen Christies gate 4 3513 Hønefoss

For begg e planene:

296 49 Stein Ivar Bleken Hukebakk, Vestre Ådal 3516 Hønefoss

296 46 Kjell H arald Bølgenhaugen Vestre Ådal 3516 Hønefoss

296 41 Ove A Bølgenhaugen Vikersetervegen Vestre Ådal 3516 Hønefoss

29 6 1 Rune Bølgenhaugen Viker 3516 Hønefoss

296 17 Nelly Engen Vestre Ådal 3516 Hønefoss

296 43 Erik Haugen Vestre Ådal 3516 Hønefoss

296 91 Arne Gudim Hermansen Vestre Ådal 3516 Hønefoss

296 97 K aren Krokvik Krokenveien 7 3515 Hønefoss

296 18 Stian Moe V est re Ådal 3516 Hønefoss

296 43 Mona Lise Myrdal V estre Ådal 3516 Hø nefoss

296 45 Leif Gunnar Ophei m Vestre Ådal 3516 Hønefoss

296 42 B erit Løkaas Wilhelmsen Vik erseterveien Vestre Ådal 3516 H ønefoss

296 42 Willy Petter Wilhelmsen Vikerseterveien Vestre Ådal 3516 Hønefoss



V arsling ihht § 12 - 8 om oppstart av regulerings planarbeid
for to område r for fritidsbebyggelse ved Vikers et ervegen ,

Ådalsfjella i Ringerike kommune ;
0605_376 D etaljregulering for fritidsbebyggelse F isketjern
0605_ 377 Detaljregulering for fritidsbebyggelse Vikersetra

Planområdene er vist på kartutsnittet, og omfatter del av gbnr
2 95/1 . Arealene e r i kommunedelplan for Ådalsfjella avsatt til

byggeområder for fritidsbebyggelse og LNF - områder. Et
planområde er lokali sert øst for Fisketjern ved

Vike rsetervegen. D et andre planområdet ligge r ved Vikers etra,
i området mellom eks isterende planer for Vikerseter

hyttegrend.

Planforslagene skal legge til rette for nye tomter for
fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg.

Reguleringsarbeidene gjennom føres av ar plan & landskap v/
landskapsarkitekt Anne Ribberud på oppdrag fra grunneier .

Det kan bli gjort justeringer av plangrensene i løpet av
planarbeidet. Dersom det er spørsmål eller opplysninger i

tilknytning til arbeidet vennligst ta kontak t med undertegnede
innen 5 juli 201 2 (bruk gjerne e - post).

ar plan og landskap v/ Anne Ribberud, Storgata 8,
3611 Kongsberg. Mob 90 93 76 25, Fax 32 77 21 01

e - post: ar@planoglandskap.no





U tsnitt fra kommunedelplan for Å dalsfjella







Buskerud
Fylkeskommune
18.06.2012

Viser til lo v om kulturminner og krav til
registreringer.

Dette er gjennomført – det
ble ikke gjort funn i området.

Fylkesmannen i
Buskerud
21.06.2012

Ber om at forhold knyttet til vassdrag,
friluftsliv, landskap, naturmangfold og
energi blir tilstrekkelig ivaretatt i
planforslagene. Viser til
kommunedelplanen og forutsetter at 100
m beltet sikres for planen ved Fisketjern.
Det må sikres gode grøntstrukturer.

Temaene er omtalt i
planbeskrivelsen. Det er gjort
mindre inngrep i 100 m
beltet – en av tomtene har
bygningsplassering 4 m inn i
100 m beltet, i tillegg til at
noen tomtearealer strekker
seg noen meter inn.

Statens vegvesen
02.07.2012

Dersom planen med fører behov for
endringer på veger eller trafikkforhold må
dette påregnes gjennomført før området
kan tas i bruk. Det vises il arbeidet med
kryss ved Ringmoen.

Det vises også til at krysset ved fv 172
ikke er akseptabelt, opprusting av krysset
må innarbei des i bestemmelsene.

Planen har avventet løsning
ift nytt kryss på Ringmoen.
Rekkefølgebestemmelse er
satt inn i planmaterialet.

Dette krysset ble utbedret
ved godkjenning av plan for
Vikerseter hyttegrend og
godkjent av Statens vegvesen
i denne sammenh engen. Vi
stiller spørsmålstegn til at
dette må gjøres på nytt ?
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RAP P ORT
VA – plan Vikersetra hytteområde

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

002/2013 145331 25. januar 2013

Kunde :

Ola Viker

VA – plan for hytteområde Vikersetra

Ringerike kommune

Sammendrag :

Denne rapporten er utarbeidet av SWECO Drammen ved Odd Roar Sæther og
Hydrogeologi og AvløpsRådgivning ved Lars Westlie på oppdrag fra grunneier Ola
Viker. Undersøkelsene omfatter vurdering av vann - og avløpsløsning for hytte feltet
Vikersetra på i Ådalsfj ella.

Odd Roar Sæther og Lars Westlie gjennomførte feltundersøkelser med vurdering av
grunnforhold, løsmasser og resipienter 21 .1 1 . 12 . Undersøkelsene omfattet også
forhold rundt drikkevannskilder og vurdering av forurensningsfaren i tilknytning til
drikk evannskilder generelt.

Rapporten tar for seg og diskuterer forhold rundt anbefalt avløpsbehandling. Anbefalt
alternativ er utformet slik at det med stor sannsynlighet ikke oppstår konflikt med ønske
om å forsyne hyttene i område med drikkevann via grunn vannsbrønner, eller uønsket
påvirkning av nærmiljøet i området generelt.

Rev. Dat o Revisjonen gjelder Sign.
Utarbeidet av : Sign.:

Odd Roar Sæther/Lars Westlie
Kontrollert av : Sign.:

Odd Roar Sæther
Oppdragsansvarlig / avd.: Oppdragsleder / avd.:

Odd Roar Sæther 133/3 Odd Roar Sæther 133/3
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1 Innledning

Vikersetra h yttefelt ligger på Vikerfjell/Ådalsfjella i Ringeike kommune og består av
12 hyttetomter innenfor reguleringsområde,t samt 8 omkringliggende eksisterende
hytte enheter med enkelthytter og hyttetun. For stedslokalisering se figur 1 og
vedlegg 1.

Figur 1 . Lokalområde med Vikersetra Kilde Gule sider

Det er påbegynt en reguleringsplan for området hvor Vikersetra hyttefelt utvides
med flere hytter og fortettinger generelt i området. For å få ferdigbehandlet denne
reguleringsplanen er det påkrevet en vann - og avløpsplan som tar hensyn til dette.

Rapporten er utarbeidet med bruk av VA - miljøblad nr. 48 , 49 og 60 , samt teknisk
veileder som følger ny forskrift på området. Feltundersøkelser er gjennomført med
basis i beskyttelse av drikkevannskilder i kombinasjon med utnyttelse av lokale
resipienter så langt dette er mulig . Det er søkt etter valg av rensel øsning og områder
for anleggsplassering ut fra avstand til bebyggelse, topografi, fallforhold, avstand til
fjell og resipient. Det er spesielt fokusert på god utnyttelse av naturgrunnlaget ved
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etablering og plassering av løsningene for å forhindre uønsket forurensing til
overflatevann, drikkevann, samt sår i terrenget.

2 Grunnundersøkel ser og feltvurderinger

Det er benyttet inspeksjonsbor og skovelbor for å vurdere jordmassene i området.
Hensikten med disse undersøkelsene var å avdekke muligheter for infiltrasjon av
slamavskilt eller fullrenset avløpsvann.

2.1 Vurdering av bergarter med strøk og fall

Bergarten i området består av granitt og granodioritt. Dette er stive og krystallinske
bergarter med lagdelinger som ofte syns i overflaten, men med lite porøsitet og
varierende oppsprekking.

Bilde er tatt mot nord ved Fisketjern .

Bilde 1 . Bergart med strøk og fall i skifrige lag . Foto: Lars Westlie
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I fjellskjæringer som sees flere steder på vei opp mot feltet ser man et tydeligere
sprekksystem i underliggende utsprengt fjellparti. Hovedfallretningen p å
sprekksystemene synes å være ca 70 ° mot nordøst . Dette gir et strøk i nordvestlig
retning. Ofte vises også enkelte sprekker i nærmest loddrett posisjon. Lokale foldinger
kan medføre at sprekkmønsteret avviker noe fra det generelle. Ved Vikersetra var
fal let på ca 30 ° og med samme fallretning. Dette viser variasjonen i området.
Sprekksystemene som vises i fjellskjæringene til veien inn i området har vært utsatt
for mekaniske påkje nninger fra sprengning i bygge perioden og senere
frostsprengning. Det som vis es er derfor overdimensjonerte sprekker som trolig ikke er
sammenfallende med situasjonen for urørte fjellmasser dypere ned.

Figur 2. Bergarten i feltet er granitt og granodioritt . Kilde NGU

2.2 Løsmasser i området og topografi

Området har stedvis et tykt løsmassedekke som i hovedsak består av
morenemateriale med sandig silt og noe stein. Det er sporadiske også noe tynt
løsmassedekke, myrområder og noe spredt fjell i dagen .
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Figur 3 . Løsmassekart ov er området. Kilde NGU

Det er gjennomført 3 skovleboringer i aktuelle deler av området hvor området var av
en slik karakter at det kunne vurderes. Løsmasseprofiler er beskrevet i tabell 1.

Tabell 1 . Grunnforhold registrert med skovleboringer og observasjoner i aktuelt
område. Skovlebor og inspeksjonsbor ble brukt i hele området for å eventuelt finne
variasjoner i løsmasser og avstand til tette masser og fjell.

Undersøkelseslokalitet Jordbeskrivelse Lagringsfasthet

Lokalitet 1.
0 - 0, 1 m
0, 1 - 0, 5 m
Under 0,5 m
Grunnvann ble ikke registrert

Humusholdig topplag
Sandig morene med noe
stein
Bunnmorene/fjell

-
Middels
lagringsfasthet
-

Lokalitet 2.
0 - 0, 1 m
0, 1 - 0,5 m
0, 5 m
Grunnvann ble ikke registrert

Humusholdig topplag
(torvjord)
Grusig morene
Bunnmorene/Fjell

-
Middels
lagringsfasthet
-

Lokalitet 3.
0 - 0, 1 m
0,1 – 0,3 m
0,3 – 0,6 m *
0,6 – 0,8 m *
Grunnvann ble ikke registrert,
men noe fuktig mot bunn.

Humusholdig topplag
Finsand
Middel sand
Grov sand, noe grus

-
Middels
lagringsfasthet
Middels
lagringsfasthet
Middels
lagringsfasthet

* Uttak av jordprøve
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Som undersøkelsene viser består løsmassene stor sett av et tykt morenelag. Lokalitet
3 i tabell 1 viser tydelige sandmasser i en morenerygg i overgang mot et myrområdet.
Det er her tatt ut jordprøver for kornfordelingsanalyser, se vedlegg 2. Dette området
har potensiale for infiltrasjon av avløpsvann som må undersøkes i detalj gjennom
prosjektering av et avløpsanlegg. Dette området har e fallretning ned mot et
myrområdet som dreneres ut mot lokale bekkesystemer. Andre områder for mulig
infiltrasjon av rense t gråvann er marginale ut fra løsmassenes beskaffenhet, tykkelse
og hydraulisk kapasitet.

3 Resipientforhold

Lokale små bekker og vann er resipienter i området med Seterbekken/ Strande elva og
til slutt Sperillen som hovedresipient . Alternative resipi enter utover dette er jord og
grunnvann.

3.1 Jord som resipient

Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egnet som resipient (eller
mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og
opprinnelse avgjør behovet for forbehandling av avløpsvann . Dette varierer fra enkel
slamavskilling til biologisk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er
drikkevanns - eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området vil jord
som resipient normalt være å foretrekke .
I det undersøkte område er løsmassene av en slik kvalitet at infiltrasjon og transport
av slamavskilt avløpsvann kan gjennomføres . Massene må imidlertid undersøkes
nærmere før det endelig tas stilling til endelig dimensjonering. Massene kan uansett
beny ttes som mellomresipient for bortleding av renset gråvann. D et forutsettes da at
det tas tilstrekkelig hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av
grøftene. Plassering av grøftene skal vies stor oppmerksomhet av hensyn til
forurensningsfare til vannresipienter.

3.2 Grunnvann som resipient

Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og
lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser. Grunnvannet i fjell er ikke
undersøkt nærmere .
Grunnvann i løsmasser hen ger ofte over fjell enten på tette silt og leirmasser eller
bunnmorene. Slike hengende grunnvann s speil kan benyttes som resipient dersom
jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekkelig transportevne. Det må ikke
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foreligge fare for forurensing av brø nner som bruker denne delen av grunnvannet som
vannforsyningskilde. Det må også vurderes faren for og ev entuelle konsekvenser av
vannutslag i terrenget.

3.3 Åpne vannspeil som resipient

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen e r god og
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes.
Stedets bekker er lokale resipienter med til tider liten vannføring og dermed en noe
sårbar resipient.

4 Vannforsyningskilder og anbefalinger

Vanngiverevnen i t idligere omtalte stive og krystallinske bergarter er lav og gjenspeiler
ofte et tettere fjell og liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en
vanngiverevne som varierer mellom 180 – 7200 liter/time (Grunnvannsmuligheter i
Norge – GIN veileder nr . 8). Større sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe
som forbedrer vanngiverevnen.

I henhold til Granada (NGUs nasjonale grunnvannsdatabase) er det registrert flere
brønner i området. Brønnene har dybder fra ca 60 til 1 2 0 m og med en registrert
ka pasitet fra 100 - 10 00 l/time.

Figur 4 . Brønner i området som er registrert i GRANADA Kilde:NGU
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Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer
hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Borebrønner i fjell bør
fortrinnsvis etableres for grupper av hytter i hyttefeltet. Dette vil være hensiktsmessig
for å sikre nok vann til alle hytter. Det er viktig at brønner ikke bores for tett for å
unngå påvirkning av vanngiverevnen brønnene i mellom. Endelig antall brønner,
plassering og behov for behandling bør avgjøres etter prøveboring. En prøveboring vil
gi klarhet i vanngiverevne lokalt, dybdeforhold og vannkvalitet.

Borebrønnene bør bores svakt skrånende mot sør vest slik at flere sprekksystemer vil
påvirke innsiget i brønnene. Det te må vurderes av bore firma et som skal etablere
brønnene.

Foreløpig forslag til brønnplasseringer er vist i vedlegg 1 .

Brønnplasseringer må foretas av fagkyndig personell og i tråd med denne planen.
Bo rebrønner bør etableres på høydedrag og med tett e foringsrør i den øverste delen
for å hindre nedtrengning av overflatenært grunnvann.

Det er stor sannsynlighet for at man har et grunnvanntrykk fra høyereliggende
områder i nord og nordvest med tilsig, gr adient og strømning mot øst og sørøst . Dette
vil bidra med et påtrykk mot øst og gir mulighete r for økt vanntilførsel for borebrønner
generelt. Denne situasjonen er også gunstig sett i forhold til forurensing av brønner i
området da dette vil bidra til en generell høyere grunnvannstand.

Behovet for vannbehandling bør som tidligere nevnt avgjøres etter prøveboring og
prøvetaking. Plassering av felles vannkilder for det nye feltet er anbefalt ut fra best
mulig egnethet i forhold til ovenstående vurderinger . Det anbefales allikevel ut fra
disse forhold å forberede installasjonen for bruk av UV behandling på alle
vannforsyninger knyttet opp til det nye området. Uttak av grunnvann i fjell i
kombinasjon med UV behandling vil dermed gi to barrierer som vannforsk riften krever.
Dette regnes for å være et tilfredsstillende tiltak for uttak av drikkevann til flere hytter.

Beste sikkerhet ved etablering av vannforsyninger er som nevnt tidligere at
brønntoppene sikres mot nedtrengning av overflate - og fremmedvann.
So kkeloppbygging og brønnhus anbefales.

5 Dimensjonerende vannmengde og PE beregning.
Renseanlegge t skal dimensjoneres for behandling av gråvann fra totalt 12 hytter . I
tillegg legges det opp til å kunne knytte til 8 hytteenheter som ligger i ra ndsonen av
det regulerte området. Dette utgjør totalt 20 hytteenheter. Dersom det det av praktiske
hensyn er behov for å endre dette bildet skal dette gjøres i prosjekteringsgrunnlaget i
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søknad om utslippstillatelse. Som toalettløsning anbefales det å fø re toalettavløp til
tett oppsamlingstank. Alternativt kan det benyttes biologisk eller forbrenningstoalett.

Tabell 2 . Dimensjonerende vannmengde
Dimensjonerende vannmengde tar utgangspunkt i

Virksomhet/
Bebyggelse

Antall normgivende
enheter

Spesifikk
vannmengde
[l/enhet]

Total vannmengde [
m3/døgn]

Hytte enheter
i hele rensesonen 1 20 7002 14

Totalt 20 14

1 Gjelder 12 hytteenheter i regulert område, samt 8 hytteenheter i randsonen.

2 Estimert for høystandardhytter etter ”Veiledning ved bygging og drift av større
jordrenseanlegg” (TA 611) og VA - miljøblad nr . 48 ”Slamavskiller”

Tabell 3 . Bestemmelse av teoretisk antall personekvivalenter (pe) for regulert
område samt 8 hytteenheter i randsonen etter NS 9426.

Virksomhet
/
Bebyggels
e

Antall
normgivende
enheter
(brukerdøgn)

Antall g
BOF5 pr
enhet
(gråvann
)

Gjennomsnittelig
døgnbelastning
f or maks ukentlig
belastning
gjennom året [g
BOF5 / døgn]

Antall Pe
(à 60 g BOF5/d)

20 Hytte -
enheter 20 *5*70%1= 70 182 1 2 60 21

Totalt 70 1260 21

1 Det forventes maksimalt 70% belegg i snitt for den uka med mest belastning.
2 Bof5 bidrag pr døgn pr enhet ut i fra NS9426.
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6 Drøfting og anbefaling - Avløp
Ut fra stedets naturgrunnlag som resipient, bergartstrukturer, løsmasser, og brønner i
området anbe fales det å etablere renseløsning for kun gråvann. Med bakgrunn i
gjennomførte grunn - og resipientundersøkelser anbefale s etabler ing av felles
renseanlegg . P rinsippskisse er vist i figur 1, i henhold til VA/Miljøblad nr 60,
”Biologiske filtre for gråvann”. Renseanlegget skal plasseres innenfor området
avmerket i vedlegg 1 for å utnytte tilgjengelig areal . Tilgjengelighet for bl.a.
slamtømmebil er da ivaretatt. Det anbefales videre å benytte eksiterende løsmasser til
etterpolering og mellom resipient for rens et gråvann . Renset og etterpolert gråvann vil
da ledes via grunnvann i løsmaser til myrområder og ut i lokale små bekker. Det er
valgt en fellesløsning ut fra forhold som tilgjengelig areal og løsmassebeskaffenhet .
Etterpoleringen i stedlige løsmasser skal foregå i en egen avsatt utslippssone som vist
i vedlegg 1. Utslipp i s tedlige løsmasser v il bidra til en god etter rensing for
restorganisk stoff, fosfor og bakterier før vannet når lokale små bekke r .

Figur. 5 Prinsippskisse av fellesløsning for gråvannsrensing.
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Bilde 2. Flyfoto over område med a ktuell anleggsplassering Kilde: Gule sider

Utslipp av renset gråvann fra hyttefeltet slik som foreslått vil, ut fra våre
undersøkelser, med liten sannsynlighet kunne berøre nye og etablerte
vannforsyninge r i influensområde eller andre brønner i omr ådet. Valg av renseløsning
er også knyttet opp mot å ivareta resipient og vannforsyninger på best mulig måte ut
fra renseeffekter og naturgrunnlag etc.

Anlegget skal dimensjoneres og bygges innenfor rammen av VA/Miljøblad nr 60,
”Biologiske filtre for gr åvann”. Foreslåtte renseløsning vil gi meget liten tilførsel av
næringsstoffer til resipienten. Anlegget skal prosjekteres og stikkes ut i felt av
fagkyndig firma/person .

7 Toalettløsninger
Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank eller det
kan benyttes biologisk - eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på
organisk materiale, fosfor og ikke minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en
renseløsning med rensing av alt avløpsvann. Dette er også av stor betydning i forhold
til valgte resipient.
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7.1 Tett tank

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med alarm for varsling av full tank. Volumet
mellom varsling og helt full tank må være så stor at tømmebil kan komme senest et
par dager etter bestillin g av tømming. Normalt vil dette volumet utgjøre ca 200 liter
avhengig av antall personer i hytta. Dersom veiene i hyttefeltet i perioder ikke brøytes,
anbefales det at alle tette tanker tømmes sent på høsten slik at vintersesongen startes
med tom tank.

7.2 Biologisk klosett

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at
overskuddsvæske fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold.
Kompostert materiale må være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt
materiale) før dette deponeres på egen tomt. Overskuddsvæske og ukompostert
materiale må ikke deponeres på egen tomt eller innenfor hytteområdet. Dette kan fort
føre til at tarmbakterier transporteres i bergartens sprekksystem og kan forurense
nærliggende brønner.

7.3 Forbren n ingstoalett

Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter
anvisningen. En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av
tarmbakterier. Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil
innenfor feltet ikke føre til noen fare for forurensing.

8 Teknisk beskrivelse av renseløsningen

8.1 Generell beskrivelse av felles renseløsning for gråvann fra hytter

Det foreslåtte renseanlegget skal dimensjoneres i henho ld til VA/miljøblad nr 48
”Slamavskiller” og VA /miljøblad nr 60 ”Biologiske filtre for gråvann” og VA/ Miljøblad
49 «Våtmarksfiltre» kapittel om forfilter, samt prinsipper fra VA7 Miljøblad nr 59
«Lukkede infiltrasjonsanlegg» .

Anlegget skal utenom le dningsnett bestå av følgende hoveddeler:
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1. Slamavskiller, dimensjonert for gråvann .

2. Fordrøyningskum med pumpe for utjevning av tilførsel og støtbelastning av
sprededyser i filterkumme r .

3. Filterkummer som hovedrenseenhet for gråvann.

4. Styringsskap med PLS for tidsstyring av pumpe og registrering av driftsdata.
Det bør også etableres GSM basert alarmvarsling for å sikre rask registrering
av eventuelle feilsituasjoner.

5. Inspeksjons - /prøvetakingskum.

6. Utslippsledning som føres til infiltrasjons filter i stedlige løs masser for
etterrensing . Infiltrasjonsfilter skal støtbelastes fra pumpekum.

8.2 Ledningsnett

Det skal legges nytt ledningsnett med minimum 110 mm grunnavløpsrør fra hyttene
og frem til slamavskilleren, tilsvarende fra slamavskilleren og frem til støtbelaster.
Ledningsnettet skal legges med fall på minimum 1 % for å sikre selvrensing. Bend på
88,5o bør unngås da disse vanskeliggjør spyling. For å beskytte grunnvannet og sikre
god effekt og lang levetid på avløpsanlegget er det viktig at nettet er tett. Det må
derfor utvises nøyaktighet ved alle sammen - og påkoblinger. Fra støtbelaster og frem
til biofilterene skal det legges manifold i 50 mm PE, med 32 mm PE til hvert biofilter.

8.3 Slamavskiller

Anleggets slamavskiller skal være en prefabrik k ert enhet som ikke skal motta annet
vann enn gråvann. Toalettavløpet skal i dette tilfellet ledes til tett oppsamlingstank,
alternativt biologisk klosett. Sl amavskillerene skal dimensjoneres i h.t. VA - Miljøblad nr
48, ”Slamavskillere” med et våtvolum beregnet for tømming med 3 - 4 års mellomrom.
Slamavskillerene skal plasseres slik at det oppnås selvfall fra denne og frem til
fordrøyningskummen.

8.4 Fordrøyningsku m/støtbelaster

Anlegge t skal utstyres med fordrøyningskum med pumpe for støtbelastning av
filterkummene. Tankene bør minimum ha et volum tilsvarende et halvt døgns
produksjon for å sikre tilfredsstillende utjevning av toppbelastninger. Pumpekummene
bør f ortrinnsvis plasseres slik at det ikke oppstår hevertvirkning mellom pumper og
filterkummer. Dette gjøres enklest ved at det er fall fra sprededysene i filterkummen og
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ned til vannspeilet i fordrøyningskummene. Pumpen skal styres på tid for å sikre
jevnest mulig belastning på etterfølgende filterkummer. Det skal installeres alarm for
varsling av høyt vannivå ved pumpesvikt eller strømbrudd.

8.5 Filterkummer

Filterkummene skal være prefabrikkerte enheter laget av glassfiberarmert polyester
eller tilsvarende . I øvre del av kummen skal det være montert trykkdyser som belastes
fra fordrøyningskummen. Dette vil gi en optimal spredning av slamavskilt gråvann over
filterflaten. Filterkummene skal inneholde et lagdelt filtermateriale som er dokumentert
og anbefalt gje nnom offentlige FOU programmer og prosjekter. I bunn av kummen
skal det være en drenering som leder renset vann via en utslipp - / inspeksjonskum til
utslippsledningen. Samlet filterflate på filterkummene dimmensjoneres etter
VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filt re for gråvann , ” og VA/ Miljøblad 49 «Våtmarksfiltre»
kapittel om forfilter.

8.6 Utslipp - / inspeksjon s kum

Denne kummen samler renset gråvann før utslipp til resipienten. Kummen benyttes
som prøvetakningskum for kontroll av rensegrad i anlegget før etterpolering .

8.7 Etterpolering

Prosjekteringen av etterpoleringstrinnet skal ta utgangspunkt i eksisterende løsmasser
som er representert ved lokalitet 3 i tabell 1 . For plassering se vedlegg 1 og
kornfordelingsanalyse i vedlegg 2. Dette rensetrinnet skal bygges med høy grad av
fokus på hydraulisk kapasitet da dette kan bli begrensende i området. I tillegg skal det
bestrebes å oppnå maksimal avstand til myrområdet nedstrøms. Ut fra undersøkelser
og kornfordelingsanalyse kan filterflaten på etterpolerin gsfiltret trolig belastes med 1 50
- 200 liter pr. m2 og døgn. Ut fra dette kan man påregne å ha behov for et filterareal i
etterpoleringen tilsvarende 70 – 100 m2 . Dette må også beregnes av prosjekterende
ut fra topografi, hydraulisk kapasitet og generel l lokal tilpasning. Infiltrasjonstest bør
gjennomføres i prosjekteringen . Endringer her vil kunne gi andre forutsetninger og
dermed påvirke dimensjoneringen. Se figur 6 for prinsippskisse.
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Kilde: Avlop.no

Figur 6. Prinsippskisse av etterpolering i stedlige jordmasser.

8.8 Frostsikring

Normalt vil avløpsvannets egenvarme sørge for at rens eanlegget ikke fryser så lenge
det er i drift. Avhengig av drifts - , temperatur og snøforhold vil isoleringsbehovet for rør
og kummer variere. Det anbefales som en ekstra sikkerhet å benytte horisontale
markplater fra alle «kumkragene» på filterkummene og 2 m ut til alle kanter, samt
isolere innvendig med tilsvarende plate (legges under lokkene). Generelle tiltak mot
frost skal alltid følges.

9 Renseevne

Gråvannsanlegg av den beskrevne typen har vært utprøvd i Norge siden 1994, og
med full kommersialisering fra 1999. Erfaringene fra forsøk og fullskala anlegg har
dannet grunnlaget for utarbeidelse av det omtalte VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for
gråvann”. Bladet oppgir følgende gjennomsnittlige renseevne (%) og
utslippskonsentrasjon som kan forventes for biologiske filtre for gråvann. Verdiene er
før etterpolering i stedlige masser.
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(VA/Miljøblad nr 60):
Totalfosfor > 75 % < 0,5 mg/l
Organisk stoff (BOF7) > 90 % < 20 mg/l
Organisk stoff (KOF) 60 - 90 % < 30 mg/l
Nitrifikasjon >50 %
To tal nitrogen >25 % <10 mg/l
Termotolerant bakt. >99 % <1000 E. coli / 100ml

Utslipp av renset gråvann vil i følge VA miljøblad nr 60 om ”Biologiske filtre for
gråvann” inneholde < 1000 E. coli pr 100 ml. Målte verdier i.f.m service på anlegg
viser mye lavere verdier. Ut fra verdiene i VA miljøblad nr 60 vil et utslipp til vann i
verste fall gi en fortynning i 1 m3 vann som tilsvarer 0,1 bakterie/ m3 vann før
etterpolering i stedlige løsmasser . Ut fra denne betraktning og antall m3 vann som
passerer i l okale resipiente r vil et utslipp som beskrevet være minimal. Anbefalt
løsning vil også bidra til en mye tryggere vannforsyning for hyttefeltet samt følge den
praksis i området som er basert på tidligere vurderinger .

10 Prosjektering

Ledningsnett med eventuelt pumpestasjoner i feltet skal prosjekteres. Renseløsning
med etterpolering skal prosjekteres ut fra denne planen og relevant dokumentasjon
som ulike VA miljøblad med støttelitteratur og tilsvarende. All prosjektering skal
utføres av firma/person med fagkyndig kompetanse.

11 Drift og vedlikehold
Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres ettersyn og
optimalise ring av renseanlegget 2 ganger pr år. Det skal etter bygging av anlegget
utleveres en monte rings - og driftsinstruks som beskriver de ulike
anleggskomponentene med nødvendige kontroll - og vedlikeholdspunkter. En god
oppfølging av driften ivaretas best ved å tegne en serviceavtale med leverandøren.
Kopi av inngått avtale skal oversendes kommunen s ammen med søknad om tillatelse
til tiltak.
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12 Vedlegg

1. Kart med inntegnet område for avløp, brønnplassering er
2. Kornfordelingsanalyser















 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/5952-18   Arkiv: L12  

 

0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 

 

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 10-15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Området planforslaget 

omfatter er delvis regulert til boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. I følge 

grunnkartet er ca. 14 daa regulert til boligformål i eksisterende plan, av dette utgjør ca. 3,4 

daa fulldyrket mark. Resterende 7 daa er i forslaget i gjeldende regulering avsatt til LNF, av 

dette er ca. 2,8 daa fulldyrket mark. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, da LNF-

området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord er 

regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av 

den dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være et 

naturlig boligområde. Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut på høring. 



 

 

Bakgrunn 

Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka. Her er det satt av 

noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er også regulert en vei som kobler 

Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller ønsker å regulere ytterligere del 

av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt boligområde. Den nye delen 

som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I eksisterende plan nr. 170 

Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle området.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Tiltaket er varslet privat 21.01.16 i Ringerikes Blad. Siste frist for merknader var satt til 

20.02.16. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

På deler av foreslått planområde er arealene ubebygde. Det finnes to eksisterende eneboliger, 

fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er under oppføring, den andre er 

relativt nyoppført. Den tredje tomten 137/64 er ikke bebygd, og det kan komme en boenhet 

til her i fremtiden. Alle eiendommene har tilkomst direkte fra Færdenveien. Området er 

omgitt av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 

Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar. Færdenveien er 

en vei med 30 km/t grense. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI AS,12.05.16.   

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

- Plankart datert 02.05.16 

- Reguleringsbestemmelser datert 02.05.16 

- Planbeskrivelse datert mai 2016 

 

Beskrivelse av planforslaget 

Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og 

firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totale antallet vil da bli 10-15 boenheter, en 

økning på 3 – 8 boenheter fra allerede regulert område. Utnyttingsgrad foreslås til BYA 40 

%. I nordvest legges det til rette for en nærlekeplass på 0,2 daa. Adkomst til boligområdet er 

planlagt med vei ut i Færdenveien i sørøst. Området ligger i tilknytning til eksisterende 

offentlig infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prinsipper for helhetlig areal 

og transportlegging og fortetting i eksisterende boligområder. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. COWI AS på vegne av Henrik Færden 

Petersen er forslagstiller. Avgrensningen fremgår av plankartet. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s 12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, 

lekeareal og en skiløype i nord. Tillatt utnyttelsesgrad er 20% og bebyggelsen skal ikke 



overstige 1½ etasjer for boliger og 1 etasjes hus med underetasje der terrenget tillater det 

etter bygningsrådets skjønn. Vestre del av planområdet er uregulert og definert i 

kommuneplanen som LNF-område. Et lite grøntareal er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B 

til friområde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 137/1, 137/62, 137/63, 137/64, 132/95, og 

offentlige eiendommer i form av friluftsområder, veier og grøntområder. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 18.01.2016 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

21.01.16, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 17.02.16 

 

Det bes om at følgende forhold blir vurdert:  

- Tilgang til offentlig og privat service, kollektivtrafikk, trygg skoleveg, støy- og 

trafikkforhold, miljøvennlige energiløsninger (herunder krav om vannbåren varme), 

landskapsmessige og estetiske forhold, universell utforming.  

 

Fylkesmannen anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i tråd med fastsatt 

utbyggingsmønster i overordna plan. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og nasjonale føringer 

knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging, vil vi fraråde omdisponering av den 

dyrka marka i dette området.  

Det bes om at støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 

støytiltak (herunder rekkefølgekrav til tiltak) blir innarbeidet i planen.  

 

Det går en høyspentlinje over planområdet. Det vises til anbefalingene i Statens strålevern i 

forhold til byggeavstand for å unngå magnetfeltnivå for den nye bebyggelsen som overstiger 

0,4 μT.  

Det vises til RpR for barn og unge, og da spesielt for å ivareta tilstrekkelig lekeareal.  

Gjennom planarbeidet skal det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle temaene anses som ivaretatt og vurdert i planforslaget. Det vises til kapittel 4 i 

planbeskrivelsen for hvordan de ulike temaene er vurdert.  

 

Planområdet er delvis avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Avgrensningen i 

kommuneplanen bygger på tidligere reguleringsplan. Avgrensningen i planforslaget er satt 

med utgangspunkt i landskapsform. Planområdet utgjør et eget platå og det har derfor vært 

hensiktsmessig å utnytte hele platået til boligformål.  

Det er utarbeidet støyberegninger for planområdet. Det vises til kapittel 4.3.4 i 

planbeskrivelsen og vedlegg 6 for nærmere omtale av støysituasjonen.  

 



Det er gjort beregninger knyttet til magnetfelt fra høyspent. Beregningene viser at for å 

ivareta Statens stråleverns anbefalinger til høyspent, er byggegrensen satt med en avstand på 

8 meter fra høyspentlinja.  

 

Dette anses som ivaretatt. Det vises til kapittel 4.3.3 for nærmere omtale av lekeareal.  

 

Det vises til kapittel 4.3.13 for håndtering av naturmangfoldloven. Planforslaget anses ikke å 

være i konflikt med naturmangfoldloven.  

 

Rådmannens kommentar:  

Fylkesmannen fraråder omdisponering av fulldyrket mark til boligformål. Det antas at dette er 

kun de 2,8 daa som tas inn i planen, ikke medtatt det området som allerede er regulert i 170 

Færdenmarka. Resterende areal av den dyrka marka er allerede regulert i 170 Færdenmarka 

til boligformål. Fylkesmannen i Buskerud vil kunne komme med en innsigelse på dette 

punktet vedrørende omdisponering. Rådmann mener omdisponering er riktig ut i fra en 

helhetlig utvikling av området. 

 

Planområdet ligger ikke innenfor området for fjernvarme. Miljøvennlige energiløsninger er 

ikke utredet, men dette anses å være godt ivaretatt i TEK10 og utbygger pålegges ikke noe 

mer ut over dette. 

 

Det finnes sårbare fuglearter i området. Dette, og hensynet til naturmangfold, er omtalt 

nærmere under rådmannens vurdering av naturmangfold og grøntareal. 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 19.02.16 

I dette området finnes et veianlegg og et gravfelt som er vurdert til å være automatisk fredete 

kulturminner. Veianlegget ligger inne i planområdet, og anses som er delvis bevart.  

Det er behov for å utrede området nærmere, jf Lov om kulturminner §§ 8 og 9.  

Det kjennes ikke til verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor planområdet. BFK har 

derfor ingen merknader til planarbeidet når det gjelder nyere tids kulturminner.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Planområdet er ikke befart for kulturminner enda.  

 

 

Rådmannens kommentar:  

BFK sier i sin merknad at området må granskes for automatisk fredede kulturminner. Det er 

anbefalt å gjøre dette på varselstadiet for å unngå konflikt senere i planprosessen. Dette er 

ikke gjort enda ifølge forslagstillers kommentar. BFK har sendt et budsjett med en 

kostnadsramme for arkeologisk registrering, som tiltakshaver kan benytte seg av. Før 

2.gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet. 

 

 

Statens vegvesen, datert 11.02.16 

Det forutsettes at alle relevante fagområder for Statens vegvesen utredes, herunder 

arealpolitiske føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg m.m.  

 

For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er 

nødvendig i dette planarbeidet. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres. Det bør 



være egne veger for gående, syklende og kjørende. Det bør vurderes tilretteleggingstiltak for 

å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  

Endringer på riks- eller fylkesveger må gjennomføres før området kan tas i bruk. Normalt 

kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av slike veger.  

Byggegrenser skal vurderes i forhold til støysituasjon.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle relevante tema anses som ivaretatt gjennom planforslaget. Det vises til planbeskrivelsen 

for nærmere omtale av de enkelte temaene.  

 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for planområdet. Trafikkanalysen konkluderer med at det 

ikke er behov for tiltak knyttet til eksisterende veger/kryss ved utbygging av planområdet. 

Gang- og sykkelveger, fortau og kollektivtilbud/kollektivtrafikk er vurdert for planområdet. 

Området anses som godt tilrettelagt for gående og syklende.  

 

Tiltaket krever ingen endringer på riks- eller fylkesveg.  

 

Byggegrenser er vurdert i forhold til støy.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

NVE datert 02.02.16 

NVE har ikke behandlet saken. Det vises likevel til at følgende forhold må hensyntas i 

planleggingen: Flom, erosjon, skred og tiltak i vassdrag.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Ringeriks Kraft datert 26.02.16 

Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase  

Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase  

Grønn firkant – Lavspent kabelskap  

Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase  

Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase  

Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk  

Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast  

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6-4 Avstander, kryssinger og 

nærføringer. Den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen til nærmeste punkt 

på bygninger må være større enn 6,0 meter.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: I planforslaget er det regulert inn en byggeforbudssone på 8 meter 

fra senter mast. Ellers har forslagstiller kommentert merknaden tilstrekkelig. 

 



Færdenveien 19 v/ Anne Bråten og Arve Melhus datert 20.01.16 

Vi i Færdenveien 19 ønsker ny bebyggelse velkommen. Det eneste spørsmålet vårt gjelder 

adkomstvei til boliger. Veien er til tider belastet med mye trafikk (boliger, kommunale boliger 

med turnus) og selv om fartsgrensen er 40 km/t er det imellom stor fart både mellom og over 

fartsdumpene. Der er gangvei her, men mange barn må krysse veien og det er kort vei mellom 

hager (lekeområder) og vei. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Trafikkberegningene viser at vegen ikke er belastet i henhold til standarden på vegen. 

Området anses som godt sikret med gode gang- og sykkelveger. Planforslaget legger ikke 

opp til trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veg.  

 

Rådmannens kommentar: I trafikkvurderingen som COWI har utført er det beskrevet at 

Færdenveien har en fartsgrense på 30 km/t.  

 

Else-Marie Færden Modalen datert 12.02.16 

Else-Marie Færden Modalen eier gbnr. 137/62,64 og leier store deler av gbnr 137/1.  

 

Modalen har bygget bolig på sin eiendom, og på deler av den leide eiendommen.  

Reguleringsplanarbeidet som er startet, er i strid med partenes private leieavtale og berører 

Modalens utnyttelse av eget eiendom og tilleggsarealet.  

 

Modalen har foretatt en betydelig utfylling på leiearealet, og kan ikke se at det er nødvendig 

eller hensiktsmessig at det skal foretas noe detaljreguleringsarbeid i tilknytning til hverken 

hennes eiendom eller det leide arealet som hun disponerer.  

 

Modalen informerer om at den største delen av det leide arealet er tenkt benyttet til hestehold, 

og aksepterer ikke at dette arealet skal være en del av et planforslag som tilrettelegger for 

boligutbygging.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Den private leieavtalen er sagt opp, og medfører dermed ingen konsekvenser for 

planforslaget.  

 

Ved varsel om oppstart ble nevnte eiendom tatt med i planområdet med bakgrunn i gjeldende 

reguleringsplan for området. Det er ønskelig at gjeldende reguleringsplan ikke blir oppdelt i 

flere mindre planer, og en innlemming av blant annet nevnte eiendom i nytt planforslag, ble 

derfor ansett som naturlig.  

 

Denne løsningen vil ikke gi noen konsekvenser for nevnte eiendom da gjeldende 

bestemmelser og avgrensinger videreføres/oppdateres i tråd med faktisk situasjon. Hensikten 

med denne løsningen er kun å sikre at kommunens planarkiv fremstår som helhetlig og 

ryddig.  

 

Det ble tatt kontakt med kommune for å be om at området ble tatt ut av planen. Kommunen 

har ikke gitt tilbakemelding.  

Rådmannens kommentar: Nabo sin eiendom er allerede regulert til boligformål, noe som 

anses viktig å videreføre i ny plan slik at nabo ikke blir skadelidende av planforslaget. Hva 

gjelder det nevnte leiearealet så er dette en privatrettslig sak mellom nabo og forslagstiller. I 



sakspapirene er det tilsendt kommunen to leieavtaler, der det er noen vesentlige forskjeller. 

Vi går ikke inn på avtalene, og legger de heller ikke ved, men de er registrert på saken. Det 

vil være naturlig å inkludere 137/62 og 64 i planavgrensningen til 1.gangsbehandling, da dette 

gjør bolig- og grøntområdet mer helhetlig utformet. Område G2 sikrer også en grønn buffer 

mellom boligområdene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud 

i lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til LNF, friområde og 

boligområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan da deler av LNF-området er 

planlagt omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

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

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken innebærer regulering til et annet formål 

enn beskrevet i kommuneplanens arealdel. Den legges frem for hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og formannskapet. 

 

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. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming 

og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. Området er avsatt til bolig og LNF i 

gjeldende kommuneplan. Planbeskrivelsen redegjør for forslagstillers vurdering av planens 

virkninger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 (kap. 4.3.13). 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 2,8 dekar, utover allerede 

godkjent areal på 3,4 daa. Den delen av planområdet som skal utvikles med nye boliger ligger 

i nordvestvendt terreng. Dette arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i 

landskapet enn områdene rundt. Terrenget er lavest i øst og vest, mens et høydedrag preger 

nordlig del av planområdet. 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny 

brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan 

også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Økonomiske forhold 



Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbyggingen 

kan gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, 

rekkehus og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Det er positivt å beholde det 

bygningsestetiske som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

Alle uttalelsene er kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens 

foreslåtte bestemmelser. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne 

viser at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha 

tilstrekkelig kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende 

vannkum i Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligene forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført 

konkluderer med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er 

G/S-vei langs Færdenveien med fartsgrense på 30 km/t.  

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Kunnskapsgrunnlaget etter § 8 er vurdert, og det er innhentet informasjon om at det er truede 

rødlistede fuglearter i området, jf. artsdatabanken. Det er uklart hvor i området artene 

befinner seg, da det er mye naturlig vegetasjon i området de kan befinne seg i. Det er lite 

sannsynlig at de befinner seg på den fulldyrka marka og dermed vil ikke naturmangfoldet 

berøres i stor grad av dette planforslaget. Inngrepet i naturen anses som beskjedent slik at §§ 

9, 10, 11 og 12 vurderes ivaretatt.  

 

ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 



radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. 

Færdenveien har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så 

sannsynligheten for redusert framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en 

adkomst for brannbil, med en lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i 

tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for 

Ringerike kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert 

boligtilbud. Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 2,8 daa, 

men vil bidra til å skape et helhetlig boligområde. 2,8 daa er relativt lite og omdisponering vil 

bidra til fortetting og vil være riktig ut i fra en helhetlig utvikling av området. Før 

2.gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet.  

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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11. Gjeldende reguleringsplan 
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 Ringerike kommune, 16.03.2017 
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Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt.
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og «mindre
endringer».

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense n som er vist på plankartet.
Området reguleres til f ølgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse – Fr ittliggende småhusbebyggelse BFS
- Boligbebyggelse – K on sentrert småhusbebyggelse BKS
- Lekeplass BLK

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- V eg S V
- Annen veggru nn – tekniske anlegg SVT
- Gang - og sykkelveg S GS

3. Grønnstruktur
- Friområde GF
- Grønnstruktur G

4 . Hensynssone r
- Faresone høyspent H370



§ 1. Fellesbestemmelser

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan
Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan . Utomhusplanen
skal dokumentere at krav til minste uteo ppholdsareal (MUA), lekeareal , boder,
garasjer/carport og parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet
tilpasset omgivelsene og baser t på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg skal estetisk
tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming.

§ 1.3 Universell utforming
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven),
teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøkn ad.

§ 1.4 Støyskjerming
Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at
støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.

Området skal disponeres og tiltak skal gjennomf øres slik at alle boenheter har utomhusarealer
som tilfredsstiller kravene i T - 1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.

Alle rom med støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha åpningsbart vindu i fasad e med
støybelastning Lden=55 dB eller lavere.

Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på
estetisk kvalitet.

Støy fra bygge - og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i Miljøvern -
departementets retningslinjer for støy.

§ 1.5 Gjerde og hekk
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m.

§ 1.6 Avkjørsler
Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjørslene skal oppfylle krav gitt av
vegmyndigheten.



§ 1.7 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.

Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det gjennomføres arkeologisk registrering av
planområdet.

§ 1.8 Teknisk anlegg
Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann - og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å
oppfør e mindre bygninger for EL og VA - anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann - og
avløpsanlegg.

Tekn iske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder.

§1.9 Parkering
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes
gjeldende parkeringsforskrift.

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittli ggende småhusbebyggelse, BFS 1 - 3

1. Arealbruk (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
I disse områdene er det ti llatt å oppføre ene - og tomannsboliger med inntil 2
målbare plan, med tilhørende anlegg.

2. Grad av utnytting (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 4 0 % inklusiv overflateparkering .
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.

3. Byggehøyder (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

4. Plassering av bygg
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29 - 4) kan oppføres inntil
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på
naboeiendom.



§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse , BKS1

5. Arealbruk (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
I disse områdene er det ti llatt å oppføre tre - og firemannsboliger og kjede - /rekke -
hus, med inntil 2 målbare plan, med tilhørende anlegg. Det tillates også oppføring av
enebolig innenfor BKS1. Ved oppføring av enebolig skal bestemmelsene for BFS
legges til grunn.

6. Grad av utnytting (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 4 0 % inklusiv overflateparkering .
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.

7. Byggehøyder (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter , i forhold til ferdig planert
terrengs gje nnomsnittsnivå rundt bygningen.

8. Plassering av bygg
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29 - 4) kan oppføres inntil
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på
naboeiendom.

§ 2.4 Lekeplass, BLK 1

BLK1 skal være felles nærlekeplass for BFS1, BFS2 og BKS1 . Lekeplassen skal o pparbeides
i iht. kommunens mal 4226.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene
mellom de ulike trafikkformålene.

Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å
sikre m inimale terrenginngrep .

§ 3.1 Veg

1 . Felt SV
f_SV1 er felles veg for samtlige boenheter innenfor BFS1, BFS2 og BKS1.
o_ S V 2 er eksisterende offentlig veg.

§ 3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg



Arealene er skråningsareal og grøfteareal , og skal opparbeides og tilplantes der det ikke
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.

§ 4 Grønnstruktur

§ 4.1 Friområde , GF
Innenfor områd et tillates det opparbeidet turstier .

§ 4.2 Grønnstruktur , G1 - 2
I nnen o mrådet skal det tilrettelegges for stedegen vegetasjon.

§ 5 Hensynssoner

§ 5.1 Faresone

1. Høyspenningsanlegg (H370)
I området tillates det ikke oppført bebyggelse. Det er ikke tillatt med høy beplantning i
området (maks 4 meter). Eksisterende høyspentledning gjennom området kan
vedlikeholdes og ombygges.

§ 7 Rekkefølgebestemmelser

§ 7 .1 Krav til veger, vann - og avløpsledninger

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsledninger skal tekniske
planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.

§ 7 .2 Kr av før igangsettingstillatelse

f_ SV1 skal være opp arbeidet før det gis i gan g settingstillatelse på boliger innenfor
planområdet .

Omlegging av vann - og avløpsledning skal gjennomføres før det gis igangsettingstil l atelse på
boliger innenfor planområdet

§ 7. 3 Krav før brukstillatelse

Lekeplass, BLK, skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive boligområdene.

§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og
utbygger foreligger før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene
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Sam men drag

Planforslaget legger til rette for frittliggende - og ko nsentrert småhusbebyggelse med tilhørende a nlegg, i
et sentralt og attraktivt boligområde på Færdentoppen i Haugsbygd . Boligene skal være attraktive , og
tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet . Det legges til rette for ca.
10 - 15 nye boenheter , avhengig av etter spørsel og boligtype . Planforslage t vil sikre en god og helhetlig
fortetting i et allerede etablert boligområde, og i kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til
fremtidig boligområde.

Om rådene som i planforslaget er avsatt til boligform ål ligger i tilkny tning til eksisterende boligområ der
og kan s ees på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor om rå det, skal
det sikres at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse.

Planforlsage t omfatter også to eksisterende boliger som er relativt nyoppført og som har en naturlig
tilhørighet til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.

Det legges til rette for gode og trafikksikre løsninger for adkomst mot Færdenveien.

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via gang - og sykkelveg , både mot Klekken og mot
offentlig tjenesteyting, handel, kollektivtilbud og friluftsområder.
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1 In n l edn in g

COWI AS fremmer planfor s laget på vegne av grunneier Henrik Færden Petersen .

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende/ ko nsentrert småhusb ebyggelse med
tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger
som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Regulerings plan status oppdateres for disse.

Planområdet ligger i et attraktivt bolig og landbruks område . Plano m r ådet er på ca. 21 daa, og er i
kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, friom rå de, samt et begrenset areal til landbruks ,
natur - og friluftsformål .

Planområdets beliggenhet. Ill: COWI 2016
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2 P l an prosess og medvirkn i n g

Det ble avholdt et oppstartsm øte med Ringerike kommune den 13.11.2015. I møtet orienterte
forslagsstiller om sine tanker for utvikling av planområde t, herunder at det planlegges for konsentrert
småhusbebyggelse i form av eneboliger/rekkehus. Kommunen orienterte om overordnede planer,
rammer og føringer. Kommunen opplyste om hvilke tiltak det vil være hensiktsmessig å gjennomføre i
forbindel se med utbyggingen. Videre ble plantype og planprosess avklart. Det ble ansett ikke å være
behov for utarbeidelse av planprogram eller utvidet opple gg for økt medvirkning . Det ble fremlagt
dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs behandling. Videre saksbehandlingsprosess ble
avklart. Diagrammet til høyre viser planprosessen i henhold til plan - og bygningsloven.

Oppst art av planarbeid ble varsl et per brev, i lokalavis
og på kommunens nettsider den 18.01.2016 , med fris t
for innsending av merknader 20.02.2016.
Forslagsstiller har mottatt 7 merknader per brev og e -
post. Sammendrag av, og kommentarer til ,
merknadene følger i eget vedlegg. Merknadene er
også vedlagt i fullversjon.

Oppstartsmøte

Ringerike kommune, Henrik Færden
Petersen og COWI AS

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense og
hensikt med planarbeid
• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Politisk behandling av planforslaget i
hovedkomiteen for miljø og areal og

formannskapet.

• Planforslag legges ut på høring med 6
ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget iht.
merknader.

2. gangs politisk behandling av
planforslaget i HMA og

formannskapet, før egengodkjenning i
kommunestyret
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3 Dagen s situasjon

3. 1 Pl anområdets avgrensing
Under vises utsnitt av planområdet, slik det ble varslet ved oppstart.

Illustrasjon som viser planområdets avgrensning ved varsel om oppstart. COWI 2015.

3. 2 Beskrivelse av planområdet

3. 2. 1 Beliggenhet og adkomst

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av dyrket mark , to eksisterende boliger med
tilhørende tomter og tilliggende araler som i hoveds ak består av vegetasjon. Området ligger ca. 6,5 km
øst for Hønefoss, sør fo r Færdenveien der denne gjør en sving i retning øst ve d nr . 29 - 31. Området er
omkranset av eneboligbebyggelse i retning nordøst . M ot sør og vest ligger dyrket mark tilh ørende
Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar.

Adko mst til planområdet er fra Færdenveien , en kommunal vei som knytter boligfeltene i
Færdenmarka med Fylkesveien 241 ved Klekken.
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3. 2. 2 Eiendomsforhold

Plano m r ådet består av del av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr .
137/62, 63 og 64.

3. 2. 3 Eksisterende bebyggelse og bruk

Det finnes to eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene bolige n er
under oppføring, den andre er relativt nyoppført.

Planområdet, sett i retning sørvest mot Klekken. I forgrunne n , jordet som planlegges bebygget, i
bakgrunnen er et av de relativt nyoppførte huse ne på høydedraget sør i planområdet . COWI 2015 .

3. 2. 4 Landskap, natur og grønnstruktur

Planområdet ligger i den vestvend te lia som preger landskapet i H augsbygd. Områ det har en flott
utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. Planområdet p reges av småkupert landskap, med 5 – 10
meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del . På høyd e draget mot sør ligger de to eksisterende
eneboligene. Boligene lig ger langs Færdenveien , og det n o r dligste huset ligger på en liten
kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling n o r d og
vest for huset.

Den delen av planormådet som skal utvikles med ny e boliger ligger i nord vest vendt terreng . Dette
arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områdene rundt. Terrenget er
lavest i øst og vest, mens et høydrag preger nordlig del av planområdet.
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Plano mrådet ligger over den marine grense på kote +171 og befinner seg innen for et område med
løsmasse av forvitringsmateriale . I berggrunnen finnes i hovedsak l eirskif er og kalkstein , jf.
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ .

Det er ikke registrert skred eller flomfare i området, jf. NVEs kartdatabase.

3.2.5 Trafikkforhold

Nordre del av p lanom r å det har i dag ingen regulert ad komst for bil eller fotgjengertrafikk. De to
eneboligene har atkomst mot Færdenveien.

Planområdet har atkomst fra Færdenvegen og Linnerudvegen som tar av fra Fv. 241 H adelandsvegen.
Det eksisterer ingen trafikktellinger for Fæ rdenvegen og Linnerudvegen , men basert på antall boliger i
området antas det at Linnerud vegen har en ÅDT på 5 - 600 , mens Færdenvegen har en ÅDT på 180. .

Krysset Linnerudvegen x Færdenvegen er utformet som et uregulert T - kryss. Krysset Fv. 241 x
Linnerudvegen er derimot utformet som et oppmerket kanalisert T - kryss med eget venstresvingefelt på
ca. 50 meter. Det er tilstrekkelig plass til to ventende kjøretø y ved vikelinja ut fra Linnerudvegen.

3. 3 Planstatus

3.3.1 Gjeldende reguleringsplaner

Hoveddelen av planområdet er regulert i r eguleringsplan for Færdenmarka, vedtatt 31.01.85. Området
er i denne reguleringsplanen avsa tt til bolig, gangvei og friområde/lek. En mind re del av planområdet, i
retning vest, er uregulert.
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Utsnitt av eksisterende reguleringsplan for Færdenmarka, hvor planområdet vises.

Ifølge Ringerike kommunes kartløsnin g finnes ingen tilstøtende regu leringsplaner eller p l anforslag
p.d.d.

3. 3. 2 Kommuneplan

I gjeldende kommuneplan for R ingerike kommune 2007 - 201 9 , vedtatt 1 3.08.2007 , er planområdet
avs att til boligformål (nåværende), friområde (nåværende), og Landbruks, natur, - og friluftsområder
(LNFR).
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Utsnitt av gjeldende kommuneplan, hvor varslingsgrense for Færdentoppen er markert med rød linje .
COWI 2015.

Det er angit t noen gen e relle b estemmelser i kommuneplanen som gir føringer for området:

Plankrav: I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan - og
bygningsl ovens § 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i
reguleringsplan.
- Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter.

Utbyggingsrekkefølge : I byggeområder for bolig kan utbygging ikke finn e sted før følgende forhold er
sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer; tekniske anlegg, dvs.
veg, vann - og avløpsanlegg, brannvann, strømframf øring, trafikksikker atkomst f or gående, syklende
og kjørende, skolekapa sitet og trafikksikker skolevei, lekeareal , Samfunnssikkerhet herunder;
flomfare, skredfa re, radon, forurensning i grunn, Natur og kultur , Grunnvann , Universell utforming .

Lekeareal: Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det avsettes felles
lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr . bolig avsettes til lekeplasser, og være
støyskjermet ihht. T - 1442. Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Sandlekeplasser 2 - 6 år,
Nærlekeplasser 5 - 13 år og Områdelekepl asser 10 år og oppover. Lekeplassene skal skjermes mot
biltrafikk. I plan - og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i
forhold til lekearealer vurderes. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg.
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3.3.3 Pågående planarbeid i nærområdet

Ringerike kommune arbeider med å revidere kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel for
Ringerike ble vedtatt i kommunestyret 30 .4.15. Det arbeides i etterkant av dette videre med å revidere
kommuneplanens arealdel.

3.3.4 Andre relevante planer / f øringer

Kommunal planstrategi 2012 - 2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er retningsgivende
for prioritering av planoppgaver.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og tranpsortplanlegging.
Et utdrag av må l med disse retningslinjene er “Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de
fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. D et skal legges til grunn et
langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.”

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”, stille r krav om at barn 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, t rafikkfare og annen helsefare.

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T - 1442/2012
Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som
forebygger støyproblemer.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig r esolusjon 24.juni
2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en rekke viktige tema i planlegging.
Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og
næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning.

3.3.5 Krav om konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert ihht. Plan - og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4 - 1
Planprogram og § 4 - 2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.

Tiltaket faller inn under Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §2,
”Planer og tiltak som alltid skal behandles et ter forskriften. "

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligområde/friområde og til landbruks,
natur - og friluftsområde. Planfors laget er i all hovedsak i tråd m ed overord n ede planer
(bolig/friomr å d er), med unn t a k av arelaet avsatt t il LNF, men dette ralet er av svært begrenset
størrelse.

Tiltaket er videre vurdert i henhold til kriteriene i §4, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes
av disse.
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Det er ikke registrert viktige naturområder , truede arter eller naturtyper i planområdet eller i
umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø,
kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller
ingen konsekvenser med tanke på e nergi og miljø eller universell utforming.
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4 Pl an forsl aget

4. 1 Pl ankartet

Utsnitt av plankart datert 20.4.16 . Det vises for øvrig til vedlagt plankart. COWI 2016.
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4. 2 Arealregnskap

Formål Areal i daa

Boligbebyggelse – frittliggende
småhusbebyggelse (BFS)

7,0

Boligbebyggelse – konsentrert
småhusbebyggelse (BKS)

3,8

Lekeplass (BLK) 0,2

Veg (SV) 1,2

Gang - og sykkelveg (SVS) 0,6

Annen veggrunn – teknsike anlegg 0,6

Grønnstruktur (G) 2,1

Friområde (GF) 5,5

Totalt 21,0

4. 3 Beskrivelse

4.3.1 Generelt

Planforslaget legge r til rette for konsentrert sm åhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke - og
oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer . Det skal utviklikles gode boliger i tilknytning til et
eksisterende boligområde. F orslaget bidrar til fortetting av et areal som hovedsakelig er avsatt til
boligformål i kommuneplanen s arealdel . Området ligger i tilknytning til eksisterende offentlig
infrastruktur som skoler/ba rn ehager, noe som bidrar til prisnsipper for helhetlig areal og
transp ortlegging og fortettingt i eks i sterende boligo m r åder. Hovedintensjonen er å etablere attraktive,
og tilgjengelige boliger med gode uterom og lekeplasser.

Etablering av både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse vil bidra til at området vil kunne
fremstå som godt egnet for alle, uavhengig av familiestørrelse og livsfase.

4.3.2 Boligformål

Om rådene som er avsatt til boligform ål ligger i tilkny tning til eksisterende boligområ der og kan s ees
på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor om rå det, skal det si kres
at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eks isterende bebyggelse i området.
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Det legges til rette for 10 - 15 nye boenheter , avhengig av boligtype, og størrelse på tomter/ boenhete r .
Planforslaget legger til rette for en fleksibel løs ning, som åpnner for utvikling av både eneboliger,
eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger .
Det planlegges et felles lekeareal, en nærlekeplass BLK 1, som er gitt en sentral og solrik plassering i
ormådet. Plasseringen av lekeplassen er strategisk plassert, da den også er den del av en turveg
forbindelse fra boligområdet til skole og idrettsanlegg.

Innenfor byggeområdene er det lagt opp til en utnyttelsesgrad på BYA = 40% og med maks
møne høyde på 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Felt BFS1 - 3 – Frittliggende småhusbebyggelse:
Planforslaget legger til rette for tre områder for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor BFS1 er det
lagt til rette for frittliggende småhusbebyggelse. Det er ikke vist tomtegrenser innenfor BFS1 , da det
ønskes en fleksibilitet i prosjektet fram til detaljprosjekteringsfasen. Det åpnes imidlertid for
etablering av tre til fire boliger innen dette delfeltet, avhengig av størrelse på tomter/boliger. BFS1
ligger i vestvendt terreng, men har noe dårligere solforhold enn feltene BFS2 /BKS1 . Grunnen til dette
er høydraget som krysser planområdet sør for BFS1 . Dette kompenseres ved at dette feltet
tilrettelegges for etablering av stø rre eneboligtomter

BFS2 , som ligger lengst vest i planområdet, er en eneboligtomt med god utsikt, gode solforhold, i
enden av atkomstvegen og med lekeplassen BLK 1 som nærmeste nabo. BFS2 er på 0,55 daa .

Felt BFS 3 ligger p å høydrdraget mot sør . Her ligger to eksisterende enebolige rog en ubebygd tomt. .
Disse boligene har en eksponert belig genhet i landskapet, og da særlig mot sør og vest. Ny
reguleringsplan vil sikre oppdatert reguleringssituasjon fo r disse , ved høyere utnyttelsesgrad og
byggegrense mot vest . Eksisterende landskap s økes bevart i størst mulig grad.

Felt BKS 1 - Konsentrert s måhusbebyggelse : I feltet legges det til rette for konsentrert
småhusbebyggelse (k jedet e eneboliger /rekkehus ). Arealet på feltet er 3,8 daa. Innenfor d ette feltet er
det tiltenkt rekkehus med to etasjer , kjedete eneboliger eller firemannsboliger , inkludert nødvendig
parkeringsareal , men det åpnes også for muligheten til å etablere eneboliger innenfor dette området .
Ved etablering av eneboliger innenfor BKS1 skal bestemmelsene til BFS1 legges til grunn.

I illustrasjonsplanen under vises det hvordan det kan legges til rette for ni b oenheter innenfor BKS1,
hvor disse boenhetene er fordelt på fire vo lumer . Byggene planlegges lag t parallelt med høyspentlinja ,
i retning øst/vest med hoveddelen av hagen mot syd. Hver enkelt boli g har priva t avkjøring fra ny
adkoms tveg , f_SV1 .
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Utsnitt av illustrasjonsplan datert 20.4.16. Lysebrunt viser konsentrert småhusbebyggelse, (kjedete
eneboliger /rekkehus) , brunt viser frittliggende småhusbebyggelse, og grått viser eksisterende
bebyggelse innen planområdet. Lysegrønt vise r hageareal, mør k egr ø nt viser friormåder,
vegetasjonskjerm og annen grønnstruktur. Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende,
og endringer kan komme . COWI 2016.

I bestemmelsene er det for hele planområdet satt krav om en maks møne høyde på 9 meter over
gjennomsnittlig planert terreng. Dette ivareta r utsiktforholdene for bakenforliggende bebyggelse.
Planområdet ligger noe lavere i terrenget enn eksisterende bebyggelse i området, og en utbygging av
boliger over to etasjer vil dermed i liten grad påvirke utsikt eller solforhold for annen bebyggelse i
området.

4. 3. 3 Lek og uteoppholds arealer

Planforslaget sikrer tilstrekkelige og velegnede leke - og oppholdsarealer sommers - og vinterstid for
barn i ulike aldersgrupper.
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Felt BLK1 - Nærlekeplass : Det legges til rette for en nærlekeplass i området . Lekearealet er plassert
sentralt i planområdet, med enhensiktsmessig plassering ifht. sol/s kygge forhold, støy, og enkel
ad komst for alle. Lekearealet plasseres solrikt og lunt, ifht. terreng og omkringliggende bebyggelse.
Samtlige boenheter vil ha kort avsta nd til lekeplassen. Lekeplassen vil også fungere som et sosialt og
naturlig samlingspunkt for de som bosetter seg i området. Nærlekeplassen er utf ormet i tråd med
kommunens krav til lekeplasser, sjekkliste 4226, og er på 0,2 daa.

Andre lekeplasser el.l i nærheten:
Det finnes pr. i dag en tilrettelagt lekeplass i Paasche Aasens vei, ca 160 m i luftlinje fra planormådet.
Her finnes lekeaparater, san dkasse, og balløkke. Beboere i på Færdentoppen må krysse Færdeneveien,
for å komme til denne lekeplasse n, som kan klasifiseres som en o mrådelekeplass.

Felt GF1, friområder: I nærområdet er det tilgang til friluftsområder, turveier og små sko gsområder.
Sær lig det regulerte friområdet , felt GF1 nord i planområdet , fungerer som et godt tilrettelagt frilufts -
og lekeareal. Planforslaget åpner for at det kan etableres en turvei fra gang vegen nord for GF1 og
bekken , via lekeplassen BLK1 til boligområdet .

Innenfor GF1 opparbeides det en skiløype om vinteren. Utbygging av planområdet påvirker ikke
eksisterende skiløypetras e . Beboere i planområdet har dermed direkte tilgang til gode ski - og
turløyper. Planforlsaget er ikke i konf likt med eksisterende skiløype og regu lert situasjon er i hovedsak
i tråd med eksisterende reguleringsplan for området nord for høyspentlinja.

4.3.4 Støy

I forbindelse med utarbeidelse av p lanforsalget har det blitt utført sjablongmessige beregninger av støy
mot planområdet, basert på trafikk langs Færdenveien. Støyberegningene viser at gul støysone
forventes å bre seg inntil 7 - 10 meter ut fra Færdenveien. Bygninger med støyfølsom bruksformål
(inkludert uteplasser) bør etableres med større avstand enn 10 meter fra vegen.

I planforslaget er byggegre nsen for det nye byggefeltet satt til minimum 20 m fra senterlinje veg. For
eksisterende bebyggelse er byggegresen satt minimum 10 meter fra senterlinje veg, noe som indikerer
at støyforholdene for nye og eksisterende boliger innen planområdet skal være tilfredsstilt.

4.3.5 Renovasjon

Innen planområdet plasseres sø ppeldunker ved innkjøring fra ad komstveien til hver boligenhet.
Detaljerte løsninger for renovasjon skal sikres i utomhusplan.

4.3.6 Barn og unges interesser .

Ba r n og unges inter esser er ivaretatt ved at det tilrettelegges for nærlekeplass og grønne, tilgjengelige
friområder/utomhusareler. Dette gir et godt tilbud til bl.a. barnefamilier som vil bosette seg i området,
og vil være en berikelse for nabolaget.

I planfors laget legges det til rette for å knytte planormådet på en trafikksik ker måte til tilliggende G/S -
veg nett. For å komme til G/S - veg behøver ikke beboerne i planområdet å krysse trafikert vei .

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegg e for boligbebyggelse i et område som har
nærhet til fritidstilbud , skoler, barnehager og friområder.
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4.3.7 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet

Plano m r ådet grenser til F ærdenveien i sørøst , og planlagt atkomst er lagt til denne vegen. Dette anses
som den mest trafikksikre plasseringen av atkomsten, med gode stigningsforhold og med god oversikt
over trafikk fra begge sider .

Atkomstvegen (f_SV1) er en felles atkomstveg for samtlige boliger innenfor BFS1, BFS2 og BKS1.
Vegen er dimensjonert med en bredde på 4 meter . I enden av atkomstvegen, f_SV1, er det regulert inn
en vendehammer. Denne er tilpasset slik at lastebiler skal kunne snu i området. Dette sikrer blant annet
at renovasjonsbiler har snumulighet ved henting av avfall.

Trafikkmengde:
Det er utført trafikkberegninger for planområdet, basert på et krav i merknaden fra Statens vegvesen.
For å beregne trafikken som genereres fra planområdet er det tatt utgangspunkt i at planen vil medføre
bygging av 15 nye boliger. Basert på antall boliger innenfor planområdet og gjennomsnittlig antall
bosatte per bolig, gir det en forventet ÅDT på 60. En ÅDT på Færdenvegen etter utbygging av
planområdet vil da være omtrent 240.

Basert på eksisterende utforming og trafikkmengder i krysset Linnerudvegen x Fv 241, vurderes det at
tilleggstrafikken som følge av utbyggingen ikke vil medføre noen konsekvenser mht.
kapasitet/avvikling eller for kryssets geometriske utforming.

Parkering:
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringer ike kommunes
gjeldende parkeringsforskrift.

Kollektivtrafikk : Langs Linnerudveien er det 2 busstopp, Færdenmarka og Furuseth , ca 4 00 m fra
planområdet . Her går det buss til/fra Hønefoss. På hverdager er det 12 avganger i døgnet fra dette
stoppet og kolle ktivtilbudet herfa anses som ivaretatt. Busstoppet ved Færdenmarka er tilknyttet
planområdet med G/S vei langs Fæ rdenveien.

I tillegg eksisterer det et busstopp ved Loveien, omtrent 650 meter fra planområdet.

Trafikksikkerhet: Planormådet er svært godt tilknyttet offentlige tjenester, skole, kollektivtransport og
turom råder via G/S vei og turveger.

Det er langsgående gang - /sykkelvei i Færdenveien ned til krysset med Linnerudveien. Færdenveien
har også fartsdumper.
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Figur 1 : Færdenveien sett mot nord. Langsgående fortau. Veibredde ca. 4,5 - 5 meter.

Figur 2 : G/S - vei forbi planområdet og i retning skole og holdeplass Loveien.

Fra planområdet er det i underkant av 1 km til Vang skol e (1. - 7. kl.) og Haugsbygd ungdomsskole,
samt ytterligere noen hundre meter til idrettsanlegg . Mesteparten av strekningen skjer på G/S - vei eller
lite trafikkert vei (med unntak av kryssing over Harehaugveien i plan for å komme til/fra
kunstgressbanen).

Beg ge de nærmeste bussholdeplassene er tilgjengelig via fortau, G/S - vei eller lite trafikkerte veier.

Det er ikke regi strert trafikkulykker som kan sies å ha tilknytning til planområdet de siste ti årene, og
det er lite som tilsier at den meget begrensete tra fikkøkningen vil medfører nødvendige
trafikksikkerhets tiltak.

4.3.8 Grønnstruktur

Planforslaget sikrer at eksisterende grønnstruktur innen for planormådet ivaretas. Området nord for
BKS1 reguleres til friområde for å sikre ivaretakelse av eksistere nde skiløypetr ase og turområde.

Områdene som er regulert til grunnstruktur, G 1_2 , er områder som ikke er egnet som
utbyggingsområder og som heller ikke er viktige friluftsområder, men som skal fungere som
vegetasjonskjerm og annet grøntareal . Områdene kan beplantes .
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4.3.9 Kulturminner

Buskerud fylkeskommunen krever arkeologisk registrering av planområdet. Slik registrering er bestilt,
og skal gjennomføres ila. feltsesongen 2016 .

4.3.10 Vann og avløp

Innenfor planområdet eksisterer det i dag en vann - og avløpsleding. Ved utbygging av planområdet i
henhold til planforslaget, må denne lednignen legges om. Det er utarbeidet en overordnet VA - plan for
området. Denne viser at det er mulig å legge VA - ledningene i ny adkomstveg, f_SV1. Videre er det
tilstrekkelig kapasitet for nye boliger til å kob le seg til eksisterende anlegg. Et forslag til omlegging av
VA - anlegget er vist i skissen under. Også eksisterende VA - anlegg vises i tegningen.

Det er også viktig at området har tilstrekkelig kapasitet til slukkevann. For å tilfredsstille kommunens
krav til slukkevann vil det være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i Færdenveien.

Eksisterende og nytt VA - anlegg tilpasset planforslaget. COWI 2016.

4.3.11 Høyspent

Nord i planområdet krysser en 22 kV høyspentlinje. Linjen ligger 10 mete r over terreng og har en
faseavstand på 2 meter.
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Med bakgrunn i Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart er det utført magnetfeltberegninger for
høyspentlednigen. Anbefalingene fra Statens Strålevern tilsier at det ikke skal legges til rette for
boli ger eller lekearealer i områder hvor magnetfletet overstiger 0,4 µT. Disse beregningene er utført
for høyspentlednigen som går gjennom planområdet.

Beregningene av magnetfeltet fra linjen viser at anbefalt avstand fra høyspentledningen for et bygg
med inn til 3 etasjer vil være 5,5 meter fra senter av mast. Dette tilsvarer en avstand på 3,5 meter fra
ytterste faseline. I en høyde på 1 meter viser beregningene at magnetfeltet på bakkenivå vil være
lavere enn utredningsnivået på 0,4 µT uansett avstand til lin jen. I planforslaget er det imidlertid
regulert inn en byggeforbudssone (H370) på 8 meter fra senter mast. Dette for å ivareta forskrift for
elektriske forsyningsanlegg, og ivaretar også innspill fra Ringeriks - Kraft ved varsel om oppstart.

Planforslaget har ivaretatt hensyn til både byggeforbudssone for elektriske forsyningsanlegg og
anbefalinger fra Statens Strålevern angående magnetfelt.

4.3.12 Universell utforming

Krav til universell utforming er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil medføre at nye t iltak
utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en forbedret situasjon for bl.a. orienterings -
og bevegelseshemmede.

4.3.13 Naturmangfold og biologisk mangfold

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven

Naturmangfoldloven inneholder fem sentra le prinsipper som skal legges til grunn ved
myndighetsutøving etter bl.a. Plan - og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og vurdert nedenfor.

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)
Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet
på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster 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 naturman gfoldet vil bli utsatt for.

Vurdering: Planområdet består av to eksisterende boligtomter, og et jordbruksareal, som danner
utkanten av gården Færden, på ca. 21 daa. Området ligger sentralt i kulturlandskapet i Haugsbygd,
men er ikke vist som del av et helhetlig naturområde eller kulturlandskap (miljødirektoratets
naturdatabase) . Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at det ikke ligger vernede naturverdier i
eller inntil området. Ut i fra dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.
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Ut snitt av k art fra Miljød i r ektoratets naturdatabase. I området finnes ingen utvalgte naturtyper,
verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder.

§ 9 (føre - var prinsippet)
Dette prinsippet henger nært sam men med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal
føre - var prinsippet tillegges større vekt.

Vurdering: Det er innen planom r ådet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller viktig
biologisk mangfold. Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra dette mener vi at det ikke er
nødvendig å innhente mer kunnskap om naturmangfold i området. Føre - var prinsippet er i varetatt.

§ 10 (økosystem - tilnærming og samlet belastning)
Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og framtidige
påvirkninger.

Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at dyrket mark beb ygges med boliger
og tilhørende anlegg . I boligområdet vil det tilrettelegges for rause uteområder /grønnstruktur .
randsoner vil bli bevart grønne. Den samlede belastningen på kulturlandskapet anes dermed å være
begrenset. Planforslaget ansees ikke å ha kon sekvenser for viktige naturtyper eller arter i
nærområdet.

§ 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver)
Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering: Ikk e relevant.

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker o g driftsmetoder)
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For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt
i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet
vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske
forh old, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.

Det vises for øvrig til ROS - analysen kap. 7.2.3.

4. 3. 1 4 Landbruk og skogbruk

Planforslaget medfører at eksisterende fulldyrket mark på 5,7 daa bebygges med boliger. Den dyrkede
marka består av et mindre, delvis inneklemt areal, i utkanten de dyrkede arealene på Færden gård.
Planforslaget berører ikke store sammenhengende arealer me d dyrket mark . Om r å det er allerede preget
av boligbebyggelse mot nordøst , og egner seg således godt for fortetting. Planforslaget berører ikke
skogbruksarealer.
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5 ROS an alyse

Det er utført en risiko - og s årbarhetsanalyse (ROS) , jf. vedlegg4, for planforslaget som viser hvilke
konsekvenser planf o r slaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.

I ROS - analysen kommer det frem at det er tre forhold som ligger i gul risikosone.

Naturgitte forhold
5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer som dekker store deler av Haugsbygd
jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon kan
forekomme.

Avbøtende tiltak: I henhold til plan - og bygningslovens § 29 - 5, skal ethvert bygg oppføres slik at det
oppfyller krav til helse - og miljø. Dette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts
bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg. (§ 8 - 33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "…
Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres
for radonkonsentrasjone r i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med
hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaksbehandling.

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær liggende transpo rtårer, utgjøre en
risiko for området?
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommeligheten til/fra området.
Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 241 fra to ulike steder, så sannsylighetenen er liten.

Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
18. El. linjer: Plan forslaget ivaretar hensyn til magnetisk felt fra høyspentlinje. Beregninger viser at
bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskrift
for e lektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at bebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra
senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fra høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like
under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke av magnet felt fra høyspenlinjen slik planforslaget
er fremstilt.

Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
26. Adkomst for brannbil: B oligom rådet planlegges med en adkomst, denne legges mot Færdenveien.
Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i området.

Ulovl ig virksomhet
Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget vil ikke medvirke til å øke denne faren.
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6 M erkn ader ti l oppstartsva r sel

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 1 8.01 . 201 6 . Berørte parter ble varslet gjennom brev
og lokale aviser. Det vises for øvrig til vedlegg 2: Oppsummering av merknader ved varsel og vedlegg
3: Merknader ved varsel om oppstart .



DETALJREGULERINGSPLA N FOR FÆRDENTOPPEN B OLIGOMRÅDE
PLANBESKRIVELSE

2 9

7 Oppsum m erin g

Planforslaget legger til rette for frittliggende og ko nsentrert småhusbebyggelse med tilhørende a nlegg,
leke - og oppholdsarealer, i et sentralt og attraktivt boligområde. Boligene skal være attraktive ,
tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet . Det legges til rette for
ca 10 - 15 nye boenheter . Planforslaget vil sikr e en god fortetting i et allerede etablert boligområde som
for en stor del er avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel og regulert til
boligformål aller e de i 1985 .

Om rådene som er avsatt til boligform ål ligger i tilkny tning til eksistere nde boligområ der og kan s ees
på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor om rå det, skal det sikres
at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse.

Planforslaget åpner for å bebygge området med både eneboliger, eneboliger i kjede eller rekkehus.
Dette gir en fleksibilitet ifht til videre utvikling av bolig området og tilpasning av løsninger etter ønske
og behov . Området kan bebygges både med færre rom slige eneboliger, eller bebygges noe tettere med
enebolieger i kjede. Sistnevnte vil gi flere boenheter, noe som er i tråd med prinsipper for samordnet
areal og transportplanlegging.

Det legges til rette for rause friområder og nærlekeplass innen planom rådet. Disse områdene skal ligge
i deler av planormådet som har gode solforhold, og godt lokalklima.

Området ligger relativt lavt i forhold til tilliggende områder , og vil i begrenset grad påvirke sol - og
utsiktsforhold for tilliggende naboer. Planforsla get sikrer et prosj ek t som i liten grad dominerer
nabolaget og som er godt tilpasset det lokale landskapet.

Det legges til rette for gode og robuste løsninger for adkomst med kryss mot Færdenveien.
Atkomstveg f_SV1 er en fellesveg for samtlige boliger inne nfor BFS1, BFS2 og BKS1.

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via G S - veg og turveger, både til offentlige
tjenester, til kollektivtransport og til nærliggende grøntarealer og lekeområder.



DETALJREGULERINGSPLA N FOR FÆRDENTOPPEN B OLIGOMRÅDE
PLANBESKRIVELSE

30

8 Vedl egg

Vedlegg 1: Varsel om oppstart (kopi a v varselbrev, varselkart og annonse i samle - pdf )
Vedlegg 2 : Oppsum m e ring og kommentarer til merknader ved varsel om oppstart
Vedlegg 3: Merknader ved varsel om oppstart (samle - pdf for alle merknader)
Vedlegg 4: ROS - analyse
Vedlegg 5: Trafikkberegninger
Vedlegg 6: Støyberegnigner
Vedlegg 7: Magnetfeltberegninger
Vedlegg 8: VA - notat
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1 Innledning

COWI er engasjert til å gjennomføre trafikkberegninger av en planlagt boligutbyg-
ging på Færden utenfor Hønefoss. Innenfor planområde t finnes det per i dag ingen
bebyggelse.

Dette notatet beskriver dagens trafikksituasjon og belyser sentrale trafikale konse-
kvenser av utbyggingen.

2 Dagens situasjon

2.1 Lokalisering
Området er lokalisert ca. 1 0 minutters kjøring nord - øst for Hønefoss sentrum, se
figur for nærmere angivelse.

Figur 1 : Plano mrådets lokalisering (Kartkilde: finn.no)

Området ligger for øvrig nært Klækken hotell.
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2.2 Vei - og atkomstforhold
Figuren under viser atkomst til området, trafikkmengder på omkringliggende veg-
nett, samt registrerte trafikkulykker med personskade i perioden 2006 - 201 5 (numre
relaterer seg til tabell 1 ):

Figur 2 : Oversikt over veinavn, trafikkmengder (ÅDT), andel tungtrafikk, ulykker (se også
tabell 1), samt nærmeste bussholdeplasser

Atkomst
Området har atkomst via Færdenveien og Lin nerudveien, som tar av fra Fv. 241
Hadelandsveien .

Krysset Fv. 241 x Linnerudveien er utformet som et oppmerket kanalisert T - kryss
med eget venstresvingefelt på ca. 50 meter. Det er tilstrekkelig plass til to ventende
kjøretøy ved vikelinja ut fra Linnerud veien.

Krysset Linnerudveien x Færdenveien er utformet som et uregulert T - kryss .

Trafikkmengder
Årsdøgntrafikk ( ÅDT ) på Fv. 241 er på 3 800, med andel lange (tunge) kjøretøy på
8 %. Trafikkmengden på Linnerudveien og Færdenveien er ikke angitt i Nasjonal
Vegdatabank (NVDB), men det antas trafikkmengde i størrelsesorden ÅDT 5 - 600 i
Linnerudveien pga. et begrenset antall boenheter ( ca. 1 20 - 1 30 ) med atkomst ut
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mot Fv. 241 . C a. 75 % har atkomst fra Færden veien eller Paasche Aasens vei.
Resterende enheter har atkomst via Linnerudveien og Blåveissvingen.

I tillegg er det en parkeringsplass rett ved krysset Fv. 241 x Linnerudveien som
tilhører Klækken hotell, og brukes ved store arrangement mm. Denne er utstyrt
med automatisk bom.

Fartsgrenser
› Færdenveien 30 km/t
› Linnerudveien 50 km/t
› Fv. 241 Hadelandsveien ved kryss Linnerudveien 50 km/t
› Fv. 241 nordøst for kryss Linnerudveien 80 km/t

Trafikksikkerhet
Det er ikke registrert ulykker i atkomstkryss eller på atkomstveien fram til planom-
rådet. Tabellen under viser registrerte ulykker i perioden fra 2006 - 201 5 hentet fra
Nasjonal Vegdatabank:

Tabell 1 : Oversikt over registrerte ulykker i perioden fra 2006 - 2015

Nr. År stall Utfall Uhellskode

1 2014 Alvorlig skadd Møting på rett vegstrekning

2 2014 Uskadd Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning

3 2006 Lettere skadd Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve

4 2008 Lettere skadd Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning

5 2006 Lettere skadd Møting på rett vegstrekning

6 2009 Lettere skadd Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning

7 2015 Uskadd Påkjøring bakfra

8 2012 Alvorlig skadd Enslig kjøretøy kjørte utfo r på venstre side i høyrekurve

I tillegg er det verdt å nevnte at det har skjedd en ulykke i Færdenveien med lettere
personskade, men dette var så langt tilbake som i år 2000.

2.3 Kollektivtransport
Rute 224 har 1 2 avganger i døgn et på hverdager (avgang en gang i timen mellom
kl. 07 - 21 ). På lørdager er det fire avganger i døgnet.

Holdeplassen Færdenmarka ligger i krysset mellom Linnerudveien x Færdenveien,
ca. 400 meter sør for planområdet. Rute 224 Hønefoss - Lisletta - Haug trafikker er
stoppet i retning fra Hønefoss.
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Holdeplassen Loveien ligger ca. 6 - 700 meter nord for planområdet. Rute 224 Hø-
nefoss - Lisletta - Haug trafikkerer stoppet i retning mot Hønefoss.

2.4 Forhold for myke trafikanter
Det er langsgående fortau i Færdenveien ned til kr ysset med Linnerudveien. Fær-
denveien har også fartsdumper.

Figur 3 : Færdenveien sett mot nord. Langsgående fortau. Veibredde ca. 4,5 - 5 meter.

Figur 4 : G/S - vei forbi planområdet og i retni ng skole og holdeplass Loveien.

Fra planområdet er det i underkant av 1 km til Vang skole (1 . - 7. kl.) og Haugsbygd
ungdomsskole, samt ytterligere noen hundre meter til kunstgressbanen. Mestepar-
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ten av strekningen skjer på G/S - vei eller lite trafikkert vei (med unntak av kryssing
over Harehaugveien i plan for å komme til/fra kunstgressbanen).

Begge de nærmeste bussholdeplassene er tilgjengelig via fortau, G/S - vei eller lite
trafikkerte veier.

3 Fremtidig situasjon

3.1 Planlagt utbygging
Det er planlagt en mindre utbygging av boliger innenfor planområdet. Prosjektet er
i en startfase så det er ikke helt avklart hvor mange boliger det blir, men det anta s
mellom 10 - 15 boliger av både re kkehus, leiligheter og enebolig .

3.2 Konsekvenser av utbyggi ng

3.2.1 Trafikk på veinettet
VDT/ÅDT For å beregne trafikken som skapes av utbyggingen tar man utgangspunkt i antall

boliger og erfaringstall for turproduksjon per bolig eller per bosatt. Siden det er
usikkerhet knyttet til hvor mange boliger som skal bygges ut velges det å ta ut-
gangspunkt i maksimalt antall boliger (15), samt et konservativt erfaringstall.

Iht. folke - og boligtelling en (sist gang gjennomført i 2011 ) er gjennomsnittlig antall
bosatte per bolig i Ringerike på ca. 2,0 per bolig (gjennomsnitt av en eboliger, boli-
ger i kjede, samt blokkbebyggelse).

Dette gir følgende estimerte biltrafikk til/fra boligområde i virkedøgntrafikk (VDT) og
årsdøgntrafikk (ÅDT):

Tabell 2 : Estimert turproduksjon som følge av boligutbygging

Antall bol iger Antall bosatte Erfaringstall tur-
produksjon

VDT ÅDT

15 2 ,0 per bolig VDT 2,2 per bosatt
ÅDT 2,0 per bosatt

65 60

Dette medfører en begrenset økning i ÅDT på atkomstveier og en marginal økning
på hovedvegene.

Trafikkfordeling For de nye enhetene er det forutsatt at alle enheter har atkomst via Linnerudveien
og Færdenveien. Anslagsvis trafikkmengde på atkomstveiene er før og etter ut-
bygging er illustrert under:
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Figur 5 : Anslagsvis ÅDT på atkomstveier før og etter utbygging. Merk at anslagene er
forbundet med usikkerhet og er omtrentlige på strekningene

Det er i anslagene antatt en retningsfordeling hvor 75 % av trafikken i Færdenveien
og Paasche Aasens vei benytter atkomstkrysset nærmest Klækken hotel l. Videre
er det antatt at 75 % av trafikken i Blåveissvingen og Færdenbakken benytter at-
komstkryss ved Gjermundboveien. Det gjøres oppmerksom på at dette er grove
antagelser, og meningen er ikke at dette skal samsvare nøyaktig med virkelighe-
ten. Hensikten er å synliggjøre at trafikken fordeler seg ut på vegnettet avhengig av
hvor man skal fra og til i området, og at ikke all trafikken fra boligområde vil belaste
en enkelt strekning eller kryss.

Makstimen Andelen timetrafikk i dimensjonerende time er erfaringsmessig antatt å utgjøre ca.
1 2 % av ÅDT. Dette tilsvarer drøyt syv biler.

Retningsfordeling i dimensjonerende time på ettermiddagen er antatt å utgjøre
70 % inn og 30 % ut. Videre er det antatt at hove dvekten av trafikken skal til/fra
retning Hønefoss.

Kapasitet Basert på eksisterende utforming og trafikkmengder i atkomstkrysset er det ingen
grunn til å mene at tilleggstrafikken som følge av utbyggingen vil medføre noen
konsekvenser mht. kapasitet/avvik ling eller for krysset s geometriske utforming.

3.2.2 Kollektivtransport
Dagens kollektivtilbud vurderes som akseptabelt, med gangavstand til holdeplas-
ser og avgang ca. en gang i timen. Det vurderes derfor som ikke nødvendig å gjøre
endringer mht. kollektivtilbud et som følge av utbygging.
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3.2.3 Forhold for myke trafikanter
Forholdene for myke trafikanter vurderes å være gode, siden det er langsgående
fortau og lav skiltet hastighet med fartsdumper i Færdenveien. Til/fra skole og id-
rettsanlegg er det G/S - vei og lite traf ikkerte veier.

3.2.4 Trafikksikkerhet
Det vurderes det å være tilfredsstillende trafikksikkerhet for myke trafikanter gjen-
nom langsgående fortau i Færdenveien og G/S - vei til skolene. Det er ikke regi strert
trafikkulykker som kan sies å ha tilknytning til planomr ådet de siste ti årene, og det
er lite som tilsier at den meget begrensete trafikkøkningen vil medfører nødvendige
trafikksikkerhets tiltak.

Det vil være derimot være viktig å sørge for trafikksikre forhold i tilknytning til an-
leggstrafikk under byggeperiod en.

4 Konklusjon og oppsummering

Planlagt boligutbygging i tilknytning til Færden gård vil medføre en økning i ÅDT på
rundt 60 kjøretøy. Mht. kapasitet og avvikling i atkomstkryss og overordnet veinett
er en slik økning uproblematisk. Området har akseptabel kollektivdekning og for-
hold for myke trafikanter. Det er ikke ventet at trafikksikkerheten i området vil påvir-
kes nevneverdig av den begrensete trafikkøkningen.

Samlet sett vurderes det derfor at den planlagte utbyggingen ikke medfører noen
behov for avbøt ende tiltak på veinett , me n det må planlegges for trafikksikker til-
komst til området i forbindelse med anleggsperioden.
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1 Bakgrunn

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende/ ko nsentrert småhusbebyggelse med
tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger
som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.

Planområdet består av de l av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr.
137/62, 63 og 64.

Det finnes to eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter sør i planområdet. Den ene boligen er under
oppføring, den andre er relativt nyoppført.

Planområde t ligger i den vestvendte lia som strekker seg fra Haugsbygd i retning syd. Området har en
flott utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. Planområdet preges av småkupert landskap, med 5 –
10 meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del. På høydrdraget mot sør ligger de to eksisterende
eneboligene. Boligene ligger langs Færdenveien, og det n or dligste huset ligger på en liten
kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling n or d og
vest for huset.
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Den delen a v planormådet som skal utvikles med ny boliger ligger mot nordvest. Dette består av
dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områdene rundt. Terrenget stiger i retning øst og nord,
mens det flater ut i retning sør og vest.
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2 Innledning

I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse ved
utarbeidelse av planer for utbygging:

”… Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko - og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle
risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller
sår barhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6 …”

Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der det kan oppstå skader,
ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med areal planlegging
defineres som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risiko - og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er aktuelt å forebygge elle r
planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko.
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3 Metode

Denne risiko - og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i følgende grader ingskriterier:

Gradering av sannsynlighet:
o Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
o Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
o Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
o Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:
o Ufarlig: Ingen person - eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp til

100 000kr
o En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.
o Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr.
o Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke. Økonomiske

konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr.
o Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr.

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Akseptabel risiko.

Liten risiko, avbøtende tiltak kan vurderes.

Avbøtende tiltak er nødvendig. Vurder endring av plan.

Risiko er uakseptabel. Planarbeid skrinlegges dersom endring av plan og/eller avbøtende
tiltak ikke gir markant forbedring av risikonivå.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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4 Forhold og uønskede hendelser

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering
Nei Ja

Naturgitte forhold
1 Er området utsatt for snø - eller steinskred? x
2 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk

ustabilt)?
x Området ligger over den marine

grense på kote +171 og befinner
seg innenfor et område med
løsmasse av forvitringsmateriale.
I berggrunnen finnes i hovedsak
leirskifer og kalkstein, jf.
http://geo.ngu.no/kart /losmasse/ .

Det er ikke registrert skredfare i
området, jf. NVEs kartdatabase.

3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? x
4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder

lukket bekk?
x Det er ikke registrert flomfare i

området, jf. NVEs kartdatabase.

5 Er det radon i grunnen? Planområdet l igger innenfor
større felt med alunskifer som
dekker store deler av Haugsbygd
jf. nettkart fra NGU. Nødvendige
tiltak gjennomføres.

6 Er området vindutsatt? x
7 Er området nedbørutsatt? x

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe på nær liggende transportårer, utgjøre en
risiko for området?

8 - Hendelser på veg En ulykke på Færdenveien kan
redusere framkommeligheten
til/fra området. Færdenveien har
imidlertid adkomst fra Fylkesvei
241 fra to ulike steder, så
s annsylighetenen er liten.

9 - Hendelser på jernbane x
10 - Hendelser på innsjø/vann/elv x
11 - Hendelser i luften x

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe i nær liggende virksomheter
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for
området?

x

12 - Uslipp av giftige gasser/væsker x
13 - Uslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare x
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gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester
spesielle ulemper for området:

x

14 - Elektrisitet x
15 - Teletjenester x
16 - Vannforsyning x
17 - Renovasjon/spillvann x

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom
området:

18 - Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x Magnetisk felt er mindre enn den
regulerte byggeforbudssonen, og
tiltatket påvirkes derfor ikke av
magnetisk felt fra
høyspentledning. Det er ikke
magnetisk felt på bakkenviå
under høyspentlinjen, og
påvikrningen på omgivelsene er
dermed minimal.

19 - Er det spesiell klatrefare i forbindelse med
master?

x

Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området:

x

20 - Til skole/barnehage? x

21 - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x

22 - Til forretning etc.? x

23 - Til busstopp? x

Brannberedskap
24 - Omfatter området spesielt farlige anlegg? x
25 - Har området utilstrekkelig brannvannforsyning

(mengde og trykk)?
x

26 - Har området bare en mulig atkomstrute for
brannbil?

B oligom rådet planlegges med en
adkomst, denne legges mot
Færdenveien. Dette kan medføre
en viss fare i tilfelle brann i
området.

Tidligere bruk
Er det mistanke om forurensning i grunnen fra
tidligere virksomheter?

x

27 - Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg

x

28 - Mekanisk verksted x
29 - Galvaniseringsverksted x
30 - Impregneringsverk x
31 - Avfallshåndtering/deponi x
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32 - Gjentatte rivingsarbeider/
rehabilitering av bygninger fra 1950 - 1980

x

33 - Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x
34 - Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer

etc.
x

Omgivelser
35 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med

spesiell fare for usikker is?
x

36 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)

x

Ulovlig virksomhet
Sabotasje og terrorhandlinger x

37 - Er tiltaket i seg selv et sabotasje - /terrormål? x
38 - Finnes det potensielle sabotasje - /terrormål i

nærheten?
Hønefoss kan være et terrormål,
men pla n forslaget vil ikke
medvirke til å øke denne faren.

(Sett inn nr. fra tabellen over i denne sammenstillingen for de forholdene/uønskede
hendelsene som ikke kan krysses ut):

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig 5

Mindre sannsynlig 8 26

Lite sannsynlig 38

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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5 Oppsummerin g og vurdering

I det følgende redegjøres det for bakgrunnen for risikovurderingen, samt eventuelle avbøtende tiltak
for forhold og uønskede hendelser i gul, oransje og rød risikosone.

Naturgitte forhold
5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer som dekker store deler av Haugsbygd
jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon kan
forekomme.

Avbøtende tiltak: I henhold til plan - og bygningslovens § 29 - 5, skal ethvert bygg oppføres slik at det
oppfyller krav til helse - og miljø. D ette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts
bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg. (§ 8 - 33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "…
Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres
fo r radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med
hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaksbehandling.
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Utsnitt fra NGUs kartdatabase som viser Radon – aktsomhetsgrad. Planområ det ligger i sone moderat
til lav og usikker.

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær liggende transportårer, utgjøre en
risiko for området?
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommeligheten til/fra området.
Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 241 fra to ulike steder, så sannsylighetenen er liten.

Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
18. El. linjer: Plan forsla get ivaretar hensyn til magnetisk felt fra høyspentlinje. Beregninger viser at
bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskrift
for elektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at bebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra
senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fra høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like
under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke av magnetfelt fra høyspenlinjen slik planforslaget
er fremstilt.

Har områd et bare en mulig atkomstrute for brannbil?
26. Adkomst for brannbil: B oligom rådet planlegges med en adkomst, denne legges mot Færdenveien.
Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i området.

Ulovl ig virksomhet
Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget vil ikke medvirke til å øke denne faren.
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6 Kon kl usjon og an befal in g

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Av tiltak
som kan innarbe ides i en arealplan er det avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser er det
trafikksikkerhetstiltak tiltak ifht. radon , som vil være aktuelt for områdeplanen.
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7 Kilder

Ringerike kommunes hjemmeside:
Norges geologiske undersøkelses kartbase: http://www.ngu.no/kart/losmasse/
Norges vassdrags - og energidirektorats hjemmeside: http://www.nve.no/
Nasjonal vegdatabank på vegvesenets nettsider (NVDB): http://w ww.vegvesen.no/
Arealis (kartdata på nett): http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/

02 .05.201 6

______________________
Underskrift
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Sammendrag

Det er gjort sjablonmessige beregninger av støy i Færdentoppen boligområde fra
Færdenveien. Resultatene viser at gul støysone kan forventes å strekke seg inntil
7 – 1 0 m ut fra veien. Uteoppholdsareal og bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål utenfor denne sonen kan forventes å ha tilfredsstillende støynivå uten
ytterligere tiltak.

1 Innledning

COWI AS har på oppdrag fra grunneier Henrik Færden Petersen gjort overordnede
vurderinger av støy fra vegtrafikk i forbindelse med detaljreguleringsplan for
Færdentoppen boligområde i Ringerike kommune. Figur 1 viser oversikt over
p lanområdet. De planlegges utbygging på 1 5 boenheter.

Figur 1 Oversikt over planområdet.
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2 Forskrifter og grenseverdier

2.1 T - 1 442/201 2
Klima - og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T - 1 442/2012) angir støysonene som skal kartlegges. Utdrag av
kriterier for inndeling av rød og gul støysone er gjengitt i Tabell 1 .

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå (se de finisjon i
T - 1442/2012 kap. 6).

Støykilde Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå i
nattpe rioden kl.
23 – 07

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå i
nattpe rioden kl.
23 – 07

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

› Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10
hendelser per natt.

› Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå
åpenbart er bestemmende for støysonenes utbredelse.

› Ekvivalentnivåene i tabell 1 skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med
definisjonen av Lden (se T - 1442/201 2 kap. 6).

2.2 Tiltaksgrenser
Retningslinjen T - 1442/2012 gir også anbefalte grenseverdier for støytiltak ved
etablering av ny støyende virksomhet eller ny bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål. Disse grenseverdiene tilsvar er kriteriene for gul støysone som er gitt i
Tabell 1 .

2.3 Kommunepla n
I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune står det følgende om støy:

§ 1.0.4 Støy

Anbefalte støygrenser i tabell 2 i ”Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanleggingen, T - 1442” skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller
bebyggelse.

I Hønefoss sentrum, spesielt ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å tillate
avvik fra støygrensene under forutsetning av at vilkår gitt i punkt 3.2.3 i
retningslinje T - 1442 blir oppfylt.

Inntil gule og røde støysoner er kartlagt i Ringerike kommune , stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølsom arealbruk i områder som er
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utsatt for støy fra veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også krav
om støydokumentasjon ved planlegging av ny støyende virksomhet.

3 Metode og grunnlag

Det er ikke utarbeidet fullstendig beregningsmodell for området. Det er kun gjort
sjablonmessige beregninger i beregningsverktøyet CadnaA for å anslå utbredelse
av gul (og rød) sone ut fra senterlinje veg. Det er brukt trafkktall fra COWIs rapport
Færden boligområde – trafikkvurderinger , datert 16.03.2016. Denne rapporten
beskriver årsdøgntrafkk på 240 kjøretøy per døgn langs Færdenveien i framtidig
situasjon med utbygd boligområde. Det antas videre døgnfordeling som for typisk
byvei iht. veiledere n M - 1 28, og tungtrafikkandel på 5 %. Fartsgrense på stedet er
30 km/t.

4 Resultater og vurderinger

Beregningene viser at støy fra Færdenvegen gir begrenset støypåvirkning i
området. Gul sone dimensjoneres av maksimalnivå L5AF og forventes å bre seg
inntil 7 – 10 m ut fra Færden vegen ved flatt terreng og myk mark .

Bygninger med støyfølsomt bruksformål og uteplasser i tilknytning til disse som
etableres i større avstand enn 1 0 m fra vegen kan dermed forventes å få
tilfredsstillende støynivå uten ytterligere støyt iltak.

Det bemerkes at dette er overordnede vurderinger. Endringer i hastighet,
døgnfordeling, tungtrafikkandel og generell trafikkmengde vil kunne påvirke
resultatet. Det samme gjelder terrengforhold, markabsorpsjon, skjerming o.l. Det
bør derfor gjøres m er detaljerte vurderinger av støy i senere regulering s - og
byggesaksbehandling for å sikre tilfredsstillende lyd - og støyforhold.
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1 Innledning

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan f or Færden gård ønskes det en
vurdering av magnetfeltet fra eksisterende 22 kV li nje som krysser planområdet i
nord. Magnetfeltet skal vurderes ut fra gjeldende a nbefalinger fra Statens
strålevern, jmf. Fylkesmannen sin uttalelse til var sel om oppstart av arbeid med
detaljregulering for Færden boligområde ved Haugsby gd [1].

Fylkesmannen viser til Statens stålevern sine anbefal inger i forhold til
byggeavstand for å unngå magnetfeltnivå for den nye bebyggelsen som overstiger
0,4 µT.

2 Magnetfelt og myndighetskrav

Magnetiske felt oppstår når det går strøm gjennom e n ledning og alle strømførende
linjer er omgitt av et magnetfelt. Magnetfeltets st yrke måles i enheten mikrotesla
(µT), og avhenger av mengden strøm som går gjennom ledningen, avstanden til
ledningen og avstanden mellom lederne. Magnetfeltet s styrke øker med strømmen,
og avtar med avstanden fra ledningen.

Strålevernforskriften stiller krav om at all ekspone ring skal holdes så lav som
praktisk mulig. Stortinget ga våren 2006 sin tilslut ning til regjerningens forslag til
retningslinjer for hva dette innebærer for magnetfe lt. Det kreves utredning for
nybygg og nye anlegg ved felt over 0,4 µT. Det bety r at ved nivåer over dette er
man pliktig til å vurdere ulike løsninger opp mot h verandre med hensyn til kostnad,
andre ulemper og magnetfelt [2].

Ved oppføring av nye høyspentanlegg, eller oppgrade ring av eksisterende anlegg,
skal utbygger utrede om magnetfeltet i nærliggende bygg (boliger, skoler eller
barnehager) kan bli høyere enn 0,4 µT.

Dersom nyetableringer medfører magnetfeltnivåer ove r 0,4 µT i berørte bygg, skal
det gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag f or å vurdere forebyggende
tiltak for å redusere magnetfeltet. 0,4 µT er verke n tiltaksgrense eller en absolutt
grenseverdi. Det skal vurderes tiltak, men ikke all tid gjennomføres tiltak.

Feltnivået skal angis basert på beregninger ut fra f akta om nettanlegget og
anleggets forventede gjennomsnittlige belastning i løpet av året. I tillegg skal man
kunne anslå feltnivå ut fra forventede endringer i belastningen de nærmeste årene
[3].

De samme kravene gjelder for den som er ansvarlig f or planlegging og oppføring
av nye bygg, nær eksisterende høyspentledninger. Ve d planer om nye bygg nær
høyspentanlegg bør det foretas utredninger og vurde res tiltak. Hovedtiltaket for å
redusere magnetfeltet vil være å plassere bygningen e lengst mulig fra
høyspentanlegget, for eksempel ved å legge veier, p arkeringsplasser, garasjer ol
nærmest ledningsanlegget. Et alternativt tiltak er å plassere sove- og oppholdsrom
slik at disse kommer lengst fra ledningsanlegget.
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3 Planområde

22 kV linjen krysser planområdet i nord, se heltruk ket rød strek i Figur 1 under.
Boligene i planområdet vil være av typen rekkehus/k jedete eneboliger/eneboliger
med 1 til 2 etasjer.

Figur 1: 22 kV linje nord i planområdet.

4 Beregningsgrunnlag dagens mast

Ved beregning av magnetfelt skal det tas utgangspun kt i gjennomsnittlig årlig
belastning på linjen. Eier av 22 kV linjen, Ringeri ks-kraft Nett har opplyst at med
dagens driftssituasjon er belastningen på linjen 30 A ved høylast og 10 A ved
lavlast [5].

22 kV linjen er av typen FeAl 95. Mastekonfigurasjon er tilsvarende som vist i
Figur 2 med H-master. Faseavstand er 2 meter og mast ehøyde ca. 10 meter [5].

Beregningene tar utgangspunkt i at gjennomsnittlig årlig belastning ligger mellom
høylast og lavlastnivået, dvs ca. 20 A.
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Figur 2 Grunnlag for beregning av dagens mastebilde (belastning og mål på mast)

5 Beregningsresultater dagens mastebilde

Det er utført magnetfeltberegninger i beregningspro grammet TESLA utviklet av
SINTEF Energiforskning AS.

Det er foretatt beregninger for dagens mastebilde, spenningsnivå på 22 kV og en
antatt gjennomsnittlig årlig belastning på 20 A. De t er i tillegg utført beregninger
for høylast med en belastning på 30 A.

Magnetfeltet er beregnet for tre forskjellige avsta nder over bakken: 1, 4 og 7 meter.
Det er vanlig å beregne magnetfeltet i en høyde på 1 meter over bakken. Høydene 4
og 7 meter representerer magnetfeltet 1 meter over gulvnivå for plan 2 og 3 i en
bolig (med etasjehøyde 3 meter).

Ieff
[A] Fase X[m] Y[m]

Leder 1 20 120 -2 10

Leder 2 20 0 0 10

Leder 3 20 -120 2 10

10 m
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Beregnet magnetfelt i ulik høyde over bakkenivå (re ferert mastefot) er vist i figur 3
og figur 4. Figurene viser utstrekningen av magnetf eltet for en H-mast på 10 meter
og faseavstand 2 meter, hvor senter av masten står i nullpunktet på x-aksen.

Figur 3: Magnetfelt fra 22 kV linje ved gjennomsnit tlig årlig belastning på 20 A.

Figur 3 viser magnetfeltet ved antatt gjennomsnittl ig årlig belastning på linjen på
20 A, og er det resultatet som er mest representati vt for å vurdere nivået på
magnetfeltet et menneske i gjennomsnitt vil bli eks ponert for ved varig opphold i
en gitt avstand fra linjen.

I en høyde på 1 meter og 4 meter vil magnetfeltet f ra linjen være lavere enn
utredningsnivået uansett avstand fra linjen. Det vi l si at beboerne ikke vil bli
eksponert for et magnetfelt over 0,4 µT i en bolig ved disse høydene
(beregningshøyde for bakkenivå og plan 2 i en bolig ). I en avstand på ca 5,5 meter
fra senter av mast, vil magnetfeltet være under 0,4 µT i en høyde på 7 meter
(beregningshøyde for plan 3 i en bolig).

Ringeriks-kraft Nett viser til forskrift for elektr iske forsyningsanlegg (fef 2006) §6-
4 Avstander, kryssinger og nærføringer i sitt innsp ill til reguleringsplanen [5]. Den
horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspent linjen til nærmeste punkt på
bygninger må være større enn 6,0 meter (byggeforbud sbeltet). Det vil si 8 meter fra
senter av mast.

I en avstand på 8 meter fra senter av mast vil magn etfeltet være på 0,2 µT i en
høyde på 7 meter ved gjennomsnittlig årlig belastni ng på linjen på 20 A, se figur 3.
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Figur 4: Magnetfelt fra 22 kV linje ved høylast sit uasjon, 30 A.

Figur 4 viser magnetfeltet i en høylast situasjon, det vil si den timen i året hvor
nettet i området er høyest belastet (kald vinterdag ). Magnetfeltet fra linjen vil være
lavere enn 0,4 µT på bakkenivå (høyde 1 meter) også når linjen er høyt belastet. I
en avstand på 8 meter fra senter av mast (byggeforb udsbeltet) vil magnetfeltet være
lavere enn utredningsnivået på 0,4 µT for alle bere gningshøyder.

6 Fremtidig situasjon

Det er ifølge Ringeriks-kraft Nett ingen konkrete p laner for ombygging av nettet i
området hvor høyspentlinja ligger [7]. Videre utvik ling av området vil avgjøre
fremtidig lastsituasjon og gjennomføring av eventue lle endringer i nettet. Linjen er
i dag svært lavt belastet sett i forhold til termis k grense for mastekonfigurasjon og
linetypen (H-mast, 2 meter faseavstand, FeAl 95).

Ved oppføring av nye høyspentanlegg, eller oppgrade ring av eksisterende anlegg,
skal utbygger utrede om magnetfeltet i nærliggende bygg (boliger, skoler eller
barnehager) kan bli høyere enn 0,4 µT [2]. Ved en e ventuell fremtidig endring av
lastflyt på linja, må Ringeriks-kraft Nett utrede o m magnetfeltet i de nærliggende
boligene bli høyere enn 0,4 µT, og gjøre evt. tilpa sninger/tiltak i forhold til dette.
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7 Konklusjon

I følge Statens Stråleverns anbefaling skal det årlig e gjennomsnittet for
laststrømmen være grunnlaget ved magnetfeltsberegni nger fra linjen. Det finnes
ingen forskriftskrav, kun en anbefaling om at gjenn omsnittlig eksponering av
magnetfelt bør være mindre enn 0,4 µT (utredningsni vå). Anbefalingen gjelder
områder hvor man kan forvente permanent opphold og bygg der barn oppholder
seg, slik som boliger, skoler og barnehager.

Beregningene av magnetfeltet fra linjen i planområd et viser at anbefalt avstand fra
høyspentledningen for et bygg med inntil 3 etasjer vil være 5,5 meter fra senter av
mast. Dette tilsvarer en avstand på 3,5 meter fra y tterste faseline. I en høyde på 1
meter viser beregningene at magnetfeltet på bakkeni vå vil være lavere enn
utredningsnivået på 0,4 µT uansett avstand til linj en.

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området bør resultatene fra
magnetfeltberegningene hensyntas, slik at anbefalin gene fra Statens Stålevern er
fulgt. Boliger med inntil 3 etasjer bør derfor ikke etableres nærmere eksisterende
22 kV linje enn 5,5 meter fra senter mast, dvs 3,5 meter fra nærmeste faseline. Det
er ikke er nødvendig ta spesielle hensyn ved etable ring av uteområder/lekeplasser
med tanke på eksponering av magnetfeltet da magnetf eltet er lavere enn
utredningsnivået uansett avstand til linjen i en hø yde på 1 meter.

Øvrige forskrifter og krav må følges uavhengig av d e avstandskrav som anbefales
basert på magnetfeltberegningene. For å oppfylle fo rskrift for elektriske
forsyningsanlegg, kan ikke boligene etableres nærme re enn 8,0 meter fra senter av
mast, dvs. 6,0 meter fra nærmeste faseline.

Magnetfeltberegningen er basert på dagens lastsitua sjon hvor linja er svært lavt
belastet sett i forhold til termisk belastningsgren se. Ringeriks-kraft Nett har i dag
ingen planer for ombygging av nettet. Det gjøres al likevel oppmerksom på at
magnetfeltet sin utstrekning øker dersom belastning sstrømmen på linjen øker i
forbindelse med en eventuell endring/ombygging av n ettet. Ved andre
belastningsstrømmer må det gjøres nye vurderinger a v utredningsnivået for
magnetfeltet fra linjen.
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1 Formål

Dette notat er en redegjørelse for hvorvidt det er teknisk mulig å legge om
kommunalt vann- og avløpsnett (VA-nett) i forbindel se med utbygging av
Færdentoppen, Ringerike kommune. For å svare på det te presenteres et antatt
profil på dagens ledninger samt forslag til ny tras e med plan og profil-tegninger.
Behovet for nye kummer og ledninger belyses også.

Eksisterende VA-nett ligger delvis på arealer som e r foreslått regulert for
boligbebyggelse og kan flyttes til arealer foreslåt t regulert for vei for å unngå
konflikt med bygg og bedre adgang for drift, se ved legg A, Reguleringsplan for
Færdentoppen boligområde – Utkast til planforslag.

2 Eksisterende situasjon

Forslag til reguleringsplan for Færdentoppen omfatt er ca. 10,8 daa
boligbebyggelse og 0,9 daa vei. Eksisterende VA-led ninger befinner seg på begge
typer arealer.

Av kommunale VA-ledninger finnes det i dag en overv annsledning på Ø300mm
PVC og en spillvannsledning Ø200mm PVC på totalt ca . 185 m. I tillegg finnes det
en Ø63mm PVC vannledning på ca. 65 m. Overvannsledn ing har utløp til bekk
nord av området. Spillvannsledningen overfører spil lvann fra Færdenmarka retning
vest. Se vedlegg B for plantegning over eksisterend e VA-nett.

Av kommunale VA-kummer finnes 1 spillvannskum og 1 overvannskum på arealer
foreslått regulert for boligbebyggelse.

Ved å forutsette at eksisterende ledninger følger t erreng, er tilgjengelig fall mellom
49 og 155 ‰, se vedlegg C.

3 Ny situasjon – omlegging

Omlegging av eksisterende ledninger bør omfatte van n så vel som spillvann og
overvann. Foreslått bebyggelse vil sette krav til s lukkevann på minimum 20 l/s.
Den eksisterende Ø63mm PVC vannledningen vil ha van skeligheter med å dekke
dette og det anbefales derfor å legge ny vannlednin g på Ø110mm fra kum i
Færdenveien. Eksisterende vannett forsynes fra Gjer dmundbo høydebasseng, ca.
kote +323. Færdentoppen boligområdet ligger på ca. kote +245. Dette gir et statisk
trykk på 78 m, noe som er tilstrekkelig for å dekke kravet til slukkevann.

Med krav til maksimalt slangeutlegg på 50 m medføre r det et behov for 2
vannkummer med brannvannsuttak. Hva som blir faktis ke krav til avstand mellom
vannkummer skal avtales med VA-ansvarlig i kommunen (Ringerike kommunes
VA-norm). Vannledningen avsluttes i vannkum i vei, sør av areal BLK (se vedlegg
B), og gir totalt ca. 150 m med ny vannledning.

Overvann og spillvann foreslås også med nye ledning er fra eksisterende kummer i
Færdenveien, hhv. 18357 og 18356, og legges i samme grøft som vannledningen,
på samme nivå. Ledningen følger samme trase som van nledningen, men hvor
vannledningen avsluttes føres overvann og spillvann mot nord. Spillvannet
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tilknyttes eksisterende ledning i kum 18809 og over vannsledningen avsluttes med
utløp til bekk ca. samme sted. Dette gir totalt ca. 205 m med ny spillvann og
tilsvarende med ny overvannsledning.

Ledningsdimensjon økes ikke for verken spillvann el ler overvann. Selv om
utbygging vil føre til økt tilknytning har eksister ende dimensjoner svært god
kapasitet ved laveste fall gjennom området (50 ‰ gi r nesten 70 l/s).

Med foreslåtte trase legges ledningene med fall mel lom 45 og 101 ‰, se vedlegg
D. I Ringerike kommunes VA-norm stilles det krav ti l fall høyere enn 10 ‰ for
spillvannsledninger. Dette kravet oppfyller foreslå tte omlegging.

For tomt BFS2 og vestre del av BFS1 må avløp fra be byggelse ligge min 90 cm
over tilknytningspunkt. Dette må kontrolleres i for bindelse med detaljprosjektering.

Oppsummering
Omlegging av vann og avløp ved Færdentoppen boligom rådet lar seg gjøre ved for
eksempel presenterte forslag. Fall på spillvannsled ning kommer ikke under kravet
på 1 ‰.

Presenterte forslag legger opp til følgende nytt ma teriell og mengder:
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4 Vedlegg A: Reguleringsplan for Færdentoppen
boligområde – Utkast til planforslag (20.03.201 6)
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5 Vedlegg B: Plantegning, eksisterende ledningsnett
og forslag til omlegging
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6 Vedlegg C: Profil, antatt eksisterende

Antatt profil av eksisterende ledninger. Forutsette r at ledningene følger terreng, at
ledningen er lagt frostfritt og på forskjellige niv å.
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7 Vedlegg D: Profil, etter omlegging

Profil etter omlegging av ledninger. Forutsetter at ledningene følger terreng, at
ledningen er lagt frostfritt og på samme nivå.
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Ringerik e k ommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med
detaljregulering for Færden boligområde ved H a ugsbygd

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for
boliger v ed Haugsbygd i Ringerike kommune . Vi ber om at forhold knyttet til støy, barn
og unges interesser, klima og energi , naturmangfold, jordvern, landskap og universell
utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Bakgrunn

Fy lkesmanne n viser til brev av 18. januar 2016 med varsel om oppstart av arbeid med
detaljregulering for Færden boligområde ved Haugsb ygd, gnr. 137/1 m.fl .

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert småhusbeb yggelse med
tilhørende leke - og opphol dsarealer, samt interne trafikkarealer innenfor planområdet .

I kommune planen fra 2007 er området vist som boligområde , L NF - område og friområde .
Deler av området inngår i reguleringsplan for Færdenmarka fra 1987. Her er det vist en n y
adkomstvei gjennom området hvor boligene er plassert øst for veien. Områdene i vest er ikke
regulert og er i kommuneplanen avsatt til LNF - område . Dette arealet består i dag av dy rka
mark.

Fylkesmannens kommentarer

Vi ber om at planforslaget blir vurdert ut fra tilgangen til offentlig og privat service, kollektiv -
trafikk og try gg skoleveg. Videre må kommunen legge vekt på en boligutvikling i tråd med
kommuneplanen. Vi viser til Statlig planretningslinje for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. r es. av 26. september 2014. Her står det blant annet at
man skal finne løsninger som kan gi korte avstander til daglige gjøremål og effektiv
samordning mellom ulike transportmåter. Kommunen skal også legge vekt på klare grenser
mellom beby gde områder og LNF - områder.

Fy lkesmannen anbe faler at lokalisering av n ye boliger primært skjer i tråd med fastsatt
utby ggingsmønster i over ordna plan der kommunen kan vurdere behovet for boliger i en
større sammenheng. Gjeldende kommuneplan er fra 2007 og vi er kjent m ed at kommune skal
starte rullering av denne innen kort tid. Et sentralt tema i dette arbeidet vil være hvor stor
andel av boligveksten som skal sty res til Hønefoss - området og hvordan dette vil påvirke de
mindre boligområdene i utkanten av kommunen. Ut fra nasjonale jordvernhensy n og
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nasjonale føringer kn yt tet til samordnet areal - og transportplanlegging, vil vi fraråde
omdisponering av d en d yrka marka i dette området.

Ut fra nærhet til trafikkerte veier vil vi først minne om at ny e boliger med tilhørende ute -
oppholds - og lekearealer må sikres tilfredsstillende støy forhold i tråd med anbefalte grense -
verdier i tabell 3 i Klima - og miljødepartementets retningslinje T - 1442/2012 for behandling
av støy i arealplanlegging. Planområdet har ikke en sentral plasser ing som tilsier at det kan
aksepteres avvik fra anbefalte støy grenser. I tillegg må støy forholdene vurderes for
eksisterende boliger i nærområdet ut fra forventet trafikkøkning.

Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakel se av
støy forhold i tråd med anbefalte grenseverdier. For støy belastete områder må det også
innarbeides et krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på
ivaretakelse av stø ykravene og aktuelle stø yt iltak. Videre må det innar beides at eventuelle
nødvendige støy tiltak skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk. Vi ber om at
støy utredninger følger planforslaget ved offentlig etters yn og at eventuelle nødvendige
støy tiltak blir innarbeidet i planen.

Det går i dag en hø ys pent linje over planområdet. Vi viser til anbefalingene fra Statens
strålevern i forhold til byggeavstand for å unngå magnetfeltnivå for den nye beb yggelsen som
overstiger 0,4 µT.

Fy lkesmannen ber om at rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser blir lagt til
grunn for planleggingen. Vi viser spesielt til punkt 5b der det stilles krav om tilstrekkelige
lekearealer for barn i alle aldere. I punkt 5d er det krav om arealmessig erstatning dersom
omdisponering av areal egnet for lek fører til at beho vet for lekearealer ikke blir oppfy lt . En
vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget,
og tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Videre må skoleveien for barn i
planområdet må vurderes ut fra eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak.

Videre ber vi om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god
tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Vi viser til Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig - , area l - og transportplanlegging, Statlig planretningslinje for klima - og
energi planlegging og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser.

Det er et nasjonalt mål å få til energieffektive b yg ningsløsninger, jf. M eld . St. 34 (2006 - 2007)
Norsk klimapol itikk og Meld. St. 13 (2014 - 2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles
løsning med EU . Et viktig tiltak er å satse på alternativ e oppvarmingsmåter til strøm, for
eksempel varmepumpe eller bioenergi. Vi viser også til Statlig planretningslinje for k lima - og
energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009. Videre stiller plan - og by gningsloven § 3 - 1
bokstav g krav om at planleggingen skal ta klimahensy n gjennom løsninger for energi -
fors yning. Fylkesmannen ber derfor om at miljøvennlige energiløsninger b lir utredet og at det
stilles krav om at ny e b yggeområder skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme , jf.
PBL § 12 - 7 nr. 8 .

I Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 er det
fastsatt mål for ivaretakelse av n aturt yper og arter. Det må som en del av planarbeidet
redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8 - 12 i
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.
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Det må også legges vekt på å ivareta landskapsmessige og est etiske forhold. Vi viser til Den
europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1.mars 2004.

Til slutt vil vi minne om at planle ggingen må legge vekt på prinsippene om en universell
utforming. Dette er forhold som det må redegjøres for i saken og so m må sikres fulgt opp
gjennom bestemmelsene. Vi viser til L ov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt
funksjonsevne.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsid en
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Uttale til melding om oppstart av planarbeid – reguleringsplan for Fær den

boligom r å de i Ringerike kommune

Statens vegvesen viser til deres brev datert 1 8.01 .201 6.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanleggi ng,

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektorans var

innenfor vegtransport.

Saken gjelder

Det er varslet oppstart av nevnte planarbeid. Området er på ca. 21 daa og er delvis regulert i

reguleringsplan Færdenmarka, vedtatt 31 .01 .1 985. Varslet område er regulert til

frittliggende småhusbebyggelse, kjøreve g, gang - og sykkelve g, gangveg, offentlig friområde

og anlegg for lek i gjeldende reguleringsplan. Uregulert areal er avsatt til LNF i

kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007. Hensikten med planarbeidet er å legge til

rette for konsentrert småhusbebygg else, leke - og oppholdsarealer og interne trafikkarealer.

Reguleringsplanen er vurdert av kommunen til ikke å utløse krav til konsekvensutredning.

Området har atkomst via Færdenveien (kommunal veg), videre ut på Linnerudveien

(kommunal veg) og videre ut på Fv241 Hadelandsveien via T - kryss med Linnerudveien.

Statens vegvesen har følgende innspill til arbeidet med reguleringsplanen

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være
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godkjent kommune(del)plan. Vi registrerer at det ikke er samsvar mellom kommuneplanen

og foreslått regulering for det området som er avsatt til LNF i kommuneplanen. Vi forutsetter

at alle relevante fagområder fo r Statens vegvesen utredes i reguleringsplanen. Det er forhold

som knytter seg til arealpolitiske føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg

m.m.

Vi minner også om kommuneplanens bestemmelse § 1 .0.5 med krav om at konsekvenser må

utredes i tråd med forskrift om konsekvensvurdering før et byggeområde kan avsettes i

kommuneplanen.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Tåle r for eksempel

dagens kryssutforminger forventet trafikk fra planområdet? For større utbygginger vil det

ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er nødvendig i dette planarbeidet.

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger)

må avklares spesielt. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres. Det bør være egne

veger for gående, syklende og kjørende. Videre ber vi om at kommunen vurderer behovet for

tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.

I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks -

eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. S like endringer må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for

regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.

Byggegrensen skal mellom annet vurde res i forhold til støysituasjonen i det aktuelle

området. For regulering av støyømfintlige formål nær riks - eller fylkesveg må støyforholdene

være dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Det må også vurderes om

trafikkøkning som følge av pla ntiltaket vil påvirke eksisterende støyømfintlige formål i

området. Vi minner om at byggegrensen gjelder for alle tiltak, for eksempel veger,

parkeringsplasser m.m.

Vi viser i øvrig til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanleg ging,

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009,

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T - 1 442/201 2 og nasjonale mål for

reduksjon i utslipp av klimagasser.
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Vi forutsetter ny uttale senes t i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Gunhild Aaby Holt

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØNEFOSS

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Magnus Torp

From: NVE < NVE@nve.no>
Sent: 2. februar 2016 13:24
To: Magnus Torp
Cc: Ringerike kommune; Sverdrup Anne Cathrine
Subject: Standardsvar - Varsel om oppstart - Detaljregulerin gsarbeid for del av Færden gård

- GBnr 137/1 med flere - Ringerike kommune
Attachments: 201403352-3 Brev til kommunene i region sør.docx 14 72954_8_1.pdf

Vår referanse: 201600425

Standardsvar - Varsel om oppstart - Detaljregulerin gsarbeid for del av Færden gård - GBnr 137/1 med fl ere -
Ringerike kommune

Viser til deres varsel vedrørende overnevnte sak, s amt til brev fra NVE Region sør av 17. juni 2015 ti l kommunene
vedrørende NVE Region sørs prioritering av arealpla nsaker (se vedlegg). NVE Region sør vil ikke behandle
detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av oversendelsesbrevet eller annen direkte hen vendelse
at det er en konkret problemstilling ønskes bistand med.

I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har derfor ikke behandlet saken. Hvis det
allikevel er behov for konkret bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret forespørsel .

Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Derf or må planlegging og utbygging ta hensyn til faren for skader som
følge av disse prosessene. Det beste virkemiddelet for å begrense utfordringer med natur påkjenninger, som flom og
skred, er å styre arealbruken slik at man unngår ny utbygging i områder utsatt for fare. Sikkerhetsniv å for ny
bebyggelse i forhold til flom-, erosjon- og skredfa re er gitt i TEK10 §§7-2 og 7-3. På reguleringsplan nivå må det
utredes om det er reell fare for flom og/eller skre d. Dersom det konkluderes med at det er områder som er flom-
eller skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet som hensynssone jf. pbl § 12-6, og tilknyttes beste mmelser som
forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak.

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skade r eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at det
oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn som vannress ursloven
skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjo n etter vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20.
Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan bli berørt m å derfor
sendes til NVE for vurdering. I slike saker må komm unene være tydelig i oversendelsesbrevet at forhold et til
vannressursloven skal vurderes.

Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjo n om flom- og skredfare i arealplaner . NVE har utarbeidet en
sjekkliste med veiledningsmateriell for vurdering a v tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Vi viser til denne for
mer informasjon og veiledning. Sjekklista ligger tilgjengelig på NVE sine internet tsider .

Hilsen fra
Heidi Mathea Henriksen
Senioringeniør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Region Sør
Telefon: 09575 eller direkte: 22959759
E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no
Web: www.nve.no
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Fra: Flått Tone Lund
Sendt: 18. januar 2016 11:07
Til: Flått Tone Lund <tlfl@nve.no>
Emne: VS: Oppstartsvarsel Færden boligområde

Fra: Cathrine Fosen Haug [mailto:cafn@cowi.no]
Sendt: 18. januar 2016 10:26
Til: ski@haugsbygd.no; augd@online.no; buskerud@fnf-net t.no; firmapost@hra.no; post@ringeriks-kraft.no;
firmapost-sor@vegvesen.no; Region Sør ; postmottak@ bfk.no; postmottak@fmbu.no
Kopi: Magnus Torp ; Ole Einar Gulbrandsen
Emne: Oppstartsvarsel Færden boligområde
Hei.
Vi ønsker å varsle oppstart av reguleringplan for F ærden boligområde.
Vedlagt ligger varselbrev og kart med varslingsområ det.
Med vennlig hilsen / Best regards
Cathrine Fosen Haug
By- og arealplanlegger
Urban Planning & Landscape Architecture
COWI AS
Kongens gate 12 (N-3611 Kongsberg)
Pb 223
N-3603 Kongsberg
Norway
Pb 223
N-3603 Kongsberg
Norway
Phone: 02694
Mobile: (+47) 988 06 088
Email: cafn@cowi.no
www.cowi.no / www.cowi.com
Print only if necessary
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Magnus Torp

From: Espen Sjåstad < Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no>
Sent: 26. februar 2016 18:50
To: Magnus Torp
Cc: postmottak@ringerike.kommune.no
Subject: SV: Oppstartsvarsel - Reguleringsplan for Færden bo ligområde, gbnr. 137/1
Attachments: Færden boligområde.JPG

Vi viser til mottatte oppstartsvarsel - Regulerings plan for Færden boligområde, gbnr. 137/1 i Ringerik e kommune av
18.1.2016.

Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planom rådet, se vedlagte kartskisse.

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase
Grønn firkant – Lavspent kabelskap
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase
Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med tran sformator i kiosk
Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transfo rmator i mast

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanl egg (fef 2006) §6-4 Avstander, kryssinger og nærfør inger. Den
horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspent linjen til nærmeste punkt på bygninger må være stør re enn 6,0
meter.

Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsv ar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser vi til våre til
enhver tid gjeldende tilknytnings- /leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og en dringer/flyttinger av våre anlegg
som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også eventuelle midlertidige anlegg under a rbeidene.
Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside:

http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytn ing-til-nettet/

Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. D ette for å kunne planlegge eventuelle
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende an legg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av plan området.

Med vennlig hilsen
Espen Sjåstad
Sivilingeniør

Mobil +4791655613
Kontor 32 11 95 08
e-post Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no
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Magnus Torp

From: Anne Bråten <annebraten@live.com>
Sent: 20. januar 2016 18:02
To: Magnus Torp
Cc: postmottak@ringerike.kommune.no
Subject: Oppstart- reguleringsplan for Færden boligområde

Vi i Færdenveien 19 ønsker ny bebyggelse velkommen. Det eneste spørsmålet vårt gjelder adkomstvei til
boliger. Veien er til tider belastet med mye trafi kk (boliger, kommunale boliger med turnus) og selv om
fartsgrensen er 40 km er det imellom stor fart både mellom og over fartsdumpene! Det ER gangvei her,
men mange barn må krysse veien og det er kort vei m ellom hager (lekeområder) og vei.

Vennlig hilsen Anne Bråten og Arve Melhus
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Magnus Torp

From: Hans V. Haug < H VHaug@eurojuris.no>
Sent: 12. februar 2016 11:41
To: Magnus Torp
Subject: VS: PROTEST M OT FORSLAG TIL REGU LERIN GSARBEID GN R 1 37/1 I RIN GERIKE

KOM M U N E
Attachments: 4778_001.pdf

Med vennlig hilsen

Hans V. Haug
Advokat - Partner

Tel: +47 32 25 55 14
Fax: +47 32 25 55 01
Mob: +47 95 79 94 88
hvhaug@eurojuris.no

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
Nedre Storgate 15-17
PO Box 294 Bragernes, NO-3001 Drammen

http://www.svenssonnokleby.no

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This e-mail may contain confidential, privileged in formation and is
intended only for the individual named herein. If y ou are not the
correct addressee you should not disseminate, distr ibute copy or otherwise
make use of this message. Please notify the sender immediately if you
have received this e-mail by mistake and delete it from your system.

Fra: Hans V. Haug [ mailto: H VHaug@eurojuris.no ]
Sendt: 12. februar 2016 12:54
Til: Hans V. Haug < H VHaug@eurojuris.no >
Emne: Attached Image









 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9958-25   Arkiv: PLN 419  

 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 

 

Sammendrag 

Etter bestilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg har Ringerike kommune ved 

Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for omsorgsboliger 

ved Hov Allé. Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss og består hovedsakelig av 

boligområder, næringseiendommer, kommunale eiendommer hvor deler er utleid til 

barnehage, samt friområder. Deler av det kommunale området som foreslås utbygget til 

omsorgsboliger brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst.  

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter.  

På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) er det ønske om å etablere 

omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomten 

Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for 

bygging av omsorgsboliger. Å ha tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et 

samfunnsbehov som kommunen er ansvarlig for å dekke. Rent prinsipielt synes rådmannen 

det er uheldig å omdisponere dyrkbar mark til utbyggingsformål. Omdisponeringen av 

dyrkbar mark vil i dette tilfelle være til gagn for samfunnet. Rådmannen vurderer saken til at 

samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp ulempene. Rådmannen ser at Hov barnehage vil 



miste noe av dagens lekearealer utendørs. Dette bøtes til en viss grad ved at uteområdene for 

omsorgsboligene planlegges åpne og tilgjengelige for allmennheten, samt at de eksisterende 

grøntarealene nord for barnehagen videreføres som friområde og akebakke i planforslaget. 

 

Rådmannen er positiv til planene om bygging av Hov omsorgsboliger og anbefaler at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Etter bestilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg har Ringerike kommune ved 

Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for omsorgsboliger 

ved Hov Allé. Dette området er valgt på grunn av nærheten til eksisterende omsorgssenter, 

en godt egnet tomt som ligger mellom bebygd areal og tilgrensende landbruksområder i 

nord, og at tomten er i kommunalt eie. Innenfor planavgrensningen er det også tatt med et 

større areal for å justere utdaterte reguleringsformål. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og formannskapet (FS) anbefalte 

oppstart av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 19.01.16, sak 8/16. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

«1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov Omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. Dette 

gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område ved Hov 

gård», egengodkjent i 1999.  

 

3. Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.» 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss, med innkjøring via Hov allé. Det består 

hovedsakelig av boligområder, næringseiendommer, kommunale eiendommer hvor deler er 

utleid til barnehage, samt friområder. Deler av det kommunale området som foreslås 

utbygget til omsorgsboliger brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst. 

Utbyggingsområdene for øvrig framstår som naturarealer. 

  

Når det gjelder infrastruktur har kommunen en avløpsledning som går gjennom området til 

Hov pumpestasjon. I samme grøftetrasé ligger også en signalkabel. Veiene i området er 

kommunale.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra forslagsstiller ved konsulent Rambøll 13.03.2017. 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 



Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune ved Utbyggingsenheten er 

forslagstiller. Konsulent er Rambøll. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål  

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter. Se 

oversiktskart i vedlegg 1, hvor utbyggingsområdet er markert med rødt.  

På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) er det ønske om å etablere 

omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomten 

Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. I tillegg kommer felles fasiliteter, uteområde og 

parkering på begge tomtene. For nærmere beskrivelse av utbyggingsplanene, se 

planbeskrivelsen, vedlegg 4. 

 

Trafikkforhold 

Veiene i planområdet er kommunale, foruten Hønengata og E16 som er tilhører Statens 

Vegvesen. Omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov 

Vest) og Hov Allé (Hov Øst). Det blir derfor ingen nye utkjøringer mot E16 som følge av 

planen.  

I planbestemmelsene § 5.3 er det lagt inn et rekkefølgekrav om at fortau langs Hov Allé skal 

være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov Øst.  

Se rapporten Trafikkanalyse Hov Omsorgsboliger (vedlegg 8) for detaljer knyttet til 

trafikkforhold for øvrig. 

 

Parkering 

Parkering for bil for omsorgsboligene skal håndteres på de respektive tomtene. Minst 30 % 

av disse skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. I tillegg skal det opparbeides 

sykkelparkeringsplasser, inkludert plasser for transport/HC-sykler, under tak.  

 

Ekstra parkeringsareal for bil settes av på området o_SPP. Dette området skal være offentlig 

tilgjengelig, og kan benyttes av ansatte ved omsorgsboligene, barnehagen, besøkende og 

andre. 

 

Infrastruktur 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før 

arbeidene på omsorgsboligene kan igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til 

enhver tid gjeldende kommunale standard. 

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Tilknytningsplikt omfatter: 

 Nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 

over 1000 m2. 

 Eksisterende bygninger over 1000 m2 BRA hvor det skal foretas en hovedombygging. 

 

 

 

 

 

Barns interesser 



Hov barnehage vil miste om lag 600 m² av til sammen 1.200 m² uteområder som de har leid 

av kommunen, og som er opparbeidet til lekeområde. De resterende 600 m² av 

uteområdene skal fortsatt benyttes som uteområde for Hov barnehage i henhold til 

planbestemmelsene. Løsningen gir noe mindre opparbeidet uteareal enn dagens situasjon. 

Avbøtende tiltak vil være at området nord for barnehagen videreføres som friområde i 

planforslaget, samt at uteområdene til omsorgsboligene foreslås offentlig tilgjengelige. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i vedlagte ROS-analyse (vedlegg 5) er det konkludert 

med at ingen risikoer er overhengende store. Det er foreslått gjennomføring av avbøtende 

tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de 

foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller reduseres på en tilfredsstillende måte 

når planen skal gjennomføres. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er med i reguleringsplanene 218-01 «Et område ved Hov gård» og 

reguleringsplan nr. 49 «Hov gård». «Et område ved Hov gård» fra 1999 regulerer arealer til 

bolig, lekeplass og friområde (park, turvei, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt 

et lite område med vei. Plan 49 «Hov gård» er av eldre dato (stadfestet 1965) og regulerer 

arealer i den vestre delen av planområdet til vei, boliger og grøntareal (se planbeskrivelsen, 

vedlegg 4, s. 10).  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke private og offentlige eiendommer. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 17.02.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 19.02.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 4, planbeskrivelsen, s. 52 – 

56.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering, 

ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og 

prioriterte lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. 

Arealbruk og transport skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet (se 

planbeskrivelsen s. 9).  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til formålene erverv, 

friområde, LNF-område, bolig, bygning med særskilt allmennyttig formål og 

kommunaltekniske anlegg (se planbeskrivelsen s. 9). 

Planforslaget er i strid med overordnet plan, da det foreslår å omregulere deler av friområder 

og LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål.  

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 



Folkehelsemeldingen 2012-2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den 

fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres, 

herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode 

levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens 

folkehelsearbeid.  

 

Energi- og klimaplan 

Ringerike kommunes Energi- og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine 

hovedmål å stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i 

Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. 

 

Grønn plakat 

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med 

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er de delene av planområdet som 

planlegges utbygget registrert som områder med stor verdi. 

 

Universell utforming, Regional plan – Buskerud mot 2025 

Planen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud 28.04.2011. Den har som ett av sine hovedmål 

at universell utforming skal være et integrert prinsipp i alle nye utbyggingsprosjekter. Dette 

gjelder både utvendige- og innvendige bygningskonstruksjoner samt inngangssoner og 

uteområder.  

 

Juridiske forhold  

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

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

legges fram for Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet, jf. 

gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

I kommuneplanen er arealene på tomt Hov Vest (BT1) avsatt til LNF-område, mens arealet 

for tomt Hov Øst (o_BOP) samt ekstra parkeringsareal (o_SPP) er avsatt til friområde. I 

følge jordressurskart hos www. skogoglandskap.no (se vedlegg 4, planbeskrivelsen s. 24) 

består disse arealene av jord med god kvalitet som setter små begrensninger for jordbruk. 

Det dyrkbare arealet som planforslaget foreslår å omdisponere er på ca. 10 dekar. I 

Ringerike kommunes jordpolitiske arealvurdering (JAV) er områdene imidlertid ikke tatt 

med som arealer med sterke landbruksinteresser. JAV er tilgjengelig i kommunens 

kartløsning.  

 

 

 

 

Økonomiske forhold 



Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og bekoster utredninger og annet i 

forbindelse med planarbeidet. Kommunen er også byggherre for prosjektene. Planforslaget 

vil således medføre betydelige kostnader for kommunen. Kommunen vil få støtte fra 

Husbanken for deler av kostnadene. De detaljerte økonomiske forholdene for øvrig går 

planforslaget ikke nærmere inn på.  

 

Behov for informasjon og medvirkning 

I forbindelse med varsling av planoppstart kom det inn uttalelser fra naboer til 

utbyggingsområdene. Disse uttalelsene viste at det var behov for samarbeidsmøter. 

Det har vært gjennomført to samarbeidsmøter, ett med Hov Barnehage 23.02.16 og et med 

naboer til tomt Hov Vest 01.07.16. Møtereferatene kan leses i vedleggene 23 og 24. 

Ut over dette legges det opp til normal medvirkningsprosess gjennom ordinært offentlig 

ettersyn av planforslaget. 

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. «Det vedtas at forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger ikke sendes på 

høring eller legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

Et slikt vedtak vil blant annet kunne begrunnes i de store økonomiske konsekvensene 

utbyggingsplanene vil medføre for kommunen. Videre vil det være i tråd med de 

argumentene som anføres fra Norsk Forbund for Funksjonshemmede i deres merknad til 

planoppstart (se vedlegg 22), hvor det hevdes at lokaliseringen og utformingen av 

omsorgsboligene vil være med til segregering av mennesker med ulike støttebehov og føre 

til kollektiv sosial isolering.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. Å ha 

tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke. Rådmannen mener kravene som stilles til prosjektet i forhold til for 

eksempel utnyttelsesgrad, estetisk utforming og universell utforming er rimelige og 

nødvendige for å oppnå at den nye bebyggelsen faller godt inn i nærmiljøet samt oppfyller 

sin funksjon som boliger med gode bokvaliteter. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av planbeskrivelsen (vedlegg 4) s. 52 – 

56. Omfanget av innkomne merknader til planoppstart er beskjedent. De viktigste 

merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Overordnede samfunnsmessige 

hensyn har måtte gå foran private hensyn i stor grad, men visse justeringer er foretatt for å 

imøtekomme merknadene. 

 

 

 

 

Omdisponering av dyrkbar mark og forholdet til Jordlova 



Rent prinsipielt synes rådmannen det er uheldig å omdisponere dyrkbar mark til 

utbyggingsformål. Når rådmannen likevel foreslår å tillate arealene omdisponert er dette 

først om fremst på grunn av at de i den jordpolitiske arealvurderingen (JAV) ikke er 

klassifisert som arealer med sterke landbruksinteresser. 

 

Videre er utbygging til omsorgsboliger et stort samfunnsbehov. Omdisponeringen av 

dyrkbar mark vil i dette tilfelle være til gagn for samfunnet generelt ved at det får flere 

omsorgsboliger til rådighet. Når vi snakker om samfunnsgagn snakker vi gjerne om tiltak 

som har betydning for en større gruppe mennesker. Den foreslåtte utbyggingen vil komme 

mange grupper i samfunnet til gode.  

 

Rådmannen vurderer saken til at samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp for det relativt 

beskjedne arealet dyrkbar mark som omdisponeres. 

 

Trafikkforhold 

Siden omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov Vest) og 

Hov Allé (Hov Øst) vil det ikke bli nye utkjøringer mot E16 som følge av planen. Dette ser 

rådmannen som svært positivt. Likeledes sikrer rekkefølgekravet om at fortau langs Hov 

Allé skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov 

Øst at trafikksikkerheten for myke trafikanter blir bedre som følge av planforslaget enn hva 

situasjonen er i dag.  

 

Parkering 

Rådmannen er godt tilfreds med at planforslaget legger til rette for at alle brukergrupper skal 

kunne ha gode parkeringsmuligheter, også dersom man velger å bruke sykkel som 

transportmiddel. Dette bygger opp under Hønefoss som sykkelby. Ekstra parkeringsareal 

som er offentlig tilgjengelig sørger for ryddige parkeringsforhold i nærområdet.  

 

Barns interesser 

Rådmannen ser at Hov barnehage vil miste om lag 600 m² av de til sammen 1.200 m² 

uteområder som de leier av kommunen i dag, og som er opparbeidet til lekeområde. Dette er 

ikke en optimal løsning for barnehagen, men bøtes til en viss grad ved at uteområdene for 

omsorgsboligene planlegges åpne og tilgjengelige for allmennheten, samt at de eksisterende 

grøntarealene nord for barnehagen videreføres som friområde og akebakke i planforslaget. 

 

Utredningskrav og ROS-analyse 

Planen har ikke utløst krav om full konsekvensutredning. Likevel er en rekke temaer belyst 

og gjort rede for i planbeskrivelsen. Rådmannen anser dermed utredningsplikten er oppfylt. 

De risikoene som er påpekt gjennom ROS-analysen er ikke overhengende store. De 

foreslåtte avbøtende tiltakene vil medføre at risikonivået holdes uendret eller reduseres i 

forhold til dagens situasjon.   

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til planene om bygging av Hov Omsorgsboliger. Disse vil dekke et 

viktig samfunnsbehov.  Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen avventer for 

øvrig innspill til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 



 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til planbestemmelser 

4. Planbeskrivelse inkl. oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

5. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

6. Grunnundersøkelser 

7. Avfallshåndtering 

8. Trafikkanalyse 

9. Naturmangfold, sjekkliste 

10. Mulighetsstudie Hov Vest 

11. Sol/skyggeanalyse Hov Vest 

12. Sol/skyggeanalyse Hov Øst 

13. Uttalelse Fylkesmannen Buskerud 

14. Uttalelse Buskerud fylkeskommune 

15. Uttalelse Statens Vegvesen 

16. Uttalelse Jernbaneverket 

17. Uttalelse Karianne Berg 

18. Uttalelse Hov Barnehage v/Amund Gravdal 

19. Uttalelse Tore Bakken 

20. Uttalelse Naboer Tomt Hov Vest 

21. Uttalelse Kommuneoverlegen v/Unni Suther 

22. Uttalelse NFU Ringerike og Hole lokallag, NFU Buskerud fylkeslag 

23. Møtereferat, Hov Barnehage 

24. Møtereferat, Naboer Hov Vest 

25. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

26. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

27. Gjeldende reguleringsplaner  

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 21.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 

 



Flyfoto over området. Planavgrensning er angitt med gul l inje og avgrensning
for utbyggingsområdet er vist med rød linje.
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1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i kommunestyret 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
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg
Feltnavn

1. Boligbebyggelse -
frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 4

2. Boligbebyggelse -
konsentrert småhusbebyggelse BKS

3. Offentlig elle r privat tjenesteyting BOP

4. Barnehage BBH

5. Vann - og avløpsanlegg BVA

6. Bolig/tjenesteyting BT1 - 2

7 . Bolig/forretnin g/kontor BKB



2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. Kjøreveg SKV1 - 3

2. Fortau SF1 - 3

3. Gang/sykkelveg SGS

4. Annen veggrunn - grøntareal SVG

5. Parkeringsplasser SPP

3. Grønnstruktur

1. Friområde GF1 - 2

Hensynssoner
Det reguleres inn hensynssone, jf. pbl. § 12 - 6:

d) Båndleggingssoner -
Båndlegging etter lov om kulturminner H703_1

§ 0. Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy
Innenfor planområdet skal støy til enhver tid tilfredsstil le 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 og kulturvernmyndigh etene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2.ledd.

§0.3 Avkjørsler
Plassering av avkjørslene (vist på plankartet med piler) er veiledende, men fra hvilken veg
tomten skal ha adkomst er bindende. Ved justering av plasseringen må det dokumenteres at
avkjøringen ikke kommer i konflikt med frisikt, kryss, kurvatur o.l.

§0.4 Uteoppholdsareal (MUA)
Uteoppholdsareal (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på 50% av arealene kl.
15.00 ved vår - og høstjevnjevndøgn.

§0.5 Tilknytning til fjernvarmeanlegg
Innenfor planområdet skal nye bygg tilrettelegges for tilkobling til fjernv armeanlegg.



§ 1. Bebyggelse og anlegg

§. 1.1 Fellesbestemmelse
Bebyggelsens takform skal tilpasses strøkets karakter.

§ 1.2 Boligbebyggelse
1. BFS1 - 4
Inne felt BFS 1 - 4 tillates oppført tomannsboliger og eneboliger, sistnevnte eventuelt med
tillegg av bi - leilighet på maksimalt BRA 65 m2. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

Ved eventuell fraskilling av tomt skal ingen tomt få areal mindre enn 700 m². For
tomannsboliger kreves minimum tomtestørrelse 900 m².

2. BKS
Innen felt BKS er maksimalt fem (5) boenheter tillatt. Pr. boenhet kan tillates tilbygg inntil 30
% av hovedbygningens BYA. Samlet utnyttelsesgrad for hele felt BKS må likevel ikke
overstige BYA 30 %. Tilbygg skal tilpasses hovedbygningens uttrykk så disse harmoniserer.
Påbygg tillates ikke. Takvinduer kan tillates.

§ 1.3 Bolig/tjenesteyting
1. BT - 1
Felt BT - 1 kan benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelpar kering, samt plass for
avfallsbeholdere. Feltet kan også benyttes til bolig.

2. Utforming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor BT - 1skal utformes slik at den fremstår som separate boenheter i form
av lavblokker eller kjedet bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets
karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning
menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med
eksisterende struktur og bebyggelse i området.

Utnyttelsesgrad for BT - 1er BYA 30 %. Maksimal mønehøyde er kote +93. Det er tillatt med
sokkeletasje eller kjeller. Fraskilling av tomt er ikke tillatt.

3.Universell utforming
Innenfor BT - 1skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god ti lgjengelighet til så
vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av
inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle. Bratt terreng på tomta kan
sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Ev entuelle usikre område må sperres av.

Ved nyplanting skal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk, or , hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
Det skal tilrettelegges og oppmerkes e n (1) parkeringsplass for bil p r . boenhet .
Minim um 30 % av parkeringsplassene for bil skal utf ormes for funksjonshemmede (HC). HC -
plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og ha bredde 4,5 m og lengde 6 m.
Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning til hovedinngang(er).



Det skal opparbeides minimum é n (1) sykkelparkeringsplass p r . boenhet . Minst to (2) av disse
skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

5. Uteområder
Det skal være minimum 50 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene skal opparbeides
som ett eller flere fellesarealer og ligge sentralt innenfor feltet .

Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgjengelige for allmennheten. Takterrasser og
overbygde terrasser tillates medregn et som uteoppholdsareal.

2. BT - 2
Felt BT - 2 kan benyttes til tjenesteyting eller bolig. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

2. Utforming
Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter. Med tilpasning menes at plassering,
størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med eksisterende struktur og
bebyggelse i området. For felles uteoppholdsarealer skal settes av minimum 50 m² pr.
boenhet.

For ny bebyggelse som skal romme tjenesteyting gjelder bestemmelsene om univ ersell
utforming og parkering som nevnt under § 1.3.1. BT - 1 pkt. 3 og 4.

§ 1.2 Offentlig el ler privat tjenesteyting (BOP), B arnehage (BHH)
1. o_BOP , BHH (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt o_BOP skal benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelparkering, samt plass for
avfallsbeholdere.

Felt BBH skal benyttes som barnehage og uteområde for barnehage med tilhørende bygg for
lager og utstyr, samt areal for parkering, henting og levering.

2. Utforming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor o_BOP skal utformes slik at den fremstår som separate boenheter i
form av lavblokker eller kjedet bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets
karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning
menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med
eksisterende struktur og bebyggelse i området.

Utnyttelsesgrad for o_BOP er BYA 45 %. Maksimal mønehøyde for er kote +100. Det er
tillatt med sokkeletasje eller kjeller.

Utny ttelsesgrad for BHH er BYA 30 %.

3.Universell utforming
Innenfor o_BOP og BBH skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god
tilgjengelighet til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal
integreres i utforming en av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.
Bratt terreng på tomta kan sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Eventuelle usikre område må
sperres av.



Ved nyplanting skal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk , or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
1. o _BOP

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til parkering, svarende til é n (1) parkeringsplass for bil
per boenhet innenfor o_BOP. Antall oppmerkede parkeringsplasser kan være behovsprøvd
i forhold til brukergruppe, likevel må minst 15 plasser merkes opp. Eventuelt
overskytende areal avsatt til parkering kan ikke benyttes til tiltak som hindrer fremtidig
opparbeiding av parkeringsplasser på arealet.

Minimum 30 % av opparbeidede parkeringspla sser for bil skal utformes for
funksjonshemmede (HC). HC - plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og
ha bredde 4,5 m og lengde 6 m. Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning
til hovedinngang(er).

Det skal opparbeides mini mum é n (1) sykkelparkeringsplass per boenhet innenfor o_BOP.
M inst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel.
Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

2. BHH
Innenfor felt BHH skal det opparbeides ni ( 9 ) parkeringsplasser for bil og tolv ( 12 )
parkeringsplasser for sykkel. Minst én ( 1 ) av bilparkeringsplassene skal utf ormes for
funksjonshemmede (HC), og minst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for
transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsp lassene skal være under tak.

3. o_SPP

Parkeringsplassen o_SPP er offentlig og kan benyttes som ekstra parkeringsareal for
feltene BT1 - 2, o_BOP og BHH.

§ 1.3 Bolig/forretning/kontor

1. BKB (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt BKB kan benyttes til forretnings - og kontorvirksomhet, eventuelt i kombinasjon med
bolig. Utnyttelsesgraden er BYA 40 %.

Innenfor felt BKB skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god tilgjengelighet
til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal i ntegreres i utformingen
av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 - o_SF3 (jf. pbl. § 12 - 7 )
For o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 – o_ skal utforming av veier og fortau følge
kommunalteknisk norm.



§ 3. Grønnstruktur
1 . Friområde (jf. pbl. § 12 - 7 )
Innenfor o_GF1 og GF2 tillattes ikke oppføring av bygninger eller annen bruk som kan hindre
områdets formål som friområde.

§ 4. Hensynssoner
1. Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor gjeldende område (H730_1) ligger automatisk fredet kulturminne. Det må ikke
forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor denne sonen uten
tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.

§ 5. Rekkefø lgebestemmelser og vilkår for tiltak

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for være godkjent. Behandlingen av
planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal leveres i målestokk
1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
Atkomstforhold og eventuelle interne veier med snuplasser, parkeringsplass for ansatte og
hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for minib usser og maxitaxier og
sykkelparkering.
Varelevering

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
Støyberegninger for utendørs og innendørs støy
I varetakelse av støykrav og aktuelle støytiltak
Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur

§ 5.2 Byggetillatelse for tekniske anlegg
Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før
arbeidene kan igangsettes. Teknisk e anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende
kommunale standard. Vedlagt søknaden om tekniske anlegg sk al det foreligge

Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.
Belysningsplan
Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.



§ 5.3 Før bruksti llatelse
Før brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:

Renovasjon
Nødvendige tiltak i forhold til støykrav
For BT1 og o_BOP: Uteoppholds - og parkeringsareal
For o_BOP: F ortau langs Hov allé
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1. SAM M E N DRAG

Ringerike kommune ønsker å bygge omsorgsboliger på Hov , om lag 2 km fra Hønefoss sentrum,
der planområdet har adkomst fra henholdsvis Hov allé og Harald Hårfagres vei. Planområdet
ligger i et bebygget område med en blanding av eneboliger og sosial infrastruktur, som
barneha ge og Hov servicesenter. I dag leier Hov barnehage deler av planområdet fra kommunen,

og deler av dette området er opparbeidet til lekeareal. Øvrige deler av planområdet fremstår som
naturtomt.

I reguleringsplanen er det tatt med et større areal for å ju stere utdaterte reguleringsformål.
Omsorgsområdet reguleres hovedsakelig til offentlig og privat tjenesteyting for
omsorgsboligbebyggelse , mens d en opparbeidede delen av tomta ( som i dag leies av Hov

barnehage ) reguleres til barnehageformål (offentlig og privat tjenesteyting ) . Høyder og takform
på ny bebyggelse er avstemt mot omgivelsene. Det er vektlagt at omsorgsboligene skal ha en
utforming som gjør at de fremstår som individuelle boenheter. Dette er særlig v iktig fordi det er
andre bofellesskap nære planområdet og det er ønskelig å unngå at området får et
«institusjonspreg».

Naboer av tiltaket har ved varsel om planoppstart påpekt at de fleste eneboliger i området er på
én etasje, og har protestert mot nedb ygging av friområder. Norsk forbund for utviklingshemmede
(N FU) er ste r kt kritiske til samlokaliseringen av bofellesskap.

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T - 1490 Reguleringsplan Vedlegg
2. Sjekkliste for planbeskrivelse (det aljert) . Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og

bestemmelser for tiltaket.

Forslag til reguleringsplan for plan området.
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2. BAKGRU N N

2.1 Hensikten med planen

Etter bestilling fra Ringerike kommune v/Helse og omsorg er det ønske om å tilrettelegg e for

bygging av omsorgsboliger på Hov. Dette området er valgt på grunn av nærheten til eksisterende
omsorgssenter, en godt egnet tomt som ligger mellom bebygd areal og tilgrensende
landbruksområder i nord, og tomten er i kommunalt eie.

I reguleringsplane n er det tatt med et større areal for å justere utdaterte reguleringsformål.
Dette fører til at planområdet har en større utstrekning enn det planlagte tiltaket, for å

kunne erstatte eldre, lite he nsiktsmessige reguleringsplaner. I figurer i
planbeskrivelsen vises i tillegg grensen som markerer utstrekningen til arealet for de t
planlagte tiltaket. Det er det ytterste (største) planavgrensning som er planforslagets
juridiske avgrensning.

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for ny bebyggelse i form av omsorgsboliger (Asplan Viak

2016). Denne viser hvordan ny bebyggelse kan arte seg og er benyttet som underlag for
reguleringsplanen. Mulighetsstudien er lagt som vedlegg.

2.2 Forslagsstiller /eierforhold , plankonsulent

For slagsstiller er Ringerike kommune. Prosjektleder er Trond Skogdal , 90 89 13 80 ,
trond.skogdal@ringerike.kommune.no , adresse Rådhuset , Osloveien 1, 3052 Hønefoss .

Ringerike kommune eier tomtene som inngår i reguleringsplanen.

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Rune Tøndell, telefon 9098 2861, email
rune.tondell@ramboll.no , adresse Erik Børressens allé 7, Pb. 113 Bragernes, 3001 Drammen
http: //www.ramboll.no/

Arkitekt for prosjektet er Asplan Viak, som har laget perspektivtegninger og sol/skygge - analyser.

2.3 Tidligere vedtak i saken

Oppstartssak er behandlet i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning (møtedato 18.01.2016,
sak 9/16) og formannskapet (møtedato 19.01.2016, sak 8/16) som anbefalte oppstart.

Av vedtakene i hhv. hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning og formannskapet fremgår det
at det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt barnehage.

2.4 Utbyggingsavtaler

De t pågår ikke arbeid med utbyggingsavtale i tilknytning til saken.

2.5 Krav om konsekvensutredning (KU)

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet , jamfør Forskrift om

konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis
hva som automatisk føre r til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes. Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning .
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3. PLAN PROSE SSE N

3.1 Medvirkningsprosess

Oppstartsmø te med kommunens planavdeling og berørte fagavdelinger ble avholdt 09.02.2016 .
Det har vært flere avklaringer og prosjektmøte om planen.

Det er i tillegg avholdt følgende møter:

Avklaringsmøte med Hov barnehage 23.02.2016 . Tema for avklaringsmøte barnehagens behov
for utearealer, da barnehagen i dag leier deler av tomten som inngår i planområdet og har
opparbeidet denne til lekeareal.

Informasjonsmøte med de nærmeste naboene ble avholdt 01.07.2016. He n sikten var å gi
inf ormasjon om prosjektet og få tilbakemeldinger om forhold som angår naboskapet.

3.2 Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i
Ringerikes blad.

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regi onale myndigheter etter adresselister fra
Ringerike kommune. Brev til berørte eiendommer og regionale myndigheter var datert
17.02.2016 og f rist for uttalelser var 18.03.2016

Det kom inn 10 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i eget kapittel
« Innkomne innspill » sammen med forslagsstillers kommentarer.
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4. P LAN STATU S

I dette kapitlet er relevante utdrag fra andre planer og føringer gjengitt.

4.1 Statlige planer og føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Plan - og bygningsloven sier at regjeringen skal utarbeide nasjonale forventinger til planleggingen
hvert 4. år. Gjeldende forventningsdokument er vedtatt 12.06.2015. Når det gjelder utviklingen
av by - og tettstedsområder, peker forventingsdokumentet bla. på følgende:

Det skal tilrettelegges for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut i fra hensynet til

samordnet areal - og transportplanlegging
Kommunene skal tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet
Kommunene skal sikre trygg e og helsefremmende bo - og oppvekstmiljøer
Kommunene skal legge til rette for fysisk aktivitet, bla. ved å sikre sammenhengende grønne
strukturer og nær tilgang til områder for lek, rekreasjon, idrett og nærfriluftsliv
Kommunene skal legge prinsipper om ti lgjengelighet og universell utforming til grunn i

planlegging av omgivelser

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige,
sto re nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging (2014)

Hensikten med retningslin jene 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 kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds - og byutvikling.
Målet med retningslinjene er blant annet at:
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tett steder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og

fremme helse, miljø og livskvalitet.

Tilgjengelighet for alle
Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan - og bygningsloven. Samfunnet skal utformes
slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av funksjonsnivå. I den fysiske
planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik at alle, inkludert

bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede kan bruke dem, uten at det skal
være behov for spesiell tilpasning.
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4.2 Kommunale (overordnede) planer

Kommuneplanen s arealdel
I kommuneplanens arealdel 2007 - 2019 vedtatt 30.08.2007 er området regulert til erverv,

friområde, LN F - område, bolig , bygning med særskilt allmennyttig formål og kommunaltekniske
anlegg. Skravu ren angir «andre restriksjoner».

Kommuneplan .

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 203
I Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering,
ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og prioriterte
lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområde t. Arealbruk og transport

skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet.

Folkehelsemeldingen 2012 - 2030
Folkehelsemeldingen 2012 - 2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den
fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres,
herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode levekår

og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens folkehelsearbeid.

Energi - og klimaplan
Ringer ike kommunes Energi - og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine hovedmål å

stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i Ringerike skal være
mest mulig klimavennlige.
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4.3 Gjeldende, tilgrensende og overlappende regulerin gsplaner

PLANID PLAN N AVN VEDTAKS -
DATO

218 - 01 Et område ved Hov gård 04.11.1999

49 Hov gård 14.08.1964

Området er med i reguleringsplanene 218 - 01 «Et område ved Hov gård» og reguleringsplan nr.

49 « Hov gård » . «Et område ved Hov gård» regulerer arealer til bolig, lekeplass og friområde
(park, turveg, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt et lite områd e med vei, i
reguleringsplanene, som vist nedenfor

Planområdet er markert med blå stipling , mens planen Et område ved Hov gård ligger til høyre i bildet .
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Plan 49 Hov gård er av eldre dato og regulerer arealer i den vestre deler av planområdet til veg,
boliger og grøntareal.

Plan 49 Hov gård

Planområdet grenser til følgende planer:

PlanID 0605 335 – FV. 35 Hønengata (vedtatt 30.08.12)
PlanID 0605 143 – Haugom 87/17 (vedtatt 13.06.1980)
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4.4 Temaplaner, analyser og utredninger

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er delen av planområdet som planlegges
utbygget registrert som områder med stor verdi. Boligområdene, markert med gult, er angitt
som «områder med mangler i grønnstrukturen».

Fra « Grønn plakat».
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I temakartet for landskap , som inngår i ”Grønn plakat” er trerekke langs Hov allé avmerket.
Deler av planområdet er vist som ”Kategori 2 – Store landskapsverdier”. Dette betyr at
områdene så langt det er mulig ikke bør omdisponeres. Dersom ingen andre alternativer finnes,
kreves l okale vurderinger. Deler av planområdet faller også inn under kategori 3 b, «Bynære

skogbruksområder». Områdene kan omdisponeres, men det skal legges vekt på
landskapstilpasning og eventuelt styrking av spesielle trekk ved landskapet.

Fra « Grønn plakat – landskap».
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5. E KSISTE RE N DE FORH OLD

5.1 Beliggenhet

Tiltaksområdet ligger på Hov i Ringerike kommune, om lag 2 km nordøst for Hønefoss sentrum.

Tiltakets plassering ved Hov i Hønefoss.

Planområdet avgrenses av veien Harald Hårfagres ve i og Hov allé i sør og sørvest. E16
(Hvals moveien) nord for planområdet.
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Flyfoto over området. Planavgrensning er angitt med gul linje og avgrensning for tiltaket er vist med rød

linje.
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5.2 Dagens arealbruk og eierforhold

Området er av en blandet karakter med boliger, sosial infrastruktur og næringsarealer.

I vest, mot Hønengata er det næringsarealer i form av noe detalj - og byggevarehandel. Sentralt i
planområdet, langs Hov allé og Harald Hårfagres gate er det boligbebygg else, hovedsakelig i
form av eneboliger. Helt øst i området ligger Hov barnehage. Vest og nordvest for barnehagen
ligger friområdet som planlegges benyttet til omsorgsboliger. I dag brukes deler av fri området til
lekeområde for barnehagen. Etter avtale med kommunen har barnehagen gjerdet inn og
opparbeidet deler av kommunens tomt til dette formålet. Det fremgår av barnehagens innspill til

varsel om planoppstart at de også benytter resten av tomten til lek og opphold året rundt.
Det ikke - opparbeidede område t fremstår som naturtomt.

Nord for planområdet ligger det jordbruksarealer mens bosenteret Hov servicesenter ligger øst
for barnehagen. Boligområdene fortsetter også sør for planområdet, og Hønengata avgrenser
planområdet i vest.

Arealbruk i planområde t. Arealbruks inndelingen følger ikke eiendomsgrenser, men viser hvordan
arealbruken i området fremstår.

Tomten som foreslås utbygget med omsorgsboliger er gårds - og bruksnummer 87/1.
Eiendommen eies av Ringerike kommune. Øvrige tomter og eiere innenfor pl anområdet er gitt

som vedlegg.
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Eiendomsforhold i og ved planområdet. Større eiendommer i og ved planområdet er vist med gårds - og

bruksnu m mer.
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5.3 Stedets karakter

Plan området er en blanding av boligbebyggelse og sosial infrastruktur i form av blant annet Hov

barnehage og Hov Gård Bofellesskap, med utsyn mot jorder i nord. Dette gir området et landlig
preg. Bebyggelsen er av varierende alder og er en blanding av enebolig er, rekkehus og
lavblokker som er strukturert rundt interne adkomstveier. Saltak går igjen i boligbebyggelsen.
Vestover mot Hønengata endrer planområdet karakter fra et landlig boligområde til å være
preget av trafikkarealer og næring.

1. Barnehage – Hov allé 30 (google) 2. Hov gård bofellesskap – Hov allé 48 - 54

(google)

3. Hov gård bofellesskap – Hov allé 56 (google) 4. Harald Hårfagres gate 20 - 28 (google)

5. Hønengata sett mot sør (google) 6. Hov allé 6 (google)



HOV OM SORGSOM RÅDE 19 ( 61 )

Ramboll

5.4 Landskap og blå - grønne strukturer

Hov ligger lavt i landskapet, med omkringliggende slake landformer som danner noen lave åser
rundt området. Hov ligger på grensen mellom et tettbebygd område dominert av eneboliger og
jordbrukslandskap. Mellom jordene er det mindre områder med skog. Ca 200 meter sør ligger

Randselva som er en meandrerende elv som slynger seg gjennom landskapet. Elveløpet med
kantvegetasjon og meanderbuene, sammen med jordbruk - og skogslandskapet er av høy estetisk
og kulturell verdi og har stor betydning for landskapskarakt eren. De aktive naturprosessene er
tydelig synlige langs elven. Kontrasten mellom elvelandskapet, jordbrukslandskapet og de
bebygde arealene forteller mye om landskapets utvikling gjennom tidene. I tillegg til å være
viktige elementer for landskapets utvik ling og historie, er de også identitetsskapende elementer i

landskapet. Det åpne landskapet sammen med den stedvis tette skogsvegetasjonen skaper store
og åpne landskapsrom. Overgangssonen mellom de tettbebygde arealene og jordbruksarealene
viser en endrin gsprosess der menneskelige inngrep gir preg til landskap på ulike måter, enten
det er å skape bosteder eller å utnytte god jord til dyrking.

De lokalklimatiske forholdene på stedet er typisk for innlandsklima. Det er gode solforhold i og

med at det ikke e r noen høye landformer som skjermer for solen. Gjennom året er ikke vinden
særlig sterk, og beveger seg i hovedsak fra nordvest og inn på området, i tillegg til en del vind
som kommer inn fra sør, fra Tyrifjorden. Randselva kan under enkelte klimatiske for hold ta med
s eg kjølig luft innover området. Kartet nedenfor viser uteberedelsen og sammenheng mellom blå
og grønne struk turer og landbruk. Planområdet i nngår i et grøntbelte som gre nser mot
jordbruksområder i nord.

Grønne og blå
strukturer



20 ( 61 ) HOV OM SORGSOMRÅDE

Rambø ll

Terrenghøydene innenfor utbyggingsområdet er på kote 91 mot Hov allé og kote 84 mot Harald
Hårfagres vei. Terrenget faller ned til kote 75 i nordvest og kote 72 i nordøst.

Koter (terrenghøyder)i planområdet .

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner ( www.kulturminnesok.no og
www.miljostatus.no), og det er fire registrerte kulturminner i nnenfor/på grensen til planområdet.
Innenfor planområdet er det regist ret et t automatisk fredet gravminne fra jernalderen, med

tilhørende sikringssone. Det er også registrert tre lokaliteter, hvorav ett ligger på grensen til
planområdet, angitt som haug/groplokalitet (ubestemt) og med uavklart vernestatus.
Sør for planområ det er det registrert en gravhaug, Liljekonvallhaugen, fra jernalder en . Denne er
automatisk fredet.



H OV OM SORGS OM RÅDE 21 ( 61 )

Ramboll

Registrerte kulturminner i og ved planområdet.

5.6 Naturverdier

Det er et lite område med trær som utgjør «naturen» inne på utb yggingsområdet, i tillegg er det
skråninger med bjørkevegetasjon i overgangen mot dyrkede jordbruksarealer i nord.

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens

artskart. Det er ikke registrert verneomr åder, artsfredning eller annen fredning, viktige
artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller
regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.

Det er ikke registrert rødlistede arter innenfor planområdet. Om lag 250 sørvest for planområdet
er den nær truede arten tyrkerdue registrert i 2009 ( http: //artskart.artsdatabanken.no/ ).
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Vegetasjon på området

Bjørkevegetasjon i skråningen i områdets nordlige del
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5.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder

Det er ikke registrert stier eller løyper/skiløyper i planområdet i følge www.ut.no . Men det er
registrert stier sør for jernbanelinjen og rund Hovsenga. Disse er stier som er viktig for dem som
bor i området og brukes mu ligens av barnehage. S tiene ligger ca. 800 meter fra planområdet , se

figuren under . Planområdet grenser til jorder og det er naturlig å anta at dis se brukes til ski om
vinteren. I forbindelse med varsling av planoppstart har det kommet frem at deler av planområde
har blitt brukt som friområde/lekeområde.

Kart som viser stien og veien som kobler Hovsenga med planområde

5.8 Landbruk / naturressurser

I følge www.skogoglandskap.no er størstedelen arealene i utbyggingsområdet fulldyrka jord ,
mens øvrige deler er skog av særs høy bonitet . Planområdet for øvrig er utbygd.
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Bonitetskart i og ved planområdet.

I følge jord resurs kart hos www.skogoglandskap. no, som viser hvor store begrensninger
jordegenskapene setter for jordbruk , er det små begrensninger. Dette er den nest beste av totalt
fire kategorier.

Jord ressurser i og nær planområdet.
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5.9 Trafikkforhold

Det er utført en egen trafikkanalyse for prosjektet (Trafikkanalyse Hov omsorgsboliger, Rambøll,
mai 2016)

Området har adkomst fra Hov allé, som igjen har adkomst via hovedveisystemet, Fv. 35
Hønengata og E16 Hvalsmoveien. Forbi planområde har Hov allé en fartsgrense på 30 km/t og
beregnet ÅDT på ca. 700. Harald Hårfagres har en beregnet ÅDT på ca. 30 Hønengata har en
ÅDT på 17700 (2015) og Hvalsmoveien har en ÅDT på 8600 (2015) (www.vegkart.no).

I krysset mellom Hov allé og Harald Hårfagres vei er det r egistrert en M C - ulykke i 1996, der en

person ble lettere skadd. I Hønengata og Hvalsmoveien er det registrert flere trafikkulykker på
mange steder langs strekningene. I Hønengata er ulykkene er konsentrert rundt veikryss, og er
for det meste oppgitt å kun ha lettere skadde. Ulykkene er registrert over et lengre tidsrom, fra
70 - tallet og frem til i dag. Det er tyve år siden det ble det registrert en trafikkulykke med
alvorlig skadde. Ulykken skjedde i Hvalsmoveien i 1996. ( www.vegkart.no ).

Det er fortau langs deler av Hov allé.

Ulykkessituasjon i og nær planområdet, vist med punkter. Registrerte ulykker strekker seg fra 70 - tallet

og frem til i dag.

Det ligger to bussholdeplasser i nærheten av utbyggingsområdet , Ho v servicesenter og Hov allé,

begge om lag 200 meter fra planområdet, i hvert sin retning. Busstilbudet er dårlig fra disse
holdeplassene. Ved å gå ca. 450 meter, til Hønengata, bedrer busstilbudet seg med avganger ca.
2 ganger i timen mot Hønefoss sentrum. Turen tar ca. ti minutter fra utbyggingsområdet .
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5.10 Barns interesser

Deler av planområdet er i dag opparbeidet og i bruk som lekeområde av Hov barnehage. I sin

merknad til varsel om oppstart av planarbeid sier barnehagen at de også bruker friområdet
(utenfor den opparbeidede delen av tomten som de leier) hele året. Naboer a v området har ved
varsel om oppstart av planarbeid sagt at området tidligere ble brukt av barn til lek, blant annet
som akebakke.

Det er ikke utført barnetråkkregistreringer i området.

Kartet nedenfor viser lekeområder i og nær planområdet og hva de ulike områdene inneholder.

Lekeplasser i og nær planområdet
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Del av planområde som i dag leies av Hov barnehage og er opparbeidet til lekeområde ( dato

08.02.2016).

5.11 Sosial infrastruktur

D et er sosial infrastruktur i området i form av omsorgssenter og Hov barnehage, som er privat og

har 75 barn. Nærheten til omsorgssenter er en fordel for dette prosjektet (omsorgsboligene).
Skolekapasitet er ikke relevant for hensikten med det t e planarbeide t.

5.12 Universell tilgjengelighet

Utbyggingsområdet består av en skrånende del, med forutsetninger for universell tilgjengelighet
både inne på området og fra Hov allé.
Utbyggingsområdet er ikke bebygd i dag, med unntak av den delen som er opparbeidet til

leke område .
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5.13 Teknisk infrastruktur

Det som er kjent av infrastruktur i den ubebygde delen av området er en avløpsledning som går

ov er området til Hov pumpestasjon. I samme grøftetrase som avløpsledningen ligger også en
signalkabel. Utover dette er ikke omfanget av installasjoner i grunnen kjent.

Avløps - og vannledninger følger veiene i området, og i grøften mellom vegeter t skråning og
dyrket mark.

Teknisk infrastruktur hentet fra Ringerike kommune sin kartløsning.
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Figuren nedenfor viser punktvise el - og VA - installasjoner. Hovedsakelig er
dette belysningspunkt er og kummer som følger veiene i planområdet.

Teknisk infrastruktur, punktinstallasjoner. Data mottatt fra Ringerike kommune.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme i Ringerike kommune.
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5.14 Grunnforhold

Om lag en tredjedel av planområdet er angitt med særlig høy aktsomhet for radon. Øvrige

områder er vist som «usikker», noe som angir at det ikke er gjennomført målinger, eller
målingene ikke gir tilstrekkelig grad av sikkerhet for å fastslå grad av aktsomhet (www.ngu.no).

Radonaktsomh et i planområdet

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av
skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for

kvikkleire for planområdet (atlas.nve.no). Kvikkleiref aren forholder seg imidlertid kun til
registreringer for arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten
vurderes.

Ca. 25 0 meter nordvest for planområdet, Henshellinga, er det rapportert om et jordskred
04/02.2016. Kilde for in nmeldingen er ikke oppgitt (atlas.nve.no).

Løsmasser i planområdet består av elveavsetninger (vist med gul t i figuren nedenfor) og
fyllmasse r (vist med grått i figuren nedenfor).
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Løsmasser i planområdet.
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5.15 Støyforhold

www.miljostatus.no viser støysonekart med gjennomsnittlig døgnlig veistøy (riks - og fylkesveier).

De ubebygde delene av planområdet er delvis støyutsatt fra E16 og ligger i gul støysone, 55 – 60
dB. Banestøy fra jern banen sør for planområdet er ikke kartlagt.

Støysonekart fra www.miljostatus.no

5.16 Luftforurensning og forurensing i grunn

Utslipp av CO2 fra vegtransport er for Hønefossområdet oppgitt å være 4 - 12 tonn per 5X5 km2.
Dette er den midterste av totalt 9 ka tegorier.
Utslipp av N Ox fra vegtransport er for Hønefossområdet oppgitt å være 8,5 - 21 tonn per 5X5

km2. Dette er den fjerde kategorien av totalt 9 kategorier, der kategori 1 er best (lavest utslipp)
(www.miljostatus.no).

Det er ikke registrert forure nsning i grunn i eller nær planområdet (www.miljostatus.no).

5.17 Næring

Temaet vurderes som ikke relevant for planarbeidet.
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6. PLAN FORSLAGE T

6.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål

Hensikten med planen er å planlegge omsorgsboliger , og få ryddet opp i eldre reguleringsplaner
med en samlet plan for hele området .

Avgrensning :
Planområdets utstrekning er for det meste basert på gjeldende eiendomsgrenser og
planavgrensning til eksisterende reguleringsplaner som vil erstattes av planforslaget . Den
offentlige veien Hov allé inngår i planområdet.
Planområdets samlede størrelse er 69,1 daa.

Planavgrensning for området

REGULERIN GSFORMÅL

(PBL §12 - 5)

BETEGN ELSE

(jf. Kart)

STØRRELSE
(daa)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Barnehage BBH 4,2

Bolig/forretning/kontor BKB 7,8

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse ( 4 ) BFS 26,6

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse BKS 3,9

Offen tlig eller privat tjenesteyting BOP 3,8
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Bolig/tjenesteyting (2) BT 6,1

Vann - og avløpsanlegg BVA 0,5

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur

Annen veggrunn - grøntareal (2) SVG 0,5

Fortau (3) SF 1,5

Gang - /sykkelveg SGS 0,1

Kjøreveg ( 3 ) SKV 5,3

Parkeringsplasser SPP 0,7

Nr. 3 Grønnstruktur

Friområde (2) GF 7,9

T otalt alle kateg orier 69,1

6.2 Bebyggelsens plassering og utforming

Områdene som er aktuelle som omsorgsboliger, er delt inn i to felter, BT1 og o_BOP, som

beskrives nedenfor.

BT1

Dette er det vestre feltet for omsorgsboligbebyggelse. Planbestemmelsene åpner for at

bebyggelsen kan u tformes som lavblokker eller kjedet bebyggelse .

N aturlig terreng varierer mellom kote 80 og 84 for den høyestliggende delen av tomta, hvor det

er mest aktuelt å bygge.
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BT1 får adkomst fra Harald Hårfagres vei, med fem meters byggegrense fra denne.

Utnyttelsesgraden (% BYA) er foreslått til 30 %, noe som er tilsvarende reguleringsplaner for

lavblokkbebyggelse nære planområdet. Maks mønehøyde er satt til kote +93 , noe som muliggjør
lavblokkbebyggelse. Det tillates sokkel/kjelleretasje.

Feltet BT2 er allerede bygget ut, og fanges opp av samme bestemmelser som BT1.

o_BOP

Dette er det østre feltet for
omsorgsboligbebyggelse.
Planbestemmelsene åpner for at
bebyggelsen kan utformes som
lavblokker eller kjedet
bebyggelse . Utnyttelsesgraden

(% BYA) er foreslått til 4 5 % ,
som gir rom for det planlagte
bygget og tilhørende
parkeringsplasser på egen tomt .
Maks mønehøyde er satt til kote
+100 . Felt o_BOP ligger noe

høyere i terrenget enn BT 1.
Naturlig terreng varierer m ellom
k ote 85 og 91 for den
høy e s tliggende delen av tomta
hvor det er mest aktuelt å
bygge. Det tillates

sokkel/kjelleretasje.

O_BOP2 får adkomst fra Hov
allé, med 12 meters

byggegrense fra denne s senterlinje . Dette er i tråd med u nderliggende reguleringsplan, 2 18 - 01
Et område ved Hov gård.

Øvrige arealformål

BBH – Barnehage
Felt BBH skal benyttes som
barnehage og uteområde for
barnehage med tilhørende
bygg for lager og utstyr.

Utnyttelsesgrad er BYA
30%.
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O_SPP –

Parkeringsplasser
Dette er arealet er offentlig,
og kan nyttes som ekstra
parkeringsareal for BT 1 - 2 og
o_BOP (i tillegg til
parkeringsplasser som

opparbeides innenfor disse
to feltene) , samt BHH .
Antall parkeringsplasser og
plassering av disse som vist
i plankartet er kun
v eiledende.

o_BVA – Øvrige
kommunaltekniske
anlegg
I gjeldende kommuneplan,
vedtatt 30.08.2007, er dette

arealet regulert til
kommunalteknisk anlegg,
og dette arealformålet
videreføres i planforslaget.

o_GF1 - Fri område
Innenfor o_GF1 tillattes det
ikke oppføring av bygninger
eller annen bruk som kan
hindre områdets formål som

friområde.

‘

o_SKV1 og o_SKV2 –
Kjøreveg
For Hov allé ( o_SKV1 ) og
Harald Hårfagres vei
( o_SKV2 ) samt fortau
o_SF1 – oSF3 skal

utforming av veier og fortau
følge kommunalteknisk
norm.
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BFS1 – BFS4 og BKS
Frittliggende og
konsentrert småhus -
bebyggelse
T illatt utnyttelsesgrad er
BYA 30 %.

For BFS1 - 4 er det tillatt med
én boenhet per tomt,
eventuelt med tillegg av en
bi - leilighet med maksimal
BRA 65 m2.

BKB
Bolig/forretning/kontor
Reguleringsformålet
viderefører dagens bruk av
området, med en blanding

av boliger, forretning og
kontor. Tillatt
utnyttelsesgrad er BYA 40
%.

6.3 Boligmiljø, bokvalitet

Den nye bebyggelsen skal ligge i et etablert boligområde. Bygningsmassen består hovedsakelig
av eneboligbebyggelse, men det er også lavblokkbebyggelse nær planområdet. Ny bebyggelse
skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva

som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger
skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i området.
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6.4 Parkering

B estemmelsene angir at d et skal avsettes en (1) parkeringsplass for bil pr. boe nhe ten . For o_BOP

skal 15 plasser merkes opp umiddelbart , resten kan være behovsprøvd. For BT - 1 skal alle
plassene oppmerkes umiddelbart. Minimum 30 % av parkeringsplassene skal utformes for
funksjonshemmede, og disse skal ha god tilgjengelighet til hovedi nngang(er). For
barnehagetomta er det angitt konkrete parkeringstall, som er 9 for bil og 12 for sykkel.

o_SPP kan nyttes som ekstra parkeringsareal for tomtene avsatt til bolig/tjenesteyting,

tjenesteyting eller barnehage.

Det skal opparbeides minimum é n (1) sykkelparkeringsplass pr. boenhet. Minst to (2) av disse
skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplasser skal anlegges under tak.

6.5 Infrastruktur og trafikk

I plankartet er avkjørsler vist i form av avkjørselspiler. BT 1 skal ha adkomst fra Harald Hårfagres

vei og o_BOP skal ha adkomst fra Hov allé. Bestemmelsene angir at plassering av avkjørslene
(vist på plankartet med piler) er veiledende, men fra hvilken veg tomten skal ha adkomst er
bindende. Ved justering av plasse ringen må det dokumenteres at avkjøringen ikke kommer i
konflikt med frisikt, kryss, kurvatur o.l.

6.6 Miljøfokus

Planforslaget forholder seg til enhver tid gjeldende byggetekniske forskrifter.

6.7 Universell utforming

Bestemmelsene angir at universell utforming s kal sikres i nnenfor o_BOP , BT1 - 2 og BBH , slik at
alle grupper får god tilgjengelighet til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god
tilgjengelighet skal integreres i utformingen av inne - og uteområder på en slik måte at de
naturlig benyttes av alle. D et skal plantes vekster med lite pollenutslipp .

6.8 Uteoppholdsareal

For BT 1 og o_BOP sier planbestemmelsene at det skal være minimum 50 m 2 uteoppholdsareal
pr. boenhet innenfor BT 1 - 2 og o_BOP . Uteområdene skal opparbeides som ett eller flere
fellesarealer og ligge sentralt innenfor BT 1 - 2 og o_BOP.
Takterrasser og overbygde terrasser tillates medregnet som uteoppholdsareal.

Det er gitt i bestemmelsene at uteområder ved BT 1 - 2 og o_BOP skal søk es gjort tilgjengelige og

åpne, slik at det blir naturlig for alle å skulle ferdes her, ikke kun beboere, ansatte og besøkende.
Graden av åpenhet må vurderes mot beboerne sine behov, slik at beboernes trygghet blir
ivaretatt.

Om lag halvparten av arealet som i dag leies av Hov barnehage er foreslått som en del av
uteoppholdsarealet til Hov barnehage , og regulert med samme formål. Arealet har en størrelse

på 606 m 2.

6.9 Teknisk infrastruktur

For felt o_BOP er det fjernvarme - trasé i umiddelbar nærhet og tilknyt ning planlegges. Felt BT 1

har ikke fjernvarme i umiddelbar nærhet og vil mest sannsynlig ikke bli tilkoblet fjernvarme.
Brannvannskrav følger kommunens bestemmelser/ krav og det forutsettes at det etableres
tilstrekkelig kapasitet for brannvann.
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6.10 Rekkefølge bestemmelser

Før brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:
Renovasjon
For BT 1 og o_BOP: Uteoppholds - og parkeringsareal

For o_BOP: fortau langs Hov allé
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7. VIRKNIN GE R

7.1 Eksisterende planer

Planen foreslår å omregulere arealer avsatt til friområde o g LN F - område til arealformålet offent lig

eller privat tjenesteyting, og samsvarer derfor ikke med kommuneplanens arealdel. På
reguleringsplannivå vil planen innebære at eldre, lite hensiktsmessige planer kan oppheves og at
områder innenfor planområdet som ikke inngår i planlagt tiltak reguleres i sa msvar med dag e n s
bruk.

7.2 Landskap

Utbygging av området vil føre til et mindre terrenginngrep, som i hovedsak vil bestå av å flate ut
terrenget rundt omsorgsboligene for å legge til rette for kjøring og universell tilgjengelighet i
uteoppholdsarealene. Terrenginngrepene sammen med byggene og de opparbeidede arealene, vil
være med på å skape et mer menneskeskapt og konst r uert preg på landskapet. Ny bebyggelse i
BT1 og o_BOP vil bli en kontrast til området med enebol i ger som ligger like ved. o_BOP ligger på
toppen av en nordvendt skråning. Dette vil sikre gode utsiktsforhold fra nordsiden av byggene og

ut mot ås - og jordbrukslandskap.

Ny bebyggelse har moderate virkninger på landskapet sett fra avstand. På et mer lo kalt nivå vil
byggene og endringene i landskapet være synlige fra boligområdene like ved. Bygge ne vil også
være synlige fra E16 i og med at de ligger noen meter høyere enn vegen, på toppen av en
skråning med et åpent jorde nedenfor. Kontrasten mellom jordb rukslandskapet og det bebygde

arealet kommer til å bli tydeligere enn det var, ved at omsorgsboligene bygges i kantsonen
mellom de to ulike landskapene, som før bestod av mye skog. Materialbruk sammen med
vegetasjon rundt byggene og i de hagemessige areale ne vil ha innvirkning på hvordan byggene
forholder seg til det rundt. Vegetasjon rundt byggene vil dempe byggene og gjøre at de glir inn i
det omkringliggende landskapet. Valg av stedegne arter kan vær med på å bevare
stedsidentiteten i det endrede og beby gde landskapet.

Mulig b yggehøyde, felt o_BOP

7.3 Stedets karakter, byform og estetikk

Planbestemmelsene angir at bebyggelsen på felt o_BOP skal ha en maksimal gesimshøyde på
kote 100 . B ygningshøyde n tilsvarende bygningsmassen til Hov servicesenter, og er derfor ikke en

fremmed bygningstype i området. For de aller næreste omgivelsene, eneboliger på 1 - 2 etasjer,
er høyder og typologi i en annen skala enn sine omgivelser. For å imøtekomme dette, gir
pla nbestemmelsene føringer om at ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men

bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at
plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med eksisterende
struktur og bebyggelse i området.
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På grunn av planforslaget vil nærområdet i ytterligere grad fremstå som et område der sosial
infrastruktur i form av omsorgsboliger er samlet. Planbestemmelsene sier at boenhetene skal
utformes slik at de f remstår som leiligheter eller kjedet bebyggelse for å motvirke at området får

et institusjonspreg.

Mulig bygningstypologi, felt o_BOP

Mulig opplevelse av ny bygning på felt o_BOP
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Mulig bygningstypologi, felt BT 1

Mulig opplevelse av ny bygning på felt BT 1, sett fra Harald Hårfagres vei.
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7.4 Sol - og skyggevirkning

Sol - og skyggevurderinger er basert på mulig bygningstypologi, og tar utgangspunkt i
situasjonen ved vå rjevndøgn, 21. mars og sommersolverv, 21.juni. Ved høstjev ndøgn (21.
september) står sola likt som ved vårjevndøgn (med en times tidsforskyvning pga. sommertid).

Situasjonen ved foreslått bebyggelse gir få konsekvenser for omgivelsene på formiddag og
ettermiddag , på grunn av avstanden mellom bebyggelsen. Øvrige sol - skyggeanalyser, bla. for
vintersolverv 21. desember, er lagt ved som vedlegg. Sol - skyggevirkning på uteoppholdsareal til
ny bebyggelse skal dokumente res i byggesøknad for tiltaket.

For tiltaket i øst er sol - /skyggestudiet basert på bygningshøyd e inntil kote 9 8 .

For tiltaket i vest er sol - /skyggestudiet basert på bygningshøyde inntil kote 91.

Skyggevirkning av ny bygning på felt o_BOP , ved vårjevndøgn .
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Skyggevirkning av ny bygning på felt o_BOP , ved sommersolverv

Skyggevirkning av ny bygning på felt BT 1
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7.5 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi

Det er ett automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Dette er regulert med
hensynssonen «båndlegging etter lov om kulturminner» i plankartet, med en tilhørende
planbestemmelse som sier at det ikke må forekomme noen form for inngrep i grunnen eller

andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.

7.6 Naturmangfoldloven

Sjekkliste for naturmangfoldloven §§8 - 12 er utfylt av arealplanlegger. Tilgjengelige databaser er
benyttet. Se vedlegg. Området er ikke befart av naturforval ter.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Aktuelle databaser er undersøkt, uten funn av spesielle naturverdier. Området er ikke kartlagt for
naturmangfold i forbindelse med reguleringsplanen. Utbyggingsområdene befinner seg i
randsonen av eksisterende bebyggelse, og e r av begrenset størrelse. Som følge av dette
planforslaget, gjør at eksisterende kunnskap vurderes til å være tilstrekkelig.

§ 9 Føre - var - prinsippet
Fordi kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok, er det ikke grunn til å tillegge føre - var -
prinsippet sto r vekt.

§ 10 Samlet belastning
Begrensede skogsområder vil gå tapt som følge av planforslaget. Tiltaket er ikke venta å forverre

den samlede belastningen for naturmangfoldet i stor grad

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse
Det forutsettes at eventuell skade på miljøet rettes og dekkes av tiltakshaver

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det forutsettes at det ikke benyttes teknikker eller driftsmetoder som er til skade for
naturmangfoldet.

7.7 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk

Områder som tidligere har vært i bruk til rekreasjon/lek, foreslås regulert til offentlig/privat
tjenesteyting. Skråningen nord i planområdet er regulert til fri område, en bruk området også har
i dag. I kommuneplanen er arealet på grønnstruktur (friområde) satt til 7 333 m 2. I tillegg er det

avsatt 9,7 daa til LN F (landbruk - , natur - og friluftsområde). I reguleringsplan en er regulert
friområde (tidligere LN F områder) på 7940 m 2. Noe som er 607 m 2 mer enn det som er i
kommuneplanen. Det er ikke LN F - arealer i regulerings planen.

7.8 Folkehelse

Planforslaget legger opp til omsorgsboliger i et område der det allerede ligger bebyggelse

tilsvarende dette. I forbindelse med varsel om planoppstart kom det merknader som fryktet en
«re - institusjonalisering» ved at slike funksjoner l okaliseres samlet, og at dets beboere ikke får
delta i samfunnet på lik linje med øvrige, men samles i egne «enklaver». I et

folkehelseperspektiv kan dette være negativt med tanke på å fremme helse og trivsel for alle
deler av befolkningen.
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Planforslaget ønsker å motvirke et «institusjonspreg» ved at ny bebyggelse skal utformes slik at
de fremstår som boligbebyggelse/leiligheter, og ikke i form av et kompakt institusjonsbygg.

7.9 Kriminalitetsforebygging

Temaet vurderes som ikke relevant.

7.10 Uteområder

Regul eringsbestemmelsene angir at uteområdene kan utformes slik at de er tilgjengelige for

allmennheten. Dette må vurderes opp mot behovene til beboerne, slik at deres trygghet blir
ivaretatt.

7.11 Trafikkforhold og parkering

Utbygging av omsorgsboligene er beregnet til å gi en trafikkøkning på 85 kjøretøy døgnet ved
realisering, fordelt på ansatte og besøkende. Økningen er beregnet å være på c a. 100 kjøretøy i

2036. Hov allé vil da ha en ÅDT på 1695 i vestligste del av veien.

Beregnet årsdøgntrafikk i 2036 med utbygging av omsorgsboliger, etter NTP - prognoser for korte reiser, i

Buskerud.

Ny bebyggelse får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres v ei (Hov vest) og Hov allé (Hov
Ø st). Det blir derfor ingen nye utkjøringer mot E16 som følge av planen. Se rapp orten
Trafikkanalyse Hov omsorgsboliger for detaljer knyttet til trafikkforhold.

Hov barnehage får sine parkeringsarealer redusert som følge av planen, både ved at areal som
nyttes til parkering i dag omreguleres, men også ved at det planforslaget foresl år et lavere antall
parkeringsplasser knyttet til barnehagen enn det nåværende antall parkeringsplasser som ligger

innenfor regulert barnehageareal. Det foreslåtte antallet er i tråd m ed parkeringsnormen til
Ringerike kommune, og parkeringsarealet o_SPP ka n nyttes for henting og levering. I tillegg
legger planforslaget til rette for sykkelparkering. En reduksjon av parkeringsplassene ved
barnehagen vil være negativt for de som bruker bil til levering og henting, siden parkering ved
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o_SPP innebærer en ganga vstand på 250 meter. Dette kan være vanskelig med små barn langs
en vei med biltrafikk.

Parkering for områdene til tjenesteyting vurderes som tilstrekkelig, særlig med tanke på at

parkeringsplassen o_SPP kan benyttes til avlasting. Det vurderes som pos itivt at planen legger til
rette for sykkelparkering i tilknytning til ny bebyggelse.

7.12 Barns interesser

Hov barnehage vil miste om lag 600 m2 av til sammen 1.200 m2 uteområder som de har leid av
kommunen, og som er opparbeidet til lekeområde. De øvrige 600 m2 av tidligere leide
uteområder, blir med dette regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, og skal benyttes som

uteområde for Hov barnehage i henhold til planbestemmelsene. Dette gir barnehagen
uteområder med en størrelse som tilfredsstiller norm tallet. Løsningen gir selvsagt mindre arealer
enn dagens situasjon.

Det er ikke sett som relevant å erstatte de omdisponerte arealene med nye definerte lekearealer.
Det er flere varierte lekeområder i kort avstand fra planområdet, se kapittel 5.10 Barns

i nteresser og kapittel 5.7Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder . Eksisterende
grøntarealer nord for barnehagen og o_BOP (o _GF1 i plankartet) videreføres som
friområde/akebakke i planforslaget. Gjennom planbestemmelsene er det foreslått å gjøre de n ye
uteområdene åpne og tilgjengelige for allmennheten.

7.13 Sosial infrastruktur

Planforslaget legger opp til å bygge omsorgsboliger. Annen sosial infrastruktur, i form av skole -
og barnehagekapasitet anses som ikke relevant.

7.14 Universell tilgjengelighet

Nye bebyggelse i form av omsorgsboliger og tilhørende uteoppholdsarealer skal være universelt
utformet, jamfør planbestemmelsene.

7.15 Energibehov – energiforbruk

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme i Ringerike kommune og det vil
være aktu elt med påkobling til fjernvarmenett for bebyggelsen i de østre delene av planområdet.
Det er aktuelt å tilrettelegge bygning i vest, slik at den kan kobles på fjernvarmenettet dersom
det blir relevant.

7.16 Naturressurser

Planområdet er ikke opparbeidet til jordbruk, er delvis bratt med en helning på mer enn 20
grader, og ligger mellom eksisterende bebyggelse. Området er angitt å ha svært høy jordkvalitet
(www.skogoglandskap.no). På grunn av beliggenheten mellom bebygd areal og skrånende
terreng ned mot eksis terende jordbruksarealer, anses ikke dette å være et område for potensielle

jordbruksarealer, og planområdet har heller ingen bruk i dag som tilsier at planforslaget vil gi
negative virkninger for naturressurser.
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7.17 Teknisk infrastruktur

Det er mulighet for å koble seg på kommunale vann - , spillvann - og overvannledninger.

7.18 Avfallshåndtering

Formålet er å etablere en kostnadseffektiv avfallsløsning på nye kommunale formålsbygg,
tilrettelagt for kildesortering og med en så lav andel restavfall som mulig. Prins ipp for
avfallshåndtering er vedlagt.

Kildesorteringen skal følge krav i Forurensningsloven og kommunenes renovasjonsforskrift. For
kommunale formålsbygninger betyr dette at det normalt er nødvendig med sorteringsfraksjoner
for papp/papir/matavfall/plast/ restavfall/glass/metall på det enkelte bygg. Utvendige
samlestasjoner for avfall (avfallsdunker / avfallscontainere) må være plassert med omtanke for
trygg og trafikksikker tilkomst for biler fra renovasjonsselskap. Antall avfallsdunker for de ulike
fraksj oner vurderes i forhold til forventet avfallsmengde.

Illustrasjonen viser følgende muligheter:
Øst: M ulig område for plassering av avfallsstasjoner, helt - eller delvis nedgravd løsning.
Vest: Mulig område for plassering av avfallsstasjoner eller søppeldunker/ skur.

Mulig plassering av avfallstasjoner (blå firkanter)

7.19 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Ringerike kommune er byggherre.
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7.20 Konsekvenser for næringsinteresser

Temaet er ikke relevant for planforslaget.

7.21 Interessemotsetninger

Se kapi ttel om i nnkomne innspill.
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8. RISIKO OG SÅRBARH E T

Det er utført en egen ROS - analyse som e r vedlegg til dette dokumentet.

8.1 Metode

ROS - analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommunale angivelser av ROS - analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko -
o g sårbarhetsanalyse gitt i Plan - og bygningslovens § 4 - 3.

8.2 Evaluering av risiko

Følgende hendelser og situasjoner vurderes som aktuelle farer og uønskede hendelser
2 Utglidning
5 Radon i grunnen
12 Kulturminner
37+39 Transportnett til skole/barnehage og forretning

47 Luftforurensning
48 Trafikkstøy

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak
vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet:
Nr. Hende lse/fare Beskrivelse av tiltak
2 Utglidning For bygg på tomt øst anbefales det inntil videre ikke å

prosjektere bygg nærmere enn 8 m fra eksisterende
skrentkant. Dette for å sikre tilstrekkelig motvekt for
global stabilitet. Bygg forutsettes prosjektert med
kjeller.

5 Radon i grunnen Ivaretas gjennom teknisk forskrift, TEK 10
12 Kulturminner Kulturminnene berøres ikke av utbyggingsprosjektet for

omsorgsboligene. De sikres gjennom hensynssone og

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1.

Ubetydelig

2. Mindre

alvorlig/en
viss fare

3. Betydelig/

kritisk

4.

Alvorlig/
farlig

5. Svært

alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

5 10 15 20 25

4. Meget

sannsynlig/Periodevis,
lengre varighet

4 8 12 16 20

3. Sannsynlig/
flere enkelttilfeller

3 6
5, 48

9
37, 39

12 15

2. Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller

2 4
47

6 8 10

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1 2 3
2, 12

4 5



H OV OM SORGSOM RÅDE 51 ( 61 )

Ramboll

bestemmelser i reguleringsplanen.
37+39 Transportnett til skole/

barnehage og
forretning

Det reguleres fortau langs Hov allé mellom Hov
barnehage og Hønengata.

47 Luftforurensning Ingen spesielle tiltak gjøres.
48 Trafikkstøy Det tas med bestemmelser for å sikre boliger mot støy.

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i regulerin gsplan og videre planer for tiltaket

8.3 Konklusjon

Denne risiko - og sårbarhetsanalysen har identifisert syv aktuelle hendelser som har betydning for
vurdering av risiko - og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen:

2 Utglidning

5 Radon i grunnen
12 Kulturminner
37+39 Transportnett til skole/barnehage og forretning
47 Luftforurensning
48 Trafikkstøy

Det er ingen risikoer som er overhengende store.

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller
reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av
planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser er uendret eller reduseres i den

permanente situasjonen.
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9. IN N KOM N E IN N SPILL

Følgende merknader ble mottatt ved varsel om planoppstart:

1. Fylkesmannen
2. Buskerud Fylkeskommune
3. Statens vegvesen
4. Jernbaneverket
5. Karianne Berg
6. Hov barnehage v/Amund Gravdal

7. Tore Bakken
8. Nærmeste nab oer av Tomt Hov Vest
9. Ringerike kommune – kommuneoverlegen v/Unni Suther
10. N FU Ringerike og Hole lokallag, N FU Buskerud fylkeslag

1. Innhold i merknadene og kommentarer

Fylkesmannen i Buskerud, 08.03.2016
Påpeker at området trolig er belastet med trafikkstøy. For ny støyømfintlig bebyggelse med
uteoppholdsarealer må støyhensyn ivaretas i tråd med retningslinje T - 1442/2012. Det må også
vurderes om tiltaket vil medføre støy over anbefalte grenseverdier for eksisterende boliger i

nærområdet ut i fra forventet tra fikkøkning.
Reguleringsbestemmelsene må fastsette konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold i tråd med
anbefalte grenseverdier. For støybelastede områder må det gis krav om at det ved byggesøknad
skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak, samt at
eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk.

Fylkesmannen ber om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet og at det vurderes om det
skal gis krav om at byggeområdet skal tilretteleg ges for forsynlig av vannbåren varme. I TEK10
er det krav om at minst 60% av varmebehovet skal kunne dekkes av alternative varmeløsninger
for bygninger over 500 m2.

Fylkesmannen ber om at det legges vekt på trafikksikker adkomst for gående og syklende og at

kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for god tilgjengelighet til kollektivtransport.

En vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet skal følge planforslaget.
Tilstrekkelige arealer for lek må sikres. Dersom arealer av b etydning for barns lek berøres av
planforslaget, stilles krav om erstatningsareal iht. RPR for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen. Skoleveien for barn i området bør vurderes ut fra evt. behov for

trafikksikkerhetstiltak.

Det må redegjøres for natur - og landskapsforhold som et grunnlag for utforming av planen.
Eventuelle områder av verdi for landskap og biologisk mangfold må innarbeides i planen. Som en
del av planarbeidet må det redegjøres for hvordan §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven er fulgt o pp.

Fylkesmannen ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om universell utforming. Dette må
redegjøres spesielt for i saken og følges opp gjennom egne reguleringsbestemmelser.

Det er krav om utarbeidelse av en risiko - og sårbarhetsanalyse iht. kr av i plan - og
bygningsloven, og eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser må innarbeides i planen.
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Forslag stillers k ommentar : Det er gjort støy vurdering , trafikkanalyse og risiko - og
sårbarhetsanalyse i planarbeidet . Miljøvennlige energiløsninge r er vurder t og det er satt opp en
oversikt over lekearealer i nærområdet. Det er redegjort for hvordan naturmangfoldlovens §§8 -
12 er fulgt opp.

Rådmannens kommentar: I forslaget til planbestemmelser er det innarbeidet krav om
eventuelle støytiltak i forhold til støyberegninger, krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg for nye
bygg og krav om utforming etter prinsipper for universell utforming.

Buskerud fylkeskommune, 18.03.2016
Innenfor planområdet ligger en automatisk fredet gravhaug. Ber om at gravhaugen og dens
sikringssone reguleres under hensynssone d, båndlagt etter kulturminneloven (sosikode H730),
og at hensynssonen får følgende bestemmelse:
«Båndlagt etter Lov om kulturminner av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fr edet kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller

andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.»

Fylkeskommunen ber også om at følgende planbestemmelse knyttet til varslingsplikten jf.
Kultu rminnelovens § 8.2 gis:
«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og Utviklingsavdelingen i fylkeskommunen kontaktes, jf.

Kulturminnelovens § 8, 2. ledd.»

Forslag stillers k ommentar: Begge punktene etterfølges, både regulering av gravhaug og
varslingsplikt.

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

Statens vegvesen, 16.03.2016
Forutsetter at alle relevante fagområder for Statens vegvesen utredes i p lanarbeidet, som forhold
knyttet til area lpolitiske føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg m.m. Forutsetter
at det ikke blir utkjøring til E16 og at adkomst til planområdet løses som interne adkomster via

lokalt vegnett.

Statens vegve sen mener at det er nødvendig med en trafikkanalyse i planarbeidet.

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter må avklares spesielt. Myke
trafikanter og kollektivreisende må prioriteres, eventuelt med egne veger for gående, sy klende

og kjørende.

Dersom planarbeidet legger opp til nødvendige endringer på riks - eller fylkesveger må slike
endringer påregnes gjennomført før området kan tas i bruk.

Normal byggegrense for riks - og fylkesveger er 50 m. For støyømfintlige formål næ re riks - eller

fylkesveger må støyforhold være dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Det må
vurderes om trafikkøkning som følge av tiltaket vil påvirke eksiterende støyømfintlige formål i
området. «Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegren ser langs riksvegnettet i Buskerud» klargjør

hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m.
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Statens vegvesen minner om Sykkelbyavtalen Hønefoss 2015 - 2020 og at planarbeidet bygger
opp under denne.

Forslag stillers k ommentar : Det er utarbeide t trafi kkanalyse hvor momentene vurderes.

Rådmannens kommentar: Omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres
v ei (Hov Vest) og Hov A llé (Hov Øst). Det blir derfor ingen nye utkjøringer mot E16 som følge av
planen. I planbestemmelsene § 5.3 er det lagt inn et rekkefølgekrav om at fortau langs Hov Allé

skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov Øst.

Jernbaneverket, 17.03.2014
Har ingen merknader til oppstartsvarselet.

Forslag stillers k ommentar: Ingen kommentar

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

Karianne Berg, 10.03.2016

Ber om at biltrafikken i Hov alle vurderes, da det i dag er stor trafikk her og det kjøres fort. Ber
om at det vurderes tilrettelagt for fortau, eller i alle fall bygges flere fartsdumper. Ser gjerne at
det kommer en fartsdump utenfor Hov Alle 5,7 og 9 (ett sted).

Forslagsstill ers k ommentar: Det er utarbeide t trafikkanalyse, hvor momentene er vurdert .

Rådmannens kommentar: I planbestemmelsene § 5.3 er det lagt inn et rekkefølgekrav om at
fortau langs Hov Allé skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på
tomt Hov Øst.

Hov barnehage v/Amund Gravdal, 14.03.2016

Barnehagens inngjerdete uteareal er for lite sammenlignet med barnehagens størrelse: 1200 m2,
mot anbefalt størrelse på 2100 m2. Presiserer at barnehagen bruker friområdet (også u tenfor
leiet del av tomt) hele året til ulike aktiviteter, i motsetning til hva som fremkommer i referat fra
oppstartsmøte, hvor det står at øvrige deler av området ikke ser ut til å benyttes som friområde.
Barnehagens parkeringsplass omfattes av planene , og barnehagen vil få utfordringer med
parkering som følge av tiltaket.

Styret i barnehagen håper at det området barnehagen leier, og har opparbeidet, ikke berøres,
men har forståelse for at området på utsiden av det leide området ikke kan være til disp osisjon.

Forslagstillers k ommentar: Disponering av lekearealer er avklar t i egen prosess med
barnehagen. Parkeringsløsninger er vurder t .

Rådmannens kommentar: Hov b arnehage vil miste om lag 600 m² av til sammen 1.200 m²
uteområder som de har leid av kommunen, og som er opparbeidet til lekeområde. De øvrige 600
m² av tidligere leide uteområder skal fortsatt benyttes som uteområde for Hov barnehage i

henhold til planbestemmelsene § 1.2.1 .

D e omdisponerte arealene erstattes ikke med nye definerte lekearealer. Eksisterende
grøntarealer nord for barnehagen (o_GF1 ) videreføres som friområde/akebakke i planforslaget.
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Gjennom forslag til planbestemmelser foreslås det å gjøre de nye uteområdene til
omsorgsboligene på tomt Hov Øst åpne og tilgjengelige for allmennheten, slik at barnehagen
også kan benytte disse til opphold utendørs.

Tore Bakken, 17.03.2016
Eier av tomt 87/489, Harald Hårfagres vei 19 som ligger inntil område avsatt til
lekeplass/friområde i dagens reguler ingsplan. Bakken mener at en utbygging vil bety at hans
eiendom mister sin unike beliggenhet inntil et friområde og utsikt. Nåværende og fremtidige
generasjoner mister muligheten for lek på friområdet. Bygging i den skala som er vist i

mulighetsstudiet vil påvirke deres eiendom negativt, og deres tomt vil få innsyn som det er
vanskelig å skjerme seg mot når det bygges i flere etasjer . Bebyggelsen rundt er for det meste
på ett plan og byggehøyde for nye bygg bør ikke overstige dette. Ny utbygging vil føre ti l økt
trafikk på en smal vei og vil begrense mulighetene for brøyting langs nåværende vei.
Eiendommen vil bli mindre attraktiv i boligmarkedet som følge av planlagt tiltak. Dersom
kommunen går videre med planforslaget stilles det spørsmål om kommunen/nye e iere vil

erstatte/kompensere for ovenstående punkter, eventuelt dekke juridisk bistand om nødvendig.

Forslagstillers k ommentar: Trafikale forhold er vurder t i egen trafikkanalyse .

Rådmannens kommentar: Eksisterende grøntarealer nord for barnehagen (o_GF 1) videreføres
som friområde/akebakke i planforslaget. Uteområdene på bakkeplan ved tomt Hov Vest foreslås

åpne og tilgjengelige for allmennheten. Ny mulighetsstudie for tomt Hov Vest er utarbeidet til
foreliggende planforslag. Denne viser lavere bebyggelse enn mulighetsstudien som lå til grunn
ved oppstarten av planarbeidet.

Nærmeste naboer av tomt Hov Vest , 17.03.2016

Planforslaget vil føre til at nåværende og fremtidige generasjoner vil oppleve tap av utsikt og tap
av muligheten for lekeplass og friområde. Området ble tidligere brukt av barn til lek, bla.
akebakke. Dette er eneste lekeområde på denne siden av den svært trafikkerte Hov Allé. Trafikk
til Hov dagsenter og Hov gård bofellesskap har økt trafikken på denne veien.

Mener at bebyggelse n i mulighetsstudien ikke passer inn blant eksisterende bebyggelse som for

det meste er på 1 plan, og at et så stort bygg vil være urimelig ulempe i området.

Planforslaget vil begrense mulighetene for brøyting langs nåværende vei.

Mulighetsstudien vise r 7 parkeringsplasser, en per boenhet. Innsenderne stiller spørsmål ved om
dette er tilstrekkelig per enhet. Påpeker at veien er smal og lurer på hvor biler utover avsatt

antall plasser skal parkere.

Forslagstillers k ommentar: Det er lage t en oversikt ov er lekearealer og vurdering av estetikk.
Parkeringsløsning er vurder t .

Rådmannens kommentar: Eksisterende grøntarealer nord for barnehagen (o_GF1) videreføres

som friområde/akebakke i planforslaget. Uteområdene på bakkeplan ved tomt Hov Vest foreslås
åpne og tilgjengelige for allmennheten. Ny mulighetsstudie for tomt Hov Vest er utarbeidet til
foreliggende planforslag. Denne viser lavere bebyggelse enn mulighetsstudien som lå til grunn

ved oppstarten av planarbeidet. Ekstra parkeringsareal utover kravet om én biloppstillingsplass
pr. boenhet er satt av på felt o_SPP. Dette parkeringsarealet skal være offentlig tilgjengelig.
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Ringerike kommune – kommuneoverlegen v/Unni Suther, 18.03.2016
Anser valg av beliggenhet for bygg for omsorgsboliger som akseptabel. An befaler følgende:

Boligbygg, uteoppholdsplasser og interne gangarealer og til p - plassene tilrettelegges med
universell utforming. Bygg og p - areal legges i tilstrekkelig avstand fra barnehagens lekeareal og
boligbygg og uteoppholdsareal skjermes tilfredssti llende fra trafikkstøy. Stille rom i leilighetene
skjermes fra støy fra lekende barn. Hensynet til barnehagens behov for lekeplasser i naturlig
terreng ivaretas.

Forslagstillers k ommentar: Forholdet til barnehagen er vurder t .

Rådmannens kommentar: Krav om utforming etter prinsipper for universell utforming er
innarbeidet i forslag til planbestemmelser. Eksisterende grøntarealer nord for barnehagen
(o_GF1) videreføres som friområde/akebakke i planforslaget.

N FU Ringerike og Hole lokallag, N FU Buske rud fylkeslag, ingen dato
Påpeker at Ringerike kommune ikke har invitert N FU (Norsk Forbund for Funksjonshemmede) til
å uttale seg om planene. N FU ser med bekymring på den planlagte 18 - enheters boligen, og
mener den bryter med artikkel 19 i konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonene. Artikkel 19 handler om å få bo uavhengig og integrert i lokalsamfunnet. En bolig

med 18 enheter impliserer en re - institusjonalisering av mennesker med utviklingshemming, og
påpeker at forskning ikke har vist noen fagligmiljømessige eller sosiale fordeler ved større
bofellesskap.

Det ligger to andre bofellesskap/omsorgssenter i nærheten. Ved å lokalisere et stort bofellesskap
i det samme området bidrar kommunen til en segregering av mennesker med ulike s tøttebehov.

Lokaliseringen vil kunne føre til kollektiv sosial isolering. Området ligger et stykke fra sentrum,
og beboerne vil være avhengig av skyss til og fra aktiviteter.

Retten til å velge hvem man selv vil bo med blir ytterligere svekket i et stort bofellesskap.
Påpeker at forskning viser at for at enkeltmennesker med ulike støttebehov skal bo uavhengig av
inkludert i lokalsamfunnet, er det best med egen bolig eller små bofellesskap på to – seks

personer.

Forslag stillers k ommentar: Forslagstiller har fått i oppdrag å regulere omsorgsboligene, slik de
er foreslått. Vedtaket er gjort i overordnete planer.

Rådmannens kommentar: Etter bes tilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg er det

ønske om å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på Hov. Dette området er valgt på grunn
av nærheten til eksisterende omsorgssenter, en godt egnet tomt som ligger mellom bebygd areal
og tilgrensende landbruksområder i nord, og fordi tomten er i kommunalt eie. Selv om tomtene
ligger et stykke unna Hønefoss s entrum, foreligger det planer om at det i tiden fremover skal
utvikles flere sentrumskvaliteter i et bydelssenter i nordlige del av Hønengata. Omsorgsboligene
vil få nærhet til dette.
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10. M U LIGH E TSSTU DIE FOR U TVIKLIN G AV P LAN OM R ÅD E T

I forbindelse med planarbeidet har Asplan Viak utført et mulighetsstudie for utvikling av
omsorgsboliger i planområdet. Planforslaget åpner for noe variasjoner med hensyn til blant annet
boligtype og plassering av bygg. Dette sikrer en viss fleksibilitet i planen og reduserer risikoen
for omregulering. Mulighetsstudiet viser derfor hvordan tiltaket kan se ut etter utbygging.

T omt Hov Vest ( BT 1)
I mulighetsstudiet planlegges bebyggelsen i BT 1 som 7 toromsleiligheter, i tillegg til fellesarealer
og betjeni ngsarealer, boder osv . Bebyggelse i BT 1 er vist som en lavblokk (to til tre etasjer) som
er under - delt i mindre volumer, for å være bedre tilpasset omgivelsene og i mindre grad fremstå
som en institusjon. Planlagt ny bebyggelse er ikke vist i plankartet, m en i mulighetsstudiet er

bebyggelsen plassert i overgangen mellom tilnærmet flatt parti og skråning mot nord.

Mu lig konsept for utforming av ny bebyggelse på den vestre tomten, BT 1 , sett fra sørvest .

Mulig opplevelse av ny bygning på felt BT 1, sett fra nordøst.
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Mulig disponering av tomta, med parkering . Nord er opp . (Asplan Viak 2016).

Mulighetsstudiet viser parkering for BT 1 i den sør - vestre delen av tomten i direkte tilknytning til
ny avkjørsel fra Harald Hårfagres vei.

T omt Hov Øst ( BOP)
o_BOP er i mulighetsstudien planlagt med o msorgsboliger for eldre, utformet med 21 enheter.
Disse skal være for eldre mennesker med psykisk / fysisk utviklingshemming av ulik grad .
Beboerne er bosatt i grupper, antagelig vis syv pr. gruppe. St ørrelse på enheter (leiligheter) vil
antagelig være et sted mellom 35 - 45 m2, og mest sannsynlig med felles inngangsparti. Brutto
areal i foreløpig konsept fra mulighetsstudie er ca. 2300 m2, hovedsakelig fordelt på 1.etg og 1.u

etg, med en ekstra etasje f or deler av byggene. Konsept fra mulighetsstudie tilsier inndeling i to
bygg med en gangforbindelse mellom byggene, enten i form av glassgang eller korridor under
bakken. Det planlegges med felles kjøkken og oppholdsrom, personalrom, kontorer, boder og
fel les utearealer.

Det er tenkt fellesareal for alle boligene i én av bygningene. Forbindelseskorridoren gjør at

bebyggelsen kan ha lavere etasjehøyder, og fremstår derfor med et hjemlig uttrykk heller enn en
institusjon, samtidig som den tilpasser seg eksis terende bebyggelse. De to bygningene og
forbindelseskorridoren utgjør også «veggene» i en felleshage og et felles adkomsttun.
N y bebyggelse tenkes plassert i den østre delen av feltet, i den minst skrånende sonen. Dette
sikrer flate, solfylte utearealer, i le for støykilder.
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3D - modellen, fugleperspektiv, sett fra nordvest (Asplan Viak 2017)

3D - modellen, fugleperspektiv, sett fra nord - øst (Asplan Viak 2017)
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For o_BOP er parkering foreløpig e skissert som en del av adkomsttunet, i «rommet» som dannes

mellom bygningskropper og forbindelseskorridor. Dette gir kort vei til ny bebyggelse fra
parkeringsplassen.

Adkomsttun dannes mellom bygningskroppene og forbindelseskorridoren, med felleshage på motsatt

side. (Asplan Viak 2016).

I mulighetsstudiet er prosjektet er tilpasset gjeldende forskrifter der det er rullestoltilgjengelighet
fra adkomst og fra parkering, samt til utvendige uteoppholdsarealer. Alle løsninger er iht. krav
der det er prosjektert heis mellom etasjer, og rullestoltilgjengelighet er ivaretatt for alle aktuelle
soner. Øvrige hensyn og ulike utformingsløsninger vil bli ivaretatt i de kommende

prosjektering sfasene.
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11. VEDLEGG

11.1 ROS - analyse (Rambøll, 2016)

11.2 N aturmangfoldloven (s jekkliste )

11.3 U tredning : S ol/skygge (Asplan Viak, 2016)

11.4 Utredning: Trafikk (Rambøll, 2016)

11.5 Utredning: Geoteknikk (Arkimedium)

11.6 Prinsipp for avfallhåndtering (Ringerike kommune, teknisk forvaltning)

11.7 Mulighetsstudie Hov Vest (Asplan Viak)
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1. IN N LE D NIN G

1.1 Bakgrunn

Ringerike kommune har satt i gang arbeid med reguleringsplan for omsorgsboliger på Hov i

Hønefoss. Omsorgsboligene er planlagt på kommunens egen tomt. I reguleringsplanen er det tatt
med et større areal for å justere utdaterte reguleringsformål. Denne ROS - analysen omhandler
primært selve omsorgsboligene , samtidig ivaretar den hele området innenfor planavgrensningen .

Rambøll har utarbeide t risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) som vedlegg til planforslaget.
Metodikken er basert på i dentifikasjon av uøn skede hendelser og farer gjennom en sjekkliste. Vi

vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene og sammenstiller dem i en
risikomatrise. Det er også fremmet forslag til avbøtende tiltak og foreslått planbestemmelser.

ROS - analysen gjennomføres for å tilfredsstille kravet til Plan - og bygningsloven § 4 - 3, og har tatt
utgangspunkt i rådende mal er for utarbeidelse av ROS - analyse .

1.2 Planområdet

Tiltaksområdet ligger på Hov i Ringerike kommune, om lag 2 km nordøst for Hønefos s sentrum.
Planområdet avgrenses av veien Harald Hårfagres vei og Hov allé i sør og sørvest. E16

(Hvalsmoveien) nord for planområdet. Utbyggingsområdets størrelse er 15 daa. Størstedelen av
arealet er ikke opparbeidet og framstår som en naturtomt. Den nord lige delen har en bratt
helning ned mot jordene i nord. Deler av området brukes til lekeområde for Hov barnehagen som
ligger inntil utbyggingsområdet. De benytter også mer av tomten til lek og opphold året rundt. I
tillegg er det tatt med eksisterende boli g - og næringsområde mot Hønengata

Risiko - og sårbarhetsanalysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer som
kan få konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av tiltaket og
hendelser som oppstår uavheng ig av det, men som kan få konsekvenser for tiltaket.

Oversiktsbilde planområdet. Gul strek: Hele planområdet. Rød strek: Omsorgsområdet.
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1.3 Metode

ROS - analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for sa mfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011) , er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommun ale angivelse r av ROS - analyser i reguleringsplaner . Analysens omfang er

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko -
og sårbarhetsanalyse gitt i Plan - og bygningslovens § 4 - 3.

§ 4 - 3. Samfunnssikkerhet og risiko - og sårbarhetsanalyse

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko - og sårbarhetsanalyse

gjennomføres for planomr ådet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko - og

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i

slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko elle r sårbarhet avmerkes i planen som

hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om

utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.

Kongen kan gi forskrift om risiko - og sårbarhetsanalyser.

ROS - analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databa ser) og grunnlagsinformasjon .

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS - analysen og består av følgende
deler:

1) Analyse av risiko . Basert på sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og
risiko for i alt 5 4 forskjellige hendelser/situasjoner

2) Evaluering av sannsynlighet og konsekvens . Inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av
risikoreduserende tiltak

3) Konklusjon

En nær mere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de
aktuelle kapitlene i rapporten.

ROS - analysen avdekker hvilke områder det er nødvendi g med ytterligere undersøkelser eller
avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes . Analysen gi r grunnlag for eventuelle
hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser .

1.4 Usikkerhet i ROS - analyse n

ROS - analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende
grunnlagsmateriale, kjente dat a og registreringer, mulighetsstudie, tema utredning for trafikk og
forslag til regulering. ROS - analysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange
opp alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom

forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS - analysen revi deres .

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for
og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvan tifisert. I dette ligger det en betydelig grad
av usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger.
Dette er en enkel ROS - analyse . De n er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger.

Det er ikke gjort spesif ikke beregninger eller utredninger . Målet er å identifisere hvilke risikoer
som endres som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og
gjennomføringen av prosjektet .
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2. AN ALYSE AV RISIKO

For å kartlegge risiko er det brukt en sjekklis te for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og
risiko for i alt 5 4 ulike hendelser/situasjoner.

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for
identifisering av risiko - og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat
dette prosjektet.

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gje lder informasjon i eksisterende databaser,

utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gi r det et tilstrekkelig utfyllende
risikobilde av planområdet

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hv is en hendelse
i sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert i
senere kapittel . Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet.

2.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier:
1. Lite sannsynlig / ingen tilfeller ) : Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Kjenner ingen tilfeller,

men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder.
2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: En gang i løpet av 10 - 50 år. Kjenner ett tilfelle i løpet

av en 10 - års periode
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: En gang i løpet av 1 – 10 år. Skjer årlig/ kjenner til tilfeller

med kortere varighet
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Mer enn e n gang i løpet av ett år. Skjer

månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder
5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området.

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt in n i tre kategorier: Liv/helse,
Miljø og Økonomiske verdier/produksjonstap :

Begrep Liv/helse Miljø Økonomiske verdier
/ produksjonstap

1. Ubetydelig/ufarlig Ingen

personskader

Ingen miljøskader Økonomisk tap inntil

30.000, - .

2. Mindre alvorlig
/en viss fare

Få/små
personskader

Mindre og lokale
miljøskader

Økonomisk tap mellom
30.000, - og 300.000, - .

3. Betydelig/kritisk Alvorlige
personskader.

Omfattende miljøskader og
regionale konsekvenser

med restitusjonstid < 1 år.

Økonomisk tap mellom
300.000, - og 3 mill. K r

4. Alvorlig/farlig Alvorlige
personskader
/ en død.

Alvorlige miljøskader og
regionale konsekven ser
med restitusjonstid > 1 år.

Økonomisk tap mellom
3 og 30 mill. K r

5. Svært alvorlig /

katastrofalt

Personskade

med en eller
flere døde.

Svært alvorlige og

langvarige miljøskader,
uopprettelige.

Økonomisk tap over 30

mill. kr.
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2.2 Sjekkliste

Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar

Naturgitte forhold
1 Er området utsatt for

snø - eller steinskred?
Nei Planområdet er ikke utsatt for

snø eller steinskred.

2 Er det fare for
utglidning (er området
geoteknisk ustabilt)?

Nei /Ja 1 3 3 Det er ikke påvist
kvikkleiresoner eller marine
avsetninger i området.
Området ligger ikke innenfor
aktsomhetsområde og det er
ikke lokal informasjon om
terreng og grunnforhold som
tilsier skredfare. For tomten i
øst kan den bratte s kråningen
utgjøre en ri siko .

3 Er området utsatt for
overvanns -
problematikk.

Nei Utbyggingsområdet heller mot
naturområde

4 Er området utsatt for
flom i elv/bekk/lukket
bekk?

Nei

5 Er det radon i
grunnen?

Ja 3 2 6 Halvparten av planområdet er
angitt med særlig høy
aktsomhet for radon.

6 Skader ved forventet
Havnivåstigning/
springflo?

Nei Utbyggingsområdet ligger
høyere enn kote 80.

Værforhold
7 Er området spesielt

vindutsatt?
Nei

8 Er området spesielt
nedbørutsatt?

Nei

9 Vil klimaendringer
medføre økt
havstigning?

Nei

Natur og kulturområder, medfører planen skade på;

10 Sårbar flora/fauna/fisk
eller rødlistearter?

Nei Naturmangfoldlovens §§8 - 12
er vurdert. Aktuelle databaser
er undersøkt, uten funn av
spesielle naturverdier.

11 - Verneområder,
herunder
kulturlandskap eller
bymiljø?

Nei

12 - Kulturminner
(automatisk fredete)
eller verneverdige
bygg?

Nei /Ja 1 3 3 Det er ikke registrert
kulturminner innenfor
tiltaksområdet for
omsorgsboligene. Innenfor
det utvidete planområdet er
det registre r t flere lokaliteter .

Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær liggende
transportårer utgjøre en risiko for området?:

13 - Hendelser på vei? Nei Det finnes alternative
kjøreruter
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14 - Hendelser i tunnel? Nei

15 - Hendelser på
jernbane?

Nei Jernbanelinje ligger 350 m fra
planområdet.

16 - Hendelser på metro
(T - bane)?

Nei

17 - Hendelser på trikk
(sporvogn)?

Nei

18 - Hendelser i luften
(flyaktivitet)?

Nei

19 - Vil drenering av
området føre til
oversvømmelse i
nedenforliggende
områder?

Nei

Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nær liggende
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?:

20 - Utslipp av giftige
gasser/væsker?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

21 - Akuttutslipp til
sjø/vassdrag?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

22 - Akuttutslipp til
grunn?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

23 - Avrenning fra
fyllplasser?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

24 - Ulykker fra industri
med
storulykkepotensiale?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

25 - Støv/støy/lukt fra
industri?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

26 - Kilder for uønsket
stråling?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

27 - Elektromagnetiske
felt ved
høyspentledninger

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen . Høyspentlinje
er 100 m fra planområdet.

28 - Ulykker med farlig
gods (brennbar/farlig
veske el. gass/
eksplosiver mv.)

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

29 - Er det bebyggelse
med spesielt stor fare
for brannspredning?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

30 - Utslipp av
eksplosjonsfarlige/
brennbare
gasser/væsker?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?:

31 - Elektrisitet
(kraftlinjer)?

Nei

32 - Teletjenester? Nei

33 - Vannforsyning? Nei

34 - Renovasjon/
spillvann?

Nei Det ligg er en avløpsledning
over tomta i øst mellom Hov
allé og Hov pumpestasjon .

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:

35 - Påvirkes området av
magnetisk felt fra
el. linjer?

Nei Høyspentlinje er 100 m fra
planområdet.

36 - Er det spesiell Nei Ikke relevant
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klatrefare i forbindelse
med master?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området?:

37 - til skole/barnehage? Ja 3 3 9 Skolene ligger på andre siden
av Hønengata, som har ÅDT
17.700. Det mangler fortau
langs Hov allé mellom
omsorgsområdet og
Hønengata.

38 - til nærmiljøanlegg?
(idrett etc.)

Nei

39 - til forretning etc.? Ja 3 3 9 Det mangler fortau langs Hov
allé mellom omsorgsområdet
og Hønengata.

40 - til busstopp? Nei

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?

41 - gruver: åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke relevant.

42 - Militære anlegg:
fjellanlegg,
piggtrådsperringer

Nei Ikke relevant .

43 - Industrivirksomhet,
herunder
avfallsdeponering?

Nei Ikke relevant .

44 - Forurenset grunn? Nei Det er ikke registrert
forurensning i grunn i eller
nær pla nområdet
(www.miljostatus.no).

Omgivelser

45 Er det regulerte
vannmagasiner i
nærheten, med
spesiell fare for
usikker is?

Nei

46 Finnes det naturlige
terrengformasjoner
som utgjør spesiell
fare (stup etc.)?

Nei Terrenget i nordre del, mot
jordet, er bratt me n ikke
tilsvarende stup.

47 Luftforurensning Ja 2 2 4 Trafikkmengdene i
Hønengata/ Hvalsmoveien
impliserer risiko for
luftforure n sning i området.

48 Støy - trafikkstøy Ja 3 2 6 Området er utsatt for
trafikkstøy fra Hønengata/
Hvalsmoveien .

Ulovlig virksomhet, Sabotasje og terrorhandlinger:

49 - Er tiltaket i seg selv
et sabotasje -
/terrormål?

Nei

50 - Finnes det
potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten?

Nei Det er industri, jernbane - og
skoler i nærheten, men
ingeting av dette kan
karakteriseres som særskilte
terrormål, som gir grunn for
beredskap i denne planen.

Brannsikkerhet

51 - Omfatter Nei
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planområdet spesielt
farlige anlegg?

52 - Har området
tilstrekkelig
brannvannforsyning
(mengde og trykk)?

Nei Kommunens bestemmelser/
krav skal følges, slik at det vil
bli etablert tilstrekkelig
kapasitet for brannvann.

53 - Har området to
adkomstveier for
rednings - og
slukkemannskap?

Nei

54 - Vil planforslaget
medføre redusert
fremkommelighet for
rednings - og
slukkemannskap for
tilliggende
bebyggelse?

Nei

Følgende hendelser og situasjoner vurderes som aktuelle f arer og uønskede hendelser
2 Utglidning
5 Radon i grunnen
12 Kulturminner
37+39 Transportnett til skole/barnehage og forretning

47 Luftforurensning
48 Trafikkstøy

I det følgende kommenteres de o vernevnte farene og hendelsene.
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2.3 Utglidning

Det er ikke påvist kvikkleiresoner eller marine
avsetninger i området. Området ligger ikke
innenfor aktsomhetsområde og det er ikke

lokal informasjon om terreng og grunnforhold
so m tilsier skredfare. Det er utført
geotekniske vurderinger av Arkimedium
v/Lars P. Tronrud (2015 - 10 - 26) hvor det
antas at grunnen består av elveavsatt sand
og grus med innslag av silt - og/eller

leirfraksjon, med eventuelt noe fyllmasser på
toppen. For tomt en i øst kan den bratte

skråningen utgjøre en risiko, dersom bebyggelse plasseres for nær skrentkanten.

2.4 Radon

Halvparten av planområdet er angitt med

særlig høy aktsomhet for radon. Øvrige
om råder er vist som «usikker», noe som
angir at det ikke er gjenn omført målinger,
eller målingene ikke gir tilstrekkelig grad av
sikkerhet for å fastslå grad av aktsomhet
(www.ngu.no).

2.5 Kulturminner

Det er foretatt en utsjekk i databaser for
kulturminner (www.kulturminnesok.no og
www.miljostatus.no), og det er fire
registrerte kulturminner innenfor/på grensen
til planområdet. Innenfor planområdet er det
registret ett automatisk fredet gravminne fra

jernalderen, med tilhørende sikringssone.
Det er også registrert tre lokaliteter, hvorav
ett ligger på grensen til pla nområdet, angitt
som haug/groplokalitet (ubestemt) og med
uavklart vernestatus.
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2.6 Transportnett

Skolene ligger på andre siden av Hønengata,

som har ÅDT 17.700. Det mangler fortau
langs Hov allé mellom omsorgsområdet og
Hønengata , hvor det er forretninger .

Risiko for trafikkulykker for gående og
syklende gjelder også i anleggsperioden.

2.7 Luftforurensning

Trafikkmengdene i Hønengata/ Hvalsmoveien impliserer risiko for luftforure n sning i området.
Utslipp av CO2 fra vegtransport er for Hønefossområdet oppgitt å være 4 - 12 tonn per 5X5 km2.

Dette er den midterste av totalt 9 kategorier.
Utslipp av N Ox fra vegtransport er for Hønefossområdet oppgitt å være 8,5 - 21 tonn per 5X5
km2. Dette er den fjer de kategorien av totalt 9 kategorier, der kategori 1 er best (lavest utslipp)
(www.miljostatus.no).

Under anleggsperioden vil det også være risiko for luftforurensning som følge av

anleggstransporten.

2.8 Trafikkstøy

www.miljostatus.no viser støysonekart med
gjennomsnittlig døgnlig veistøy (riks - og
fylkesveier). De ubebygde delene av

planområdet er delvis støyutsatt fra E16 og
ligger i gul støysone, 55 – 60 dB. Banestøy
fra jernbanen sør for planområdet er ikke
kartlagt.
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3. E VALU E RIN G AV RISIKO

3.1 Risikomatris e

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko - og sårbarhetsanalysen, og
bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med
nummerering mellom 1 og 5 4 angir nummer fra sjekkliste n . Hendelser i røde felt er ikke
akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i
grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes.

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet

3.2 Risikoreduserende tiltak

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak
vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet :
Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak
2 Utglidning For bygg på tomt øst anbefales det inntil videre ikke å

prosjektere bygg nærmere enn 8 m fra eksisterende
skrentkant. Dette for å sikre tilstrekkelig motvekt for
global stabilitet. Bygg forutsettes prosjektert med
kjeller.

5 Radon i grunnen Ivaretas gjennom teknisk forskrift, TEK 10
12 Kulturminner Kulturminnene berøres ikke av utbyggingsprosjektet for

omsorgsboligene. De sikres gjennom hensynssone og
bestemmelser i reguleringsplanen.

37+39 Transportnett til skole/
barnehage og
forretning

Det reguleres fortau langs Hov allé mellom Hov
barnehage og Hønengata.

47 Luftforurensning Ingen spesielle tiltak gjøres.
48 Trafikkstøy Det tas med bestemmelser for å sikre boliger mot støy.

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig/en
viss fare

3. Betydelig/
kritisk

4.
Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

5 10 15 20 25

4. Meget
sannsynlig/ P eriodevis,
lengre varighet

4 8 12 16 20

3. Sannsynlig/
flere enkelttilfeller

3 6
5, 48

9
37, 39

12 15

2. Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller

2 4
47

6 8 10

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1 2 3
2, 12

4 5
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3.3 Evaluering

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene

eller farene. Det forutsettes at risikoredus erende tiltak gjennomføre s som beskrevet i foregående
kapittel. Tabellen baserer seg på følgende s kala. ( - ) angir at risikoen ikke er relevant for den
aktuelle fasen.

Nr. Hendelse/fare Endring i risiko
- Anleggsfase

Endring i risiko
- Permanent

2 Fare for utglidning Uendret risiko Redusert risiko
5 Radon i grunnen - Uendret risiko

12 Kulturminner - Uendret risiko

37+39 Transportnett til skole/ barnehage og

forretning

Økt risiko Redusert risiko

47 Luftforurensning Økt risiko Uendret risiko

48 Trafikkstøy Økt risiko Uendret risiko

Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko
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4. KON KLU SJON

Denne risiko - og sårbarhetsanalysen har identifisert syv aktuelle hendelser som har betydning for
vurdering av risiko - og sårbarhet ved gjennomføring av reguleri ngsplanen:

2 Utglidning
5 Radon i grunnen
12 Kulturminner
37+39 Transportnett til skole/barnehage og forretning
47 Luftforurensning
48 Trafikkstøy

Det er ingen risikoer som er overhengende store .

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller
reduseres på en t ilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. G jennomføringen av
planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser er uendret eller reduseres i den
permanente situasjonen .



16 ( 16 ) ROS - ANALYSE

Rambø ll

5. KILDE R

Forslag til regulering (Rambøll):
Plankart, planbeskrivel se og planbestemmelser.

Arealis nettsted (Statens kartverk)
http: //geo.ngu.no/kart/arealisN GU/

Miljøstatus
www.miljostatus.no/kart

N VE (kvikkleire)
http: //atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer= N VEAtlas&runWorkflow= StartupQuer y
&mapServiceId=77&layerName= KvikkleireFaregrad&themelist= MarinGrense

Vegdatabanken

www.nvdb.no

Kulturminner
www.kulturminnesok.no

Ringerike kommune

http: //www.ringerike.kommune.no/
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Innledning

Oppdragsbeskrivelse

Ringerike kommune planlegger bygging av omsorgsboliger i Hov alle i Ringerike

Arkimedu m AS er engasjert for å gjøre geoteknisk e grunnundersøkelse . Formålet er å
etablere kunnskap om grunnmassenes beskaffenhet, som lagdeling, fjelldybde, grunnvann,
massetyper, densitet og skjærkapas iteter. Result atene danner grunnlaget for geoteknisk
prosjektering.

Det ble den 26.10.2015 levert et geoteknisk notat vedr. en mulighetsstudie. Notatet
beskriver antatte grunnmasser, og en plan for videre undersøkelser. Faktiske undersøkelser
ble utført i samsvar med de tte, men i et noe min dre omfang .

Rapporten inneholder detaljerte tekniske resultater fra grunnun dersøkelsene og gir en
beskrivelse av grunnforholdene ut fra de funn som er gjort . Rapporten inneholder ingen
geotekniske vurderinger eller anbefalinger.

Vår kontaktperson hos Ringerike kommune er Trond Skogdal.

Sammendrag

Tomt ØST

Sand kote 85 middels fast tan = 0,75

Gruslag ca kote 85 - 84 fast tan = 0,85

Leire, siltig ca kote 84 - 81 Fdt > 5 etter spyling (NC ?) Su = 30 kPa (T4)

Silt under kote 80 Fdt 7,5 middels fast tan = 0,60

Tomt VEST

Sand kote 80 middels fast tan = 0,75

Leire, siltig ca kote 79 Fdt > 5 (NC ?) Su = 30 kPa (T4)

Silt under kote 78 Fdt 7,5 middels fast tan = 0,60

Prosjekteringsgrunnlag

Gru nnundersøkelsene er utfør i samsvar med Eurokode 7 del 1 kapittel 3 Geotekniske data

Geoteknisk kategori 2
Pålitelighetsklasse 2 (3)
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Forundersøkelser

Befaring

Det ble den 21.10.2015 foretatt befaring på tomt.

Tilstede var

Trond Skogdal Ringerike kommune TH

Lars P. Tronrud Arkimedum AS RIG

Tomt øst (ved barnehage) er svakt hellende i område hvor bygg er ten kt plassert, men det er
en bratt (ca 1:2) og la ng skrent ned mot jorde i nord. Det er ingen tegn til skredsoner i skrent.

Det står i dag mye bjørk i sk renten, og dette gir en in dikasjon på at det er leir - og/eller
siltfraksjoner i massene.

Tomt vest ligger på flatt platå og hellende terreng (ca 1:3 )

Begge tomter har enkel adkomst for borerigg

Ifølge TH er det ikke kabler eller rør i grunnen
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Situasj onskart

På kartet er det indikert plassering av omsorgsboliger på de to to mtene .

Tomt øst (v/ nr 30)

Tomt vest (v/ nr 19)
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Løsmasse beskrivelse

Elveavsetning

Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet.
Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m.

Fyllmasse

Løsmasser tilført eller sterkt p åvirket av menneskers aktivitet , vesentlig i urbane områder.
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Program for g runnundersøkelser

Hensikt

Forundersøkelsene og erfaringer fra området indikerer at grunnmassen e består av elveavsatt
sand med grus og lag med innslag av silt/leir.

Man ønsker å finne følgende geotekniske parametere

Friksjonstall tan

Densitet `

Kor nfordelingskurve

Lagdeling

( Dybde til fjell Zf)

Metoder

Det antas at grunnen består av faste friksjonsmasser. Metoder som skal benyttes, og i
følgende rekkefølge er:

Totalsondering

Gir plott som direkte indikerer massetype, lagdeling og dybde til fjell .

B oredybde 10 m.

Ett hull skal bores til inntil 20 m

Skovlebor

Jordprøve tatt opp fra ønsket dybde. Punkt og dybde bestemmes ut fra plott fra
totalsondering i felt.

Utsett av pæler Arkimedum AS Lars P. Tronrud

Riggoperatør Brødrene Myhre AS Magnar Skogheim
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Boreplan
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Feltundersøkelser
Totalsonderinger

Totalsondering Punkt 1 Terrengkote 90,5
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Totalsondering Punkt 2 Terrengkote 89,0
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Totalsondering Punkt 3 Terrengkote 87,5
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Totalsondering Punkt 4 Terrengkote 84,0
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Totalsondering Punkt 5 Terrengkote 83,0
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Laboratorieundersøkelser

Kornfordeling
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Resultater

Terrengprofil tomt øst
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Terrengprofil tomt Vest
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Tolkning av resultater

Resultater skal tolkes konservativt.

Det er ikke fortatt prøvetaking utover skovleborprøve, og man har derfor ikke nøyaktige
verdier for skjærkapasiteter og densiteter. Plott fra totalsonderingene viser dog ganske
enty dig hva slags masser vi har i grunnen. Ut fra dette, sammen med kornfordeli ngskurve fra
hull 3, anslår jeg følgende verdier:

Tomt ØST

Sand kote 85 middels fast tan = 0,75

Gruslag ca kote 85 - 84 fast tan = 0,85

Leire, siltig c a kote 84 - 81 Fdt > 5 etter spyling (NC ?) Su = 3 0 kPa (T4)

Silt under kote 80 Fdt 7,5 middels fast tan = 0,6 0

Tomt VEST

Sand kote 80 middels fast tan = 0,75

Leire, siltig ca kote 79 Fdt > 5 (NC ?) Su = 30 kPa (T4)

Silt under kote 78 Fdt 7,5 middels fast tan = 0,6 0

Sikkerhetsfaktor

Sikkerhetsfaktor/materialfaktor er en faktor man reduserer karakterisktiske bruddverdier
med for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ved beregning av brukstilstand. Det skal tas hensyn til
usikkerhet ved grunnundersøkelser, og vurderes bruddtype og skadekonsek vens.

Bruddtype Seigt/nøytralt
Konsekvens Alvorlig

Sikkerhetsfaktor m = 1,4
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Prinsipp for avfallshåndtering

1. F ormål

Å etablere en kostnadseffektiv avfallsløsning på nye kommunale formålsbygg, tilrettelagt for kildesortering og med en så lav andel

restavfall som mulig.

2. Sorteringsfraksjoner

Kildesorteringen skal følge krav i Forurensningsloven og kommunenes renovasjonsforskrift . For kommunale formålsbygninger betyr

dette at d et normalt er nødvendig med sorteringsfraksjoner for papp/papir/matavfall/plast/rest avfall/glass/metall på det enkelte bygg.

For spesialfunksjoner som storkjøkken, verkstedlokaler etc. må det vurderes om det er nødvendig med flere sorteringsfraksjoner.

I tillegg skal nye bygninger være tilrettelagt for å sortere ut og mellomlagre spesialavfall/farlig avfall.

3. Innvendige avfallsløsninger

Desentralisert i nye bygninger skal det være avfallsstasjoner med kildesort ering . Avfallsstasjoner skal tydelig merkes med hvilke
avfallsfraksjoner som skal kastes hvor, for å lette kildesorteringen for bruker. Innvendige avfalls s tasjoner skal være renholdsvennlige og
tilpasses estetisk inn i omgivelsene. Størrelsen på beholderne for de innvendige avfallsdunkene skal være tilpasset størrelsen på
avfallsposer /avfallssekker som leveres gjennom gjeldende innkjøpsavtale. Pr. ti den er dette avfallsposer / avfallssekker på henholdsvis
20 ltr, 35 ltr, 50 ltr og 100 ltr.

Det må ved behov etableres eget lager der farlig avfall / spesialavfall samles inn for videre distribusjon av vaktmester.

Behov for innvendig søppelpresse for ulike fraksjoner vurderes i fra prosjekt til prosjekt. Normalt kan dette kunne være aktuelt for papp
ifm. varemottak.



RINGERKE KOMMUE
TEKNISK FORVALTNING
Eiendomsavdeling

Prinsipp for avfallshåndtering

4. Utvendige samlestasjoner for avfall

Utvendige samlestasjoner for avfall ( avfallsdunker / avfallscontainere ) må være plassert med omtanke for tryg g og trafikksikker tilkomst
for biler fra renovasjonsselskap . Dette vil si at avfallsdunker / avfallscontainere må plasseres slik at transportetappen for renovatør over
eiendommen blir kortest mulig, samt at rygging og manøvrering reduseres til et minimum.
Løsningen må være funksjonell med tanke på levering, oppbevaring og henting.

Utvendige samlestasjoner for avfall som etableres i søppelskur , skal estetisk tilpasses bygningen de skal dekke.

Utvendige samlestasjoner s kal være låsbare med standard hengelås (slik renovasjonsselskapene dis ponerer nøkkel til) , ha innvendig
belysning, strømuttak og belysning ved porter . Antall avfallsdunker for de ulike fraksjoner vurderes i forhold til forventet avfallsmengde.

Gulvet i avfallsskur skal utformes med fall mot porter og være mulig å vaske med høyttrykkspyler.

Utvendige samlestasjoner for avfall skal være tydelig merket med sorteringsfraksjon.

Teknisk forvaltning
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1. IN N LE D NIN G

Denne trafikkanalysen omha ndler forslag om å bygge 25 omsorgsboliger på to tomter i utkanten
av Hønefoss sentrum i nord. Tomtene ligger langs med de kommunale vegene Ha rald Hårfagres

vei og Hov alle. Tomtene er i dag ubebygd og er i kommuneplanens arealdel avsatt til friområde
og l andbruks - , natur og friluftsformål.

O mrådet rundt de to tomtene består i hovedsak av boliger, samt område avsatt til friområde og
landbruks - , natur og friluftsformål. I tillegg er det en barnehage langs med tomt 2, Hov øst.

Fv.35 går gjennom Hønefoss sen trum og, er i kryss med Hov alle. Statens vegvesen ber i denne
forbindelse om at det i trafikkanalysen sees på trafikkbelastning, trafikksikkerhet, skoleveg,
gang - og sykkeltrafikk, samt kollektiv. I tillegg forutsetter Statens vegvesen at adkomst til pla n-
området vil løses via internt vegnett, og ikke E16 som ligger nord for planområdet. Fylkesma n-
nen ber også om at det sees spesielt på trafikksikkerhet for gående og syklende, samt kollektiv.
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2. D AGE N S SITUASJON

2.1 Hov alle og planområdet i dag
Planområdet ligger i nordlige utkant av Hønefoss sentrum, med nær tilknytning til Fv.35 via Hov

alle. I tillegg ligger E16 nord for planområdet, skilt av areal avsatt til friområde og landbruks - ,
natur og friluftsformål. Et kart av området, med inntegnet o mtrentlig planområde , er vist i figur
1.

Figur 1 : Kart over området, med inntegnet omtrentlig planområde og eiendommer. Kilde: Finn.no.

Tomtene hvor det planlegges utbygging av omsorgsboliger er også vist i figur 1. På tomt 1 er det

planlagt 7 boliger i bofellesskap, i selveide enheter. På tomt 2 planlegges det 18 omsorgsboliger i
bofellesskap, med personaldel. Tomtene er i dag ubebygd og er i kommuneplanens arealdel a v-
satt til friområde og landbruks - , natur og friluftsformål. O m rådet rundt de to tomtene består i
hovedsak av boliger, samt område avsatt til friområde og landbruks - , natur og friluftsformål. I
tillegg er det en barnehage langs med tomt 2, Hov øst.

2.2 Trafikkulykker
Det er i figur 2 vist en oversikt over trafikkulykker som har skjedd i området de siste 15 årene
(01.01.2001 – dags dato). Som det sees av figuren har det skjedd få ulykker, hvor ingen har
skjedd på det kommunale vegnettet i tilknytning til planområdet.
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Figur 2 : Oversikt over trafik kulykker som har skjedd de siste 15 årene. Hvite tall er antall ulykker på
samme ulykkespunkt. Kilde: Finn.no og «Vegkart».

Under er det laget en tabell med ytterligere informasjon om ulykkene.

Ulykke Dato Type ulykke Beskrivelse Alvorlighetsgrad

1 2002 - 06 - 26 Bilulykke Påkjøring bakfra ved venstre s-
ving

Lettere skadd

2 2012 - 12 - 06 Mc ulykke Vending foran kjørende i mo t-

satt retning

Lettere skadd

3 - 1 2008 - 03 - 20 Mc ulykke Venstresving foran kjørende i
motsatt retning

Lettere skadd

3 - 2 2009 - 09 - 17 Bilulykke Venstresving foran kjørende i
samme retning

Lettere skadd

4 2006 - 01 - 10 Bilulykke Venstresving foran kjørende i
motsatt retning

Lettere skadd

5 2002 - 05 - 11 Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd

6 2010 - 01 - 13 Bilulykke Kryssende kjøreretninger (uten

avsvinging)

Lettere skadd

Tabell 1 : Beskrivelse av tra fikkulykker etter 1. januar 2001 . Kilde: Statens vegvesens «Vegkart» -
database.

Som det kan sees av tabell 1, har samtlige trafikkulykker de siste 15 årene vært av alvorlighet s-
grad «Lettere skadd». Samtidig er i ngen av ulykkene fotgjenger - eller sykkelulykker. Vegnettet

vurderes med dette å være lite ulykkesbelastet.

2.3 Trafikkmengder
Det er ikke gjennomført trafikktellinger på Hov alle eller Harald Hårfagres vei. Det gjennomføres
derfor en beregning av vegenes årsdøgntrafikk (ÅDT), med bakgrunn i antall boliger og antatt
trafikkmengde fra hver bolig. Figur 3 viser antall boenheter, inndelt i soner. Sonene angir en

gruppe boliger som antas å benytte samme kjøreveg til/f ra boligene.
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Figur 3 : Antall boenheter, inndelt i soner.

For beregning av dagens trafikk legges det til grunn teori om trafikkmengde generert for hver
bolig, og for hver 100 kvadratmeter for næring. Denne metoden er brukt for d agens trafikk for å
ha et godt sammenligningsgrunnlag for beregnet fremtidig trafikk som er beregnet på samme
måte. Teorien er igjen basert på ulik regulering/bruk av areal og gir ulike faktorer for generert
trafikkmengde.

Faktorene som benyttes er basert på metodene beskrevet i Statens vegvesens håndbok V713 –
Trafikkberegninger.

Håndbok V713 gir en faktor på 3,5 bilturer per bolig, med et variasjonsområde på 2,5 – 5,0. I
tillegg så er Prosam rapport 137 «Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus» bru kt for å kali b-

rere faktoren. Det er flere andre parametere som vil påvirke antall bilturer per bolig.

Bra kollektivtilbud gir lavere ÅDT, mens dårlig kollektivtilbud gir mer biltrafikk og høyere ÅDT.
Kort avstand til bysentrum(store byer) gir større bruk av gang - og sykkel, mindre bilbruk.
Små boliger gir lavere ÅDT, mens større boliger gir høyere ÅDT.
Eldre beboere gir lavere ÅDT, mens barnefamilier gir høyere ÅDT.

Med bakgrunn i at faktorene ovenfor settes det to ulike faktorer for boligene, en for eneb oliger og
rekkehus, og en for leiligheter. Faktor en for eneboliger settes til 4,0 mens faktore n for leiligheter
settes til 3,3 .

Butikken i Hønengata 85 har en størrelse på 1000 kvadratmeter. Butikken driver med detaljha n-

del innen sport, leker, interiør, v erktøy og annet. Håndbok V713 angir en faktor på 45 bilturer
per 100 kvadratmeter, med et variasjonsområde på 15 – 105. Da butikken er detaljhandel beny t-
tes en faktor på 3 0 bilturer per 100 kvadratmeter.

Trafikken generert av barnehagen beregnes med en fa ktor for bilturer per barn. Det vises til
ma s teroppgave «Etablering av turproduksjonstall for barnehager», av Maria Lindøen. Av maste r-

oppgaven brukes en faktor på 2,43 bilturer per barn, som er for barnehager med flere enn 60
barn. Hov barnehage har ca. 75 barn.
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I tabellen under er total årsdøgntrafikk (ÅDT) for Hov alle beregnet, basert på antagelsene ove n-
for.

Regulering Areal /Antall Faktor ÅDT

Enebolig/rekkehus 111 4,0 444

Leilighet 114 3,3 376

Handel 1000 m 2 3 0 3 00

Barnehage 75 barn 2,43 182

Totalt 1302

Årsdøgntrafikken beregnet ovenfor gjelder for den vestligste delen av Hov alle, hvor all trafikk
passerer. Trafikken på Hov alle vil være ulik over vegens utstrekning. Figur 4 viser en oversikt
over antatt kjørerute fra/til boligene i området med beregnet trafikkmengde fra hver sone . Ant a-
gelsene er basert på kortest og lettest rute til Fv.35. Valgt kjørerute vil variere etter om beboere
skal i retning nord eller sør, men denne effekten forventes å oppheve hverandre , ved å fungere
som en destruktiv interferens. Videre er det i figur 5 vist årsdøgntrafikk for ulike lenker av Hov

alle og Harald Hårfagres vei .

Figur 4 viser en oversikt over antatt kjørerute fra/til boligene i området med beregnet trafikkmengde fra
hver sone.
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Figur 5: Årsdøgntrafikk for ulike veglenker i Hov alle og Harald Hårfagres vei.

Den beregnede årsdøgntrafikken vil variere over døgnet og det er behov for å beregne trafikk i
makstimen. For å finne makstimen benytter vi tabell for turproduksjon pr. enhet pr. største time i
håndbok V713. Denne tabellen viser at makstimen for boligtrafi kk er mellom 15: 30 – 16: 30.
Håndboken sier også at prosentandel av døgntrafikk i makstimen er på 16 % for boliger.

Når det skal antas prosentandel trafikk i makstimen for en avkjørsel gjøres dette ut fra arealbr u-
ken i området. Påvirkningen av økt kollekt iv - og sykkeltrafikk ligger i faktorene som ble brukt for
å beregne trafikkmengde.

I tillegg til boligtrafikk består Hov alle også av trafikk til/fra barnehage og handel. Etter hå ndbok

V713 har handel samme makstime som bolig, med en andel på 17 %. Barneh agetrafikk må antas
å være størst i timene 06: 45 – 08: 15 og 16: 00 – 17: 00, med en forholdsvis høy andel av trafi k-
ken til/fra barnehagen. Med bakgrunn i dette antas makstimen å være 15: 30 – 16: 30 med en
andel på 18 %, som tilsvarer et volum på 234 kjøretøy. Det vises i denne sammenheng til tr a-
fi k kanalyse gjennomført av Rambøll i 2008 for Rv.35 (nå Fv.35) Hønengata, Hønefoss. Trafikkte l-
linger gjennomført for trafikkanalysen viste at makstimen i Hov alle var 07: 00 – 08: 00 med en

trafikkmengde på 106.
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3. FRE M T IDIG SITU ASJON

I dette kapittelet sees det på hvilke konsekvenser utbyggingen av de 25 omsorgsboligene vil få
på trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Kapittelet vil også inneholde forslag til avbøtende tiltak.

3.1 Fremtidig trafikkgenerering
For beregning av fremtidig trafikk legges det til grunn samme teori om generert trafikkmengde
for hver bolig, eller 100 kvadratmeter, som brukt tidligere i analysen. For omsorgsboligene ve l-
ges en faktor på 3,4 bilturer per bolig. Bakgrunnen for faktoren er at omsorgsbolig er må antas å
generere en del mindre trafikk enn andre boliger, da beboerne har ande reisebehov og derfor

reiser en del mindre. Videre må det antas at omsorgsboligene vil ha noe trafikk i form av hels e-
personell, som andre boliger ikke har. Den fremtidige t rafikkgenereringen er beregnet i tabell
under.

Regulering Areal /Boliger Faktor ÅDT

Hov vest – Omsorgsboliger 7 3,4 24

Hov øst - Omsorgsboliger 18 3,4 61

Totalt 25 85

Omsorgsboligene antas med dette å generere en trafikkmengde på 85 kjøretøy i døgnet. Trafi k-
ken beregnet ovenfor vil fordele seg noe ulikt ved at Hov vest vil ha avkjørsel ut mot Harald Hå r-
fagres vei, mens Hov øst vil ha avkjørsel direkte til Hov alle. Vide re i analysen er det valgt et
referanseår for å kunne sammenligne situasjon med og uten utbygging av omsorgsboligene. R e-
feranse året som er valgt er 2036, som ligger 20 år frem i tid. For å beregne fremtidig trafikk er
det benyttet N TP prognoser for korte reiser, i Buskerud. F igur 6 vis er antatt fremtidig årsdøgntr a-

fikk på veglen kene for 2036 i området , uten utbygging av omsorgsboliger . Det bemerkes at
prognosene for trafikkvekst skal ta hensyn til økt utbygging, mens det i Hov alle og Harald Hå r-
fagres vei ikke kan forventes annen utbygging enn eventuelt noe boligutbygging. Prognosene i
figur 6 antas derfor å være noe høyere enn det som realistisk kan forventes. I tillegg vil heller
ikke trafikkveksten være jevnt fordelt, noe figuren viser.

Figur 6: Bereg net årsdøgntrafikk i 2036 etter NTP - prognoser for korte reiser, i Buskerud.

Situasjonen i 2036 ved utbygging av omsorgsboligene er vist i figur 7. Det bemerkes at N TP -

prognosene skal ta hensyn til fremtidig utbygging, som omsorgsboligene er. Det kan derfo r ikke
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forventes at trafikken blir like høy som figur 7 viser. For beregningene er det antatt at omsorg s-
boligene er ferdig utbygd i år 2021.

Figur 7: Beregnet årsdøgntrafikk i 2036 med utbygging av omsorgsboliger, etter NTP - prognoser for ko r-
te reiser, i Buskerud.

Sammenligning av situasjonene i år 2036, viser at en utbygging av omsorgsboligene kun vil g e-
nerere en mertrafikk på ca. 100 kjøretøy i døgnet. Denne trafikken vil også fordeles over hele

døgnet. Utbyggingen regnes derfor med dette å ikke føre til noen stor reduksjon i avviklingen på
lokalt vegnett. Det sees ikke behov for å gjennomføre spesielle beregninger eller vurderinger av
kryssene med Harald Hårfagres vei og Hov alle, da trafikkmengden er så liten at kryssene ikke vil
ha noen avviklingsproblemer.

Makstimen regnes å være i perioden 15: 30 – 16: 30 som beregnet i kapitel 2.3. Hov alle vil da ha

en makstimetrafikk på 305 ved krysset med Fv.35 , ved valg av samme makstimeandel . Det b e-
merkes at dette er et teoretisk anslag.

3.2 Parkering
For dimensjonering av parkering legges Ringerike kommunes kommunalteknisk veinorm til
grunn. Av boligtypene i veinor men, er det rekkehus som antas å ligne mest på omsorgsboliger.

Rekkehus har i veinormen et krav om 2 parkeringsplasser for bil, og 1 – 2 plaser for sykkel, per
boenhet. Totalt antall parkeringsplasser som bør bygges blir med dette 50 parkeringsplasser for
bil og 25 – 50 for sykkel. Av hensyn til nærheten til sentrum og at det skal satses på gange, sy k-
kel og kollektiv, anbefales det å legge til rette for 50 parkeringsplasser for sykkel.

3.3 Skolevei og trafikksikkerhet

Nærmeste barne - og ungdomsskole ligger ves t for planområdet i en avstand på henholdsvis 570
og 650 meter i luftlinje. Skolenes plassering og antatt foretrukket skoleveg til begge skolene er
vist i figur 8.
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Figur 8: Skoleveg til skolene som ligger nærmest planområdet. Kilde: Finn.no.

I østligste del av Hov alle er det etablert et fortau på nordlige side av vegen. Videre på Hov alle,
mellom Harald Hårfagres vei og til Fv.35 er det ikke etablert fortau. Det er heller ikke etablert
fortau langs med Harald Hårfagres vei. For at skolebarn ska l komme seg til skolene må de krysse
Fv.35 , som har en trafikkmengde på 17 700 i ÅDT . Kryssing av vegen kan gjøres ved å benytte
eksisterende gangfelt, som vist på bilde 8. Det er også etablert et signalregulert gangfelt over

Fv.35 lenger sør som kan benyt tes, men avstanden til dette er lenger enn det inntegnet på fig u-
ren. Langs med Fv.35 er det etablert gang - og sykkelveg på begge sider. Langs med Hovsmar k-
veien er det etablert fortau langs med hele vegen fram til skolen, men fortauet mellom gatene
Olav Duu ns vei og Flattumveien er ganske smalt.

For å bedre trafikksikkerheten for skolebarn, samt andre gående langs med Hov alle, anbefales

det å etablere et fortau langs med gaten der dette mangler i dag, fra Fv.35 til Harald Hårfagres
gate. Et fortau vil gi e t dedikert areal for gående å ferdes på langs med vegen. Dette anbefales
da vegen er skoleveg og har en trafikkmengde som tilsier at fortau bør anlegges. Det vises i de n-
ne sammenheng til Statens vegvesens håndbok N100 hvor det står at gående kan benytte kj ør e-
banen i boliggater med lav trafikk og fartsgrense 30 km/t. Dette regnes å gjelde for Harald Hå r-
fagres gate som heller ikke har anlagt fortau i dag, men har en relativt liten trafikkmengde. Fo r-

tauet langs med Hov alle anbefales å etableres med en standar d bredde på 2,5 meter.

Det sees ingen ytterligere trafikksikkerhetsproblemer i det lokale vegnettet. Vegnettet ligger i en
sone regulert med fartsgrense 30 km/t og bærer preg av tett bebyggelse. Området har god sikt,
noe det er viktig at ivaretas. Videre er det viktig at avkjørslene til Harald Hårfagres gate og Hov
alle også etableres med tilfredsstillende sikt.

Ved etablering av fortau som beskrevet ovenfor konkluderes det med at barn , bosatt i omsorg s-
boligene , vil ha en trygg skoleveg.

3.4 Kollektiv , gang e og sykkel
Det går i dag en bussrute fra Hønefoss sentrum til Hov alle, som stopper ved to holdeplasser

langs vegen. Holdeplassenes plassering er vist i figur 9. Denne bussruten går kun to ganger i
døgnet, på hverdager, og har med dette ikke veldig god de kning. I tillegg til Rute 230 som er
beskrevet ovenfor, stopper rute 225 og 232 på en holdeplass ved Hønen allé som ligger langs
med Fv.35. Fra planområdet er det 9 minutter gange til holdeplassen. Busslinje 225 går fra H ø-
n e foss sentrum til Viul og har 7 a vganger på hverdager. Linje 232 går fra Hønefoss sentrum til
Hallingby, deretter videre til Nes og har 12 – 14 avganger på hverdager.
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Figur 9: Oversikt over bussholdeplasser i nærheten av planområdet.

Mulighetene for gående og syklende er gode i området , med etablert gang - og sykkelveg fra pl a-
nområdet til et stykke forbi Viulveien langs E16, og også til Almemoen. I tillegg er det etablert
gang - og sykkelveg eller fortau + sykkelveg la ngs med Fv.35 fra kryss med E16, til Hønefoss

sentrum ved Hønefoss bru.

Det vurderes ikke å være god kollektivdekning til/fra planområdet i dag, men kollektivdekningen
ansees å være moderat/ok. I tillegg er det gode muligheter for både å gå og sykle til interess e-
punkter i Hønefoss.

3.5 På virkning av utbygging i kryss med Hønengata og Hovsmarkveien

For å beskrive effekten utbyggingen av omsorgsboligene har på avviklingen i kryss mellom Fv.35,
Hovsmarkveien og Hov alle gjennomføres det beregninger i trafikkprogrammet Sidra Interse c-
tion. Det vil gjennomføres en beregning for situasjon uten omsorgsboliger og en med. Dat a-
grun n laget for beregningene vil være tellinger gjennomført av svingebevegelser i krysset i 2008.

Beregningsår for trafikkvolumene settes til 2036. Hovedformålet med disse bereg ningene er å se
på avviklingsforholdene i krysset, ved de verst tenkelige forholdene. Dette trenger ikke å være
når Hov alle har mest trafikk (07: 00 – 08: 00), men når den samlede trafikken i krysset, med
hensyn på svingebevegelser skaper størst forsinkelse r. Det vises i denne sammenheng til trafik k-
analysen gjennomført av Rambøll i 2008 for Rv.35 (nå Fv.35) Hønengata, Hønefoss, hvor mak s-
timen ble satt til 16: 00 – 17: 00 (hele Hønengata) . Tellingene gjennomført i forbindelse med de n-

ne analysen legges til grunn for beregninger av krysset med Fv.35. De gjennomførte tellingene i
krysset med Ho v alle og Hovsmarkveien, har mest trafikk (svingebevegelser og trafikk fra/til
sidevegene) i timen 15: 00 – 16: 00. Denne timen legges derfor til grunn for videre beregninger.
Figuren under viser en oversikt over talt trafikk i timen 15: 00 – 16: 00 for krysset, i 2008.
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Figur 10: Oversikt over trafikkmengder talt 17.04.2008 15:00 – 16:00. Tallene i parentes er antall lange
kjøretøy.

Det ble i 2008 ikke te lt trafikk rett frem gj ennom krysset manuelt , men det ble satt opp en radar
som telte trafikken på Fv.35. Denne var plasser t ved jernbaneundergangen , som er et stykke
unna. For å finne trafikkmengden gjennom krysset regnes prosentandelen trafikk ut (rett fram,
skilt mellom nord o g sør) , i forhold til det radaren t e lte , og det brukt i krysset, i analysen for
Hønengata i 2008. Prosentandelene brukes så med trafikkmengdene talt av radaren i timen
15: 00 – 16: 00. Man får da trafikkandelene vist i figur 11. Tungtrafikkandelene (rett fre m på

Fv.35) settes lik andelen registrert av radaren.

Figur 11: Oversikt over trafikkmengder talt 17.04.2008 15:00 – 16:00, kombinert med tall fra radar.
Tallene i parentes er antall lange kjøretøy.
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For å finne trafikktall i 2036 faktoriseres trafikktallene på samme måte som årsdøgntrafikken i
kapittel 3.1. Figur 12 under viser beregnet trafikk for krysset i 2036. Antall fotgjengere er hentet

fra tellinger gjennomført i 2008, uten å faktoriseres.

Figur 12: Trafikkmengder i 2036 , uten utbyggi ng av omsorgsboliger .

En skisse av krysset i Sidra Intersection er vist i figur 13.
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Figur 13: Figur av krysset med Fv.35 i Sidra Intersection.

Resultater av beregninger for 2036 , uten utbygging av omso r gsboliger

Figur 14, 15 og 16 viser trafikkforholdene i krysset (2036), i form av forsinkelse, belastningsgrad
og kølengde (95 % - fraktil).
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Figur 14: Forsinkelse i sekunder, for krysset i 2036 uten utbygging av omsorgsboliger. Fargekodene
viser « Level of Service» i krysset.
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Figur 15: Belastningsgrad i krysset, i 2036 uten utbygging av omsorgsboliger.
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Figur 16: Kølengde (95 % - fraktil) av krysset i 2036 uten utbygging av omsorgsboliger.

Resultatene fra beregningene viser at trafikken vil gå kontinuerlig på Fv.35 med svært små fo r-

sinke lser i 2036. Sidevegene vil ha større forsinkelser og også kunne ha en større kølengde i
rushtidene. Belastning sgradene er større enn 1 i sid evegene, som vil si at vegarmene har mer
trafikk enn det krysset klarer å avvikle. Hovsmarkveien og Hov alle vil me d dette ha store forsi n-
kelser og dårlig avvikling selv uten utbygging av omsorgsboliger i 2036, som referanseår.

Resu ltater av beregninger for 2036, med utbygging av omso r gsboliger

For å kunne gjennomføre beregning av fremtidig situasjon i Sidra Intersec tion må trafikkø k-
ningen i timen 15: 00 – 16: 00 finnes. Tidligere beregninger fant at trafikkøkning ved utbygging av
omsorgsboligene er 100 kjøretøy i døgnet. Makstimen er satt til perioden 15: 30 – 16: 30 med en
trafikandel på 18 %. Trafikken til/fra omsorgsb oligene antas å være relativt liten i makstimen og
periodene før og etter, da helsepersonell og besøkende vil reise til boligene i andre tider på dø g-
net. Andelen trafikk til omsorgsboligene i ti men 15: 00 – 16: 00 anslås da til 8 %. Vi får da en

trafikkøk nin g på 8 kjøretøy ved utbygging av boligene. Trafikken må fordeles på ulike svingeb e-
vegelser, dette gjøres utfra de samme andelene som benyttet i beregning ut en omsorgsboliger.
En oversikt over trafikkvolum er vist i figur 17.
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Figur 17: Trafikkmengder i 2036, med utbygging av omsorgsboliger.

Figur 18, 19 og 20 viser trafikkforholdene i krysset med utbygging av omsorgsboliger (2036), i
form av forsinkelse, belastningsgrad og kølengde (95 % - fraktil).
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Figur 18: Forsinkelse i sekunder, for krysset i 2036 med utbygging av omsorgsboliger. Fargekodene viser
« Level of Service» i krysset.
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Figur 19: Belastningsgrad i krysset, i 2036 med utbygging av omsorgsboliger.
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Figur 20: Kølengde (95 % - fraktil) av krysset i 2036 med utbygging av omsorgsboliger.

Som fig urene 18 – 20 viser vil trafikkavviklingen på Fv.35 bli lik med og uten utbygging av o m-
sorgsboliger. Venstresvinger og kjørende rett fram fra sidevegene vil på sin side oppleve større
forsinkelser og mer kø.

Oppsummering og konklusjon av Sidra - beregninge r
Beregningene gjennomført i Sidra Intersection er gjort i versjon 6.1. Beregningene viser at tr a-
fikken på Fv.35 vil gå kontinuerlig på Fv.35 både uten og med utbygging av omsorgsboligene i
2036. Sidevegene vil ha store forsinkelser uavhengig om omsorgsbol igene bygges ut eller ikke,
men kølengder og forsinkelser vil være noe større ved utbygging av planområdet , tross liten tr a-

fikkøkning . Dette skyldes at sidevegene allerede, uten utbygging av planområdet, har en belas t-
ningsgrad på mer enn 1. Ytterligere tra fikk vil derfor skape større forsink elser . Dette k an sees av
figur 18.

Beregningene viser at det før 2036 vil være behov for utbedring av krysset med tanke på trafikk i
sidevegene, uavhengig om omsorgsboligene bygges eller ikke.

Det bemerkes at verdien e som vises i figurer er teoretisk beregnede verdier, basert på antage l-
ser. Det må også bemerkes at krysset er lagt inn med fartsgrenser 30 km/t på sidevegene og 50
km/t på Fv.35. Ved avvikling av store trafikkmengder er det naturlig at fartsnivået på hove dv e-
gen er noe lavere og at avviklingen på sidevegene med dette blir noe bedre, ved at tidslukene
mellom biler blir lengre.

En oversikt over inndata i Sidra - modellen er vist i vedlegg 1.
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4. OPP SUM M E RIN G

Trafikkanalysen omhandler forslag om å bygge 25 omsorgsboliger på to tomter i utkanten av
Hønefoss sentrum i nord. Tomtene ligger langs med de kommunale vegene Harald Hårfagres vei

og Hov alle.

Samtlige trafikkulykker de siste 15 årene vært av alvorlighetsgrad «Lettere skadd». Samtidig er
ingen av ulyk kene fotgjenger - eller sykkelulykker. Vegnettet vurderes å være lite ulykkesbela s-
tet.

Utbygging av omsorgsboligene er beregnet til å gi en trafikkøkning på 85 kjøretøy døgnet ved
realisering. Økningen er beregnet å være på ca. 100 kjøretøy i 2036. Hov all e vil da ha en ÅDT
på 1695 i ves t ligste del av veien.

Det anbefales å bygge ut 50 parkeringsplasser for bil er og 50 plasser for sykkel ved utbygging av
planområdet.

For å bedre trafikksikkerheten for skolebarn, samt andre gående langs med Hov alle, anbefales
det å etablere et fortau langs med gaten, fra Fv.35 til Harald Hårfagres gate. Fortauet anbefales
å bygges med standard bredde på 2,5 meter.

Det vurderes ikke å være god kollektivdekning til/fra planområdet i dag, men kollektivdekningen

ansees å være moderat/ok. I tillegg er det gode muligheter for både å gå og sykle til interesse -
punkter i Hønefoss.

Beregninger i Sidra Intersection viser at trafikken på Fv.35 vil gå kontinuerlig på Fv.35 både med
og uten utbygging av omsorgsboligene i 2036. Sid evegene vil ha store forsinkelser uavhengig om
omsorgsboligene bygges ut eller ikke, men kølengder og forsinkelser vil være noe større ved

utbygging av planområdet, tross liten trafikkøkning. Det vil med dette være behov for utbedring
av krysset, med tanke på trafikk i sidevegene, uavhengig om omsorgsboligene bygges eller ikke.
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5. VEDLEGG

5.1 Vedlegg 1



2 3



SD 11, SJEKKLI STE N ATURM AN GFOLDLOVEN §§8 - 12

§ 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 og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bid ra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.”

Sentrale tema Kilder Sjekk Kommentar

Hvilke landskap,
økosystemer,
naturtyper eller
arter berøres av
planen?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/

Artsdataban ken
http://artskart.artsdatabanken.no/
Miljøstatus
http://www.miljostatus.no/kart/

x Det er ikke
registrert
naturtyper innenfor
planområdet i dag
(www.naturbase.no
). I planområdet er
det ikke registrert
rødlistede eller
prioriterte arter
som vil bli påvirket
av planen.

Hvilke effekter vil
planen ha på
landskap,
økosystemer,
naturtyper og
arter?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/

Artsdatabanken (2010) Miljøforhold og
påvirkninger for rødlistearter

x Tiltaket vil ikke ha
betydelige effekter
på landskap,
økosystem,
naturtyper og arter.

Hvordan er
tilstanden for
landskapet,
økosystem og
utviklingen i
antall lokaliteter
av naturtypene
og bestandene på
landsbasis og på
stedet?

x Tiltaket berører
trivielle naturtyper
og arter. I
planområdet er det
ikke registrert
naturtyper,
rødlistede eller
prioriterte arter
som vil bli påvirket
av planen.

Foreligger det
faglige rapporter
og utredninger
om
naturmangfold i
det aktuelle
planområdet?

x Planfremmer er ikke
kjent med at det
foreligger faglige
rapporter og
utredninger om
naturmangfold i
planområdet.
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Foreligger det
erfaringsbasert
kunnskap (fra
lokalsamfunnet,
kommuner og
andre
myndigheter) om
det aktuelle
planområdet? Innspill ved varsel om planoppstart

x Det har ikke
fremkommet
erfaringsbasert
kunnskap om
planområdet

Vil planen påvirke
truete og nær
truete arter på
Norsk rødliste for
arter 2010?

Artsdataban ken
http://artskart.artsdatabanken.no/

x Nei, ingen
registrerte.

Vil planen påvirke
truete og nær
truete naturtyper
på Norsk rødliste
for naturtyper
2011?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/

x Nei, ingen
registrerte.

Vil planen påvirke
utvalgte
naturtyper eller
prioriterte arter?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/
Artsdataban ken
http://artskart.artsdatabanken.no/

x Nei, ingen
registrerte.

Vil planen påvirke
verneområder,
nærområder til
verneområder,
marint
beskyttede
områder eller
vernede vassdrag
(jf. verneplan for
vassdrag)?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/

Miljøstatus
http://www.miljostatus.no/kart/
NVE verneplan for vassdrag
http://gis3.nve.no/link/?link=verneplanfo
rvassdrag

x Nei, det er ikke
registrert
verneområder,
beskyttede områder
eller verna vassdrag
i planområdet.
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Vil planen påvirke
tilstanden i sjø
eller
vannforekomster
?

Miljødirektoratet – vannmiljø
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
Miljøstatus
http://www.miljostatus. no/kart/

x Det går et
søkk/avrenningsom
råde gjennom
planområdets østre
del, og det danner
seg en mindre bekk
nordøst i
planområdet, i
overgangen mellom
vegetert og dyrket
mark.
Vannkvaliteten er
angitt som
«moderat»
(www.miljostatus.n
o). Arealet der
avrenningsområdet
ligger er regulert til
friluftsformål, og
det antas at
utbygging ikke
kommer til å
påvirke
vannforekomsten .

Vil planen påvirke
utvalgte
kulturlandskap?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/

Miljøstatus
http://www.miljostatus.no/kart/

Riksantikvaren – kulturminnesøk
www.kulturminnesok.no

x Det er ikke
registrert
kulturlandskap i
nærheten av
planområdet.

Vil planen påvirke
miljøregistreringe
r i skog?

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
http://kilden.skogoglandskap.no

x Nei, det er ikke gjor t
miljøregistreringer i
skog i nærheten av
området.

Vil planen påvirke
inngrepsfrie
naturområder
(INON)?

Miljødirektoratet
http://inonkart.miljodirektoratet.no/inon
/kart

x Nei, det finnes ikke
inngrepsfrie
naturområder i
nærheten.

Vil planen påvirke
områder eller
naturtyper som
er spesielt
verdifulle for
naturmangfold?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/

Mareano
http://www.mareano.no/

x Nei, det er ikke
registrert spesielle
naturverdier i
området.
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Er det
kunnskapsmangel
?

x Tilgjengelig
kunnskap er brukt i
beskrivelse av
naturmangfold i
planområdet.

Hva er det vi
eventuelt
mangler
kunnskap om?

-

Andre databaser
som kan være
aktuelle

Norsk institutt for naturforskning (NINA)
– Rovdata
http://www.rovdata.no/
NGU

http://www.ngu.no/kart - og -
data/kartinnsyn
Hjorteviltregisteret
www.hjorteviltregisteret.no
hwww.hjorteviltregisteret.no/FallviltInns
yn

-

§ 9 ”FØRE - VAR - PRINSIPPET”
”Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig
vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak”.

| Er kunnskapen vurdert som god nok? Hvis NEI, bruk § 9 ”føre - var - prinsippet”. JA NEI

Vet vi nok om landskap, økosystemer, naturtyper og arter? X

Vet vi nok om hvilke virkninger det aktuelle tiltaket kan ha for disse? X

Er det sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig (alvorlig eller irreversibel)
skade på landskap, økosystemer, naturtyper og arter? X

Bør «føre - var - prinsippet» tillegges vekt? X

§ 10 SAMLET BELASTNING
”En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for”. Kommentar

Hvilke eksisterende tiltak eller bruk utgjør en påvirkning på landskap,
økosystemer, naturtyper og arter?

Planområdet er i randsonen
av, og beliggende mellom,
eksisterende bebyggelse
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Hvilke framtidige tiltak og bruk i landskapet eller økosystemet som
man har oversikt over kan utgjøre en påvirkning på naturtyper og
arter?

Med unntak av planforslaget
er planfremmer ikke kjent
med andre fremtidige tiltak
som kan påvirke naturtyper
og arter

Hva vil den samlede belastningen (effekten) av planen eller tiltaket
være, det vil si eksisterende tiltak og bruk, planforslaget og
framtidige tiltak og bruk?

Som følge av planforslaget
vil vegeterte områder i
randsonen av eksisterende
bebyggelse nedbygges.
Planfremmer er ikke kjent
med andre fremtidige tiltak.

Hva vet vi om situasjonen for det naturmangfoldet som berøres på
kommunenivå, fylkesnivå og på landsbasis?

Det er ikke registrert
naturtyper innenfor
planområdet i dag
(www.naturbase.no). I
planområdet er det ikke
registrert rødlistede eller
prioriterte arter som vil bli
påvirket av planen.

Mangler vi kunnskap om virkningen (effekten) av planens samlede
belastning for landskap, økosystemer, n aturtyper og arter? I så fall
må § 9 tillegges stor vekt

Fordi kunnskapsgrunnlaget
vurderes som godt nok, er
det ikke grunn til å tillegge
føre - var - prinsippet stor
vekt.

Vil planforslaget i sum føre til for stor belastning på økosystemet?
(JA/NEI) Nei

§ 11 KOSTNADER VED MILJØFORRINGELSE
”Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra
tiltakets og skadens karakter”. JA NEI

Medfører tiltaket skade på naturmangfold? Hvis NEI, gå videre til § 12. Hvis JA,
fortsett med neste spørsmål. x

Bør tiltakshaver betale for å skaffe mer kunnskap om naturmangfold, jf.
omtalen av dette over?

Bør tiltakshaver overvåke naturtilstanden?

Bør tiltakshaver velge en mer kostbar og tidkrevende teknikk, lokalisering eller
driftsform?

Bør tiltakshaver få gjennomføre tiltaket, men gis pålegg om retting eller
avbøtende tiltak som reduserer eller minimerer skadene på naturmangfoldet?
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§ 12 MIJLØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODER
”For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det
tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og
lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bru k av mangfoldet og økonomiske
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater”. JA NEI

Er byggemetoden, byggteknikken, driftsmetoden
miljøforsvarlig?

Det forutsettes at det
ikke benyttes teknikker
eller driftsmetoder som
er til skade for
naturmangfoldet.

Finnes det alternative driftsmetoder eller teknikker for
gjennomføring av tiltaket/ planen?

Det forutsettes at det
ikke benyttes teknikker
eller driftsmetoder som
er til skade for
naturmangfoldet.

Bør det stilles vilkår om alternative driftsmetoder eller
teknikker?

Det forutsettes at det
ikke benyttes teknikker
eller driftsmetoder som
er til skade for
naturmangfoldet.

Er alternative lokaliseringer vurdert? x

Sjekklisten er utarbeidet med basis i:
Veileder: Naturmangfoldloven kapittel II (Miljøverndepartementet, januar 2012)
Og eksempler på bruk fra web.

Sist revidert:
2013 - 11 - 26 (RTLDRM)
2015 - 09 - 01 (ULKJ)
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Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kommune, gjennom rammeavtale BTV Innkjøp, til å utar -
beide mulighetsstudier for tre ulike prosjekt for omsorgsboliger på Hov og Heradsbygda, deriblant det
såkalte “Foreldrekonseptet” på Hov.

Oppstartsmøte fant sted i oktober 2015, og det ble avholdt 2 underveismøter med oppdragsgiver og
referansegrupper. Mulighetsstudiene munnet ut i en endelige rapport som ble utarbeidet i separate ut -
gaver for hver av de tre tomtene Hov Vest/”Foreldrekonseptet”, Hov Øst og Heradsbygda.

For prosjektet “Foreldrekonseptet” kk vi en tilleggsbestilling av Ringerike kommune på å utarbeide
en forenklet, alternativ løsning med utgangspunkt i tilnærmet det samme programmet som det opprin -
nelige, men der det skulle fokuseres på å skape et mer rasjonelt/rimeligere grep.

Med utgangspunkt i denne tilleggsbestillingen utviklet Asplan Viak en konseptskisse som ble oversendt
kommunen og distribuert alle foreldre/foresatte, og der løsningen så ble presentert av oss og drøftet på
et brukermøte i Rådhuset, sammen med prosjektledelse fra kommunen.

Etter positiv tilbakemeldinger fra brukerne og kommunen har Asplan Viak tegnet ut, på mulighets-/
grovt skissenivå, foreslåtte løsning, samt foretatt en grov kostnadskalkyle av denne, der dette arbeidet
presenteres her.

for Asplan Viak AS
Oslo, 25. januar 2017

Sivilarkitekt Bård Helland Sivilarkitekt Alec Ross Andreassen
Oppdragsleder Fagansvarlig
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Tomtens rammer og karakter

Tomtens yttergrense er ikke de nert; den inngår i et større areal under
gnr/bnr 87/1. En naturlig deling vil kunne være grenser mot tilkomstvei,
nabotomt i vest og i øst, vei til pumpestasjonen, og overgang mellom fall -
ende terreng og jordet nord for dette. Dette vil gi en tomt på ca 3.750 m2.
Tomten er karakteristisk ved sin to-deling; bratt nedover mot nord og rel -
ativt at på øvre nivå mot sør, med adkomst herfra. Tomten preges også
av vakker utsikt mot nord over jordene nedenfor og åser i det fjerne. Fra
øvre parti kobler tomten seg til et boligstrøk, med etablerte eneboliger og
rekkehus. Adkomst må være fra sør.
En viktig faktor ved tomten er tra kkstøy fra nord, jfr tidligere oversendt
støynotat. Forholdene tilsier at åpningsvinduer fra oppholdsrom, mot
støykilden, samt utvendig oppholdsareal mot støykilden, må skjermes.
Siden støykilden er så pass langt unna, vil det være urealistisk med
tiltak tett på kilden. En støyskjerm på egen tomt vil måtte bli urealistisk
høy for å fungere i aktuelle etasjer, samt dekke for den vakre utsikten. I
mulighetsstudiet er det derfor lagt opp til å organisere foreslåtte bygning -
skropp slik at alle oppholdsrom har åpningsvindu mot støyskjermet side
av selve bygget, der da bygningen i seg selv kan fungere som tilstrekkelig
støyskjerm. Tilsvarende orienteres uteoppholdsarealet for den enkelte
boenheten. Støymomentet og skjermingsmetoden har vært et viktig pa -
rameter ved utformingen av konseptet i mulighetsstudiet.
Omkringliggende bebyggelse er i småskala og bærer preg av privatbolig -
størrelser. Nærmeste hus er i én etasje. På grunn av solretningen vil ingen
naboeiendommer få skygge av ny bebyggelse slik denne er foreslått i
studiet. Den nærmeste bebyggelse må sies å ha svært luftige forhold, med
generøs utsikt.
Det er av kommunen vært foretatt en enkel geoteknisk vurdering, der det
antas ikke å være leire i området. Det er slik sett ikke spesielle problema -
tiske forhold som må tas hensyn til ved fundamentering av ny bebyg -
gelse.
Tomten er preget av tett vekst av småtrær. Vegetasjonen anses som ikke
verdifull, men samtidig vil det være relevant i den bratte delen av tomten
å ha god vekst for å holde på jordsmonnet, der trær synes hensiktsmessig,
også estetisk som visuelt lter mellom bygning og det store landskapet i
nord.

Programmets omfang

Mulighetsstudiet har som oppgave å foreslå bebyggelsesprinsipp for 7
stk. boenheter og fellesareal for disse.

Hov Vest Omsorgsboliger,
Foreldrekonseptet revidert løsning

Hver boenhet skal inneholde en fullverdig bolig, med eget soverom,
bad, stue med kjøkken, innvendig bod, samt ekstern sportsbod. Bad
skal ha full universell utforming, og boligen skal tilpasses rullestolbruk.
Hver bolig skal ha eget privat uteoppholdsareal i form av balkong eller
lignende. Boligen må forventes ha plass til gjesteovernatting i stue, ved
hjelp av sovesofa eller lignende.
I tillegg til boenhetene skal det være et fellesareal for felleskap mellom
brukerne; samvær, aktiviteter og felles bespisning, med kapasitet for
både gjester og beboere. I tilknytning til dette er det programmert inn
kontor for ansatte med arbeidsplass for 1-2 stk, overnattingsfunksjon for
nattevakt, samt ansattes gard/toalett/dusj.
Tilkomst til boenhetene beregnes skje via fellesarealer; korridor, trapp og
heis, med felles inngangsdør i nær forbindelse med fellesenheten.
I tillegg til uteoppholdsareal knyttet til hver boenhet skal det også være
et felles uteoppholdsareal for bespisning, opphold og lek. Uteareal kan
gjerne også ha opparbeidelse av nyttevekster der beboerne kan få ansvar -
strening, mestringslæring og felles glede av resultatene.
Det må være utvendig parkering for gjester og ansatte.

Størrelser

Hver boenhet beregnes å være på ca 55 m2 BRA. I tillegg kommer
sportsbod.
Felles oppholdsareal; stue/kjøkken, ansattes kontor beregnes til ca 55
BRA, mens ansattes overnattingsfasiliteter og garderobe/bad kommer i
tillegg til dette, forslagsvis plassert i kjeller. I tillegg kommer areal for
korridorer, trapper og heis. Det vil være naturlig å avsette noe disponibelt
areal i kjeller i tillegg til sportsboder og teknisk rom, dersom det velges
kjeller, der det i så vil det være en vurdering å la den være i full størrelse,
med vesentlige deler som diponibelt, uinnredet areal.

Parkeringskapasiteten bør være på ca 7 plasser, der det i tillegg beregnes
noe sambruk med parkeringsplasser ved Hov Øst.

Vi viser forøvrig til egen arealoversikt.

Organisering, funksjoner

For å gi alle 7 boenhetene like gode forhold med hensyn på støyskjermet

uteoppholdsareal er boligene lagt på rekke mot sør, og med felles korri -
dor/møtesteder på nordsiden, samt med felles kjøkken/stue også mot sør,
som for boligene.
Adkomst og parkering er foreslått lagt mot sørvestre hjørne av tomten
som har det laveste punktet for adkomst, og også med lengst avstand til
nabobebyggelse.

Volumet og omgivelsene

Bygningsvolumet har en enkel, rektangulær og samlet form, artikulert
med en rytme av innhukk/karnapper i forbidelse med balkongene/ter -
rassene. Volumet har en karakter som er tilpasset trehusbebyggelse og
boligtypologi. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i områdets arkitek -
turtendens med bruk av tre.

Relasjon til plannivå

Tomten, som i dag inngår i grøntområde, skal omreguleres til aktuelle
formål. Ved omregulering bør det argumenteres med at bare deler av tom -
ten bebygges og at nedre del kan få en bruk som grøntareal fortsatt, selv
om tomten omreguleres. Dette kan eventuelt gjøres ved at nedre del angis
for fri ferdsel.
Tomten er foreslått avgrenset som tidligere angitt med størrelse på ca
3.750 m2. Foreslåtte bygning har et fotavtrykk på 332 m2, hvilket ville gi
en BYA på 9 %, dersom parkering ikke medregnes. BRA er 730 m2. Det
bør legges opp til en regulering som kan gi plass for mer utnyttelse for
ettertiden.

Brannteknisk / rømning

Tross bygningens beskjedne størrelse skal den beregnes i risikoklasse 6,
pga programmet/brukerne. I mulighetsstudiet er det ikke foretatt noen
brannprosjektering, men vi ser at i denne beskjedne skalen vil det være
naturlig å arbeide med gode, spesialvurderte løsninger for å slippe for
omfattende rømningstiltak. Dette blir en brannprosjekterings-vurdering
der antall enheter, avstander og høyder, tekniske innretninger etc blir
lagt til grunn. Brannprosjektering vil være naturlig å legge inn i videre
prosjektering.
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Kalkyle

Kostnadskalkylen er på grunnlag av brutto arealer og erfaringstall/stan -
darder for tilsvarende funksjonstyper. Kalkylen må tas for det den er;
et grov anslag ut i fra stipulerte forhold. Den er strukturert med under -
delinger på grove elementer/fag, men selv disse underpostene må sees
på mer som et arbeidsverktøy i kalkylen mer enn som konklusjoner pr
underpost. Kvadratmeterpris gitt av kalkylen og bruttoareal gir også et
grunnlag for vurdering her.
Siden kalkylen støtter seg til et mulighetsstudie, som er mer prinsipper
enn løsning vil kalkylen tilsvarende bære preg av prinsipielle størrelser,
der det vil være nødvendig å revidere denne når et ferdig skisseprosjekt
foreligger.

Norsk Prisbok har blitt lagt til grunn for kalkyler. Standard er middelshøy
kvalitet, etter TEK10. Realisering av prosjektet vil bli etter TEK17.
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Kalkyle
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Kalkyle
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Kalkyle
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Arealoppsett

H OV VE ST/F OR E LDRE KON SE P TE T- OM SOR GSBOLI GE R I B OR ETTSLAG
Kommentar

AREALER FUNKSJONER I LØSNINGSFORSLAG
Funksjon Antall Areal Samlet areal

1 Boenhet for yngre
Boenhet med eget soverom, bod, bad, stue/kjøkken 7 54,6 382,2
Nettoareal i løsningsforslag 382,2

2 Fellesarealer
Personalbase/overnattingsrom/garderobe 1 27,7 27,7
Personaltoalett med dusj 1 6,3 6,3
Personal kontor 1 7,3
Felles oppholdsrom m/kjøkken og toalettrom 1 46,7 46,7
Aktivitetsrom i underetasje 1 32,6 32,6
Overnattingsrom besøkende 0 0,0
Lager hjelpemidler 0 0,0
Sportsbod 7 5,3 37,1
Vaskerom beboere 0 0,0
Nettoareal i løsningsforslag 150,4

3 Tekniske arealer areal må avklares
Teknisk rom kan plasseres i kjeller
Bøttekott kan plasseres i kjeller
Nettoareal i løsningsforslag

Sum nettoarealer i løsningsforslag m2 532,6

BRUKSAREAL OG BRUTTOAREAL I LØSNINGSFORSLAG

BRA Bruksareal plan 0 153,0
Bruksareal plan 1 293,5
Bruksareal plan 2 284,0
Sum bruksareal i løsningsforslag m2 730,5

BTA Bruttoareal plan 0 189,0
Bruttoareal plan 1 332,0
Bruttoareal plan 2 332,0
Sum bruttoareal i løsningsforslag m2 853,0
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Tegninger
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Situasjonsplan og snitt A-A 1 :500 (A3)
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Perspektiv, fra sørvest

3D-modellfoto, fugleperspektiv
sett fra sørvest
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Perspektiv, fra sørvest

Perspektiv, fra nordøst
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Tegninger alternativ B

Perspektiv, fra sør

Perspektiv, fra sørvest
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3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Hov omsorgsboliger i Hønefoss

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for et 
område like utenfor Hønefoss sentrum hvor det skal tilrettelegges for omsorgsboliger. Vi 
ber om at forhold knyttet til støy, klima og energi, naturmangfold, barn og unges 
interesser, grøntstruktur, landskap og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i 
tråd med nasjonale føringer. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 17. februar 2016 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Hov omsorgsboliger like utenfor Hønefoss. Det aktuelle området ligger 
mellom Hvalsmoveien og Hov Alle.

Planområdet er avsatt til sentrumsformål, boliger, næring, friområde og LNF-område i 
gjeldende kommuneplan. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av 
omsorgsboliger med totalt 25 enheter. Videre er et større område tatt med for å få et bedre 
styringsdokument for utviklingen av området videre. Dette omfatter et område som er regulert 
i 1965.

Det går frem av kunngjøringen at krav om konsekvensutredning er vurdert. Det vises til det 
pågående arbeidet med rulleringen av arealdelen og at planarbeidet vil skje parallelt med dette 
hvor arealdisponeringen for området vil bli utredet og avklart. Det er derfor ikke stilt krav til 
utarbeidelse av konsekvensutredning. Vurdering av konsekvenser for ulike temaer skal 
uansett inngå som en del av planarbeidet.

Fylkesmannens kommentarer

Det aktuelle området ligger i nærføring med to trafikkerte veier, Hvalsmoveien og Hov Alle, 
som trolig medfører at området er belastet med trafikkstøy. For ny støyømfintlig bebyggelse 
med uteoppholdsarealer må støyhensyn ivaretas i tråd med Klima- og miljødepartementets 
retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Det må også vurderes om tiltaket vil 
kunne medføre støybelastning over anbefalte grenseverdier for eksisterende boliger i 
nærområdet ut fra forventet trafikkøkning. 

Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av 
støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier. For støybelastede områder må det også 
innarbeides et krav om at det ved byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse 
av støykravene og aktuelle støytiltak. Videre må det innarbeides at eventuelle nødvendige 
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støytiltak skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk. Vi ber om at støyutredninger følger 
planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige støytiltak blir innarbeidet i 
planen.

Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. nr. 21 
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. nr. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 
2030 – en felles løsning med EU. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til 
strøm, for eksempel varmepumpe og bioenergi eller bygging av lavenergibygg/passivhus. Vi 
viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. september 
2009. Videre stiller plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g krav om at planleggingen skal ta 
klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning.

Fylkesmannen ber derfor om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet og at det vurderes 
om det skal stilles krav om at byggeområdet skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren 
varme, jf. PBL § 12-7 nr. 8. I den sammenheng minner vi om teknisk forskrift (TEK10) hvor 
det er krav om at minst 60 % av varmebehovet skal kunne dekkes av alternative 
varmeløsninger for bygninger over 500 m2.

I denne forbindelse vil vi også vise til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014 og nasjonale mål for 
reduksjon i utslipp av klimagasser. Vi ber om at det legges vekt på en trafikksikker atkomst 
for gående og syklende, og at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre 
god tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen må legges til 
grunn. Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En 
vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, 
og tilstrekkelige arealer for lek må sikres. Dersom arealer av betydning for barns 
lekemuligheter blir berørt av planforslaget, stilles det i punkt 5d krav om erstatningsarealer. 
Skoleveien for barn i området bør vurderes ut fra eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak.

Det må redegjøres nærmere for natur- og landskapsforhold som et viktig grunnlag for 
utforming av planen. Eventuelle områder av verdi for landskap og biologisk mangfold må 
innarbeides i planen.  Vi viser til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. 
mars 2004 og Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 

I den forbindelse vil vi også vise til Lov om forvaltning av naturens mangfold (natur-
mangfoldloven) av 19. juni 2009 der det fastsettes mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. 
Videre omhandler denne loven sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige 
prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må 
derfor som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

Fylkesmannen ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om en universell utforming.
Dette er forhold som det må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp 
gjennom egne reguleringsbestemmelser. Vi viser til Lov om forbud mot diskriminering på 
grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for 
personer med nedsatt funksjonsevne.
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Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal



bfk.no Side 1 av 2

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Hov omsorgsboliger - Ringerike kommune - detaljregulering -

varsel om oppstart - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 17.02.2016 angående varsel om oppstart av reguleringsplan for Hov
omsorgsboliger i Ringerike kommune.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Inne i planområdet er det registrert en automatisk fredet gravhaug. Vi ber om at gravhaugen og dens 
sikringssone legges under en hensynssone d, båndlagt etter kulturminneloven (SOSI-kode H730) og at 
denne hensynssonen får følgende bestemmelse:

«Båndlagt etter Lov om kulturminner av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger 
automatisk fredet kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller 
andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.»

Videre ber vi om at planens reguleringsbestemmelser har med en bestemmelse om varslingsplikten jf. 
Kulturminnelovnes § 8, 2. ledd. Vi foreslår følgende formulering:

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og Utviklingsavdelingen i fylkeskommunen kontaktes, jf. 
Kulturminnelovens § 8, 2. ledd.»

Nyere tids kulturminner
Ingen merknader.

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123
3502 Hønefoss  

Vår dato: 18.03.2016 Vår referanse: 2016/922-4 Vår saksbehandler:
Deres dato: 17.02.2016 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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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)

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal



Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost@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 Gunhild Aaby Holt / 46420423 1 6/28904 - 3 1 5/9958 - 7 1 6.03.201 6

Uttale til melding om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for Hov

omsorgsboliger i Ringerike kommune

Statens vegvesen viser til deres brev datert 1 7.02.201 6.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplan legging,

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg p å vegne av staten, forvalter av

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sekt oransvar

innenfor vegtransport.

Saken gjelder

Det er varslet oppstart av nevnte planarbeid. Området er på rundt 1 5 daa og er pr. i dag

delvis regulert i reguleringsplan nr. 49 Hov gård, vedtatt 1 5.01 .1 965 og i reguleringsplan

21 8 - 01 Et område ved Hov gård , vedtatt 04.1 1 .1 999. Regulert areal er avsatt til bolig,

anlegg for lek/friområde, almen nyttig formål/barnehage, friluftsområde, kjøreveg og

frisiktsone. Uregulert areal er avsatt til erverv, boligområde, LNF, kommunalteknisk anlegg

og andre restriksjone r i kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007. Vi er kjent med at ny

kommuneplan er under rullering.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 25 omsorgsboliger, personaldel, felles

fasiliteter, uteområde, parkering og trafikkareal og å opphe ve gjeldende reguleringsplan nr.

49 Hov gård.

Reguleringsplanen er vurdert av kommunen til ikke å utløse krav til planprogram eller

konsekvensutredning.
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Området skal ha atkomst fra Fv35 Hønengata via den kommunal e veg en Hov A lle.

Statens vegvesen har f ølgende innspill til arbeidet med reguleringsplanen

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del)plan. Vi reg istrerer at det ikke er samsvar mellom kommuneplanen

og foreslått regulering. Kommunen viser til at planarbeidet med rullering av ny

kommuneplan og arbeidet for Hov omsorgsboliger vil skje parallelt og at arealformål i ny

kommuneplan kan endres i dette omr ådet. Vi forutsetter at alle relevante fagområder for

Statens vegvesen utredes i planarbeidet. Det er forhold som knytter seg til arealpolitiske

føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg m.m.

Vi forutsetter at det ikke blir utkjøring til E1 6. Vi forutsetter også at atkomst til planområdet

løses som interne atkomster via lokalt vegnett.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærm ere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er nødvendig i

dette planarbeidet.

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger)

må avklares spesielt. Gående, sykl ende og kollektivtrafikk bør prioriteres høyt, eventuelt

med egne veger for gående, syklende og kjørende.

I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks -

eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for

regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.

Normal byggegrense for riks - og fylkes veger er 50 m . B yggegrensen skal mellom annet

vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av støyømfintlige

formål nær riks - eller fylkesveg må støyforholdene være dokumentert og nødvendige tiltak

innarbeidet i planen. Det må også vurderes om trafikkøkning som følge av plantiltaket vil

påvirke eksisterende støyømfintlige formål i området. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og

byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndepartementet 7.

desember 2004 og kl argjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m. Vi minner

om at byggegrensen gjelder for alle tiltak, for eksempel veger, parkeringsplasser m.m.

Videre ber vi om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god

tilgjengeli ghet til kollektive transportmidler. Vi viser i øvrig til Rikspolitiske retningslinjer for

samordnet areal - og transportplanlegging, Statlig planretningslinje for klima - og

energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009, Retningslinje for behandling av støy i

arealplanlegging T - 1 442/201 2 og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser.
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Vi minner også om kommunens folkehelsemelding som tar opp at flere bør gå og sykle og

om Sykkelbyavtalen Hønefoss 201 5 - 2020 som er en forpliktende sykkelbyavtale mell om

Ringerike kommune, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune. Hovedmålet i avtalen er

at sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 prosent innen 2020. Nærværende planarbeid

bør bygge opp under dette.

Vi forutsetter ny uttale senest i forbindelse med off entlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Gunhild Aaby Holt

Saksbehandler

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Postadresse:
Postboks 4350
NO - 2308 Hamar

postmottak@
jernbaneverket .no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033 533 MVA

Bankgiro:

76940501888

IBAN - NR.

N054769405001888

SWIFT:

DNBANOKK

jernbaneverket.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Henvendelse til: Knut Oddvar Stene Dato: 17.03.2016
Tlf.: 408 70 400 Saksref.: 201601401 - 2
Faks: Deres ref.: 15/9958 - 7
E - post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no Vedlegg:

Ringerike kommune - Merknad til oppstart av planarbeid, Hov omsorgsboliger.

Vi viser til varsel om oppstart. Planområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har
således ingen merknader.

Med hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk



Fra: karianne berg [kariberg1@live.no] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 10.03.2016 10:34:17 
Emne: 0605_419 Oppstart av planarbeid Hov omsorgsboliger 
Vedlegg:  
Innspill til planarbeidet  
  
Med bygging av omsorgsboliger med totalt 25 enheter ber vi i Hov Alle 7 om at biltrafikken i 
gaten blir sett på. Det er i dag stor trafikk og det kjøres fort.  
  
Vi ber om at det vurderes å legge til rette for  fortau eller i alle fall at det bygges 
flere  fartsdumper slik at hastigheten på bilene tvinges ned. Ser  gjerne at det kommer 
en fartsdump utenfor Hov Alle 5, 7 og 9, ett sted. 
  
  
Håper dette blir tatt med i vurderingen.  
  
Mvh 
Karianne Berg 
Hov Alle 7 







 

Hilsen 
Tore Bakken, Harald Hårfagres Vei 19, 3515 Hønefoss. 
Mobil: 909 21 938, E-post: toreba19@gmail.com 
 

Ringerike Kommune         17.3.2016 

Areal- og byplankontoret 

Postboks 123 

3502 Hønefoss 

 

 Hei,  

Vi har følgende innspill til deres brev av 17.2.2016, Saksnr. 15/9958-7. Løpenr. 5408/16. Arkivkode PLN 999. 

0605_419 Detaljregulering for Hov omsorgsboliger - varsel om oppstart av planarbeid. 

 

Vi er eiere av tomt 87/489, Harald Hårfagres vei 19 som ligger inntil område som er avsatt til 

Lekeplass/friområde i dagens reguleringsplan. Med deres forslag vil nåværende og fremtidige generasjoner 

i området miste muligheten for lekeplass og tap av friområde for all fremtid.  

Vi synes at presentert bebyggelse i mulighetsstudie for området blir voldsomt stort og vil skape innsyn på 

vår tomt og i bolig som det vil være vanskelig og skjerme seg mot når det planlegges bygd i flere etasjer. 

Vi vil miste den beliggenheten og utsikten som er det som vi mener gjør vår eiendom attraktiv og unik. 

 

Vi finner foreslått utbygging av denne skala som ikke passende blant eksisterende bebyggelse. 

For oss vil dette bety: 

1. Vår eiendom mister den unike beliggenheten og utsikten. 

2. Nåværende og fremtidige generasjoner i området mister muligheten for lekeområde/friområde for 

all fremtid, hvis området endres i reguleringsplanen. 

3. Bygging i denne skala vil være negativt for vår eiendom. 

4. Vi vil få innsyn på tomt og i bolig som det vil være vanskelig og skjerme seg mot 

5. Bebyggelse rundt er for det meste er på 1 plan, byggehøyde burde ikke overstige dette. 

6. Økt trafikk på en smal vei og vil begrense mulighetene for brøyting langs nåværende vei. 

7. Vår Eiendommen blir mindre attraktiv i boligmarkedet med mulig planlagt bebyggelse. 

 

 
Illustrasjon på hva som er tenkt. Det er vår eiendom som ligger i hjørne på Tomt 1, Hov vest 

 
Hvis kommunen går videre med denne planstudien og omregulering av eksisterende reguleringsplan vil 

kommunen/nye eiere erstatte/kompensere for ovenstående punkter. Evt. å dekke juridisk bistand og 

lignende om nødvendig. 
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Ringerike Kommune         17.3.2016 

Areal- og byplankontoret 

Postboks 123 

3502 Hønefoss 

 

Innspill til deres brev av 17.2.2016, Saksnr. 15/9958-7. Løpenr. 5408/16. Arkivkode PLN 999. 

0605_419 Detaljregulering for Hov omsorgsboliger - varsel om oppstart av planarbeid. 

 

Vi er boligeiere rundt Tomt 1, Hov vest. Et område som er avsatt til Lekeplass/friområde i dagens 

reguleringsplan.  

 

Med deres forslag vil nåværende og fremtidige generasjoner i området oppleve: 

 Tap av utsikt for all fremtid 

 Tap muligheten for lekeplass og friområde for all fremtid. 

o Område fremstår i dag som naturtomt men ble tidligere brukt av barn i området til lek som 

blant annet akebakke vinterstid, blir borte hvis området omreguleres. 

o Eneste lekeområde på denne siden av en svært trafikkert Hov Allé, siden blant annet 

trafikk til Hov dagsenter og Hov gård bofellesskap går på den veien, som har økt trafikken 

på den veien. 

 Bebyggelse i mulighetsstudie passer ikke inn blant eksisterende bebyggelse. 

o Nærmeste bebyggelse er for det meste 1 plan 

 Et så stort bygg vil være urimelig ulempe i området. 

 Begrense mulighetene for brøyting langs nåværende vei. 

 Hva med parkeringsforholdene i studie er det tegnet inn 7 plasser som tilsvarer 1 plass pr. leilighet. 

Man må vel regne med en del trafikk i forbindelse 7 boenheter. Veien er allerede smal, så hvor er 

det tenkt at biler som kommer skal parkere. Vil 1 plass være tilstrekkelig pr enhet. 

 

 
Illustrasjon på hva som er tenkt. 

 

 Hilsen 

  Nærmeste naboer i området av den planlagte mulighetsstudien for Tomt 1, Hov vest 

   



 

Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune  

Miljø- og arealforvaltningen 

Areal- og byplankontoret 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/9958-15 11241/16 PLN 419  18.03.2016 

 

Uttalelse til planforslag til detaljregulering for Hov omsorgsboliger 

 

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes internettnettside «419 Hov 

omsorgsboliger – oppstart», datert 17.2.2016. 

 

Vår hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern anser at valg av beliggenhet for bygg for bofellesskap 

og omsorgsboliger er akseptabel, og har følgende anbefalinger til utformingen: 

 Boligbyggene tilrettelegges med universell utforming*
)
. 

 Uteoppholdsplasser tilrettelegges med universell utforming*
)
 

 Interne gangarealer mellom boligblokkene, på uteoppholdsarealene og til parkeringsplasser 

tilrettelegges med universell utforming*
)
 og trafikksikker løsning. 

 Et tilstrekkelig antall HC-parkering etableres ved hovedinngangene. 

 Parkeringsplassene etableres slik at uteoppholdsarealene framstår som helhetlige, 

sammenhengende og trafikksikre. 

 Bygg og parkeringsareal legges i tilstrekkelig avstand fra barnehagens lekeplass.  

 Boligbyggene og uteoppholdsarealer skjermes tilfredsstillende i forhold til veitrafikkstøy. 

 Stille rom i leilighetene skjermes i forhold til støy fra lekende barn. 

 Hensynet til barnehagens behov for lekeplasser i naturlig terreng ivaretas.   

 

*Med universell utforming menes:  

De syv prinsippene for universell utforming oppfylles for alle fem hovedgrupper av 

funksjonshemmede 

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



HØRI NGSUTTALELSE BYGGI NG AV OMSORGSBOLI GER HOV

Ringerike kommune bryter med konvensjonen for retti ghetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne

Ringerike kommune har ute på høring planer for bygg ing av omsorgsboliger til mennesker med
utviklingshemming. Det er planlagt to boliger på Ho v, en bolig med syv boenheter og en med
atten enheter. Ringerike kommune har ikke invitert NFU til å uttale seg om planene, til tross for
at NFU er Norges største interesseorganisasjon for og med mennesker med
utviklingshemming. NFU Ringerike og Hole ser med be kymring på den planlagte 18-enheters
boligen. Vi mener kommunen med denne boligen bryter med artikkel 19 i konvensjonen om
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevn e. Artikkel 19 i konvensjonen handler om
retten til å bo uavhengig og integrert i lokalsamfu nnet. Dette innebærer en avvikling av adskilte,
samlede og sosialt isolerte miljøer, og retten til selv å bestemme hvordan og med hvem de skal
bo. Vi mener kommunen, med dt planlagte bofellesska pet, vil bryte mot begge disse
prinsippene.

Den 18-enheterstore planlagte boligen, med integrer t enhet for ansatte, impliserer en
reinstitusjonalisering av mennesker med utviklingsh emming. Allerede vet vi at mange
mennesker med utviklingshemming i Ringerike kommune er begrenset i sin hverdag av
ordninger der hensynet til ansatte, deres rutiner o g profesjonsfellesskap, er overordnet den
enkeltes interesser og ønsker. Hensynet til felless kapet står i veien for den enkeltes behov for
sosialt fellesskap, og deltakelse i fritidsaktivite ter og sosiale sammenhenger. Det planlagte
bofellesskapet vil forsterke slike praksiser. All f orskning viser at samlokalisering i store
bofellesskap av mennesker med behov for støtte i hv erdagen verken gir bedre fagmiljø eller
bedre levekår for de som bor der. Det planlagte bof ellesskapet vil føre til isolering og
segregering, og i praksis manglende mulighet til se lv å ha innflytelse på egen hverdag og
hvordan den enkelte får mulighet til å utfolde seg.

De to tomtene som skal utbygges ligger nært ved Hov omsorgssenter og Hønen bo og
mestringssenter. Ved å lokalisere et stort bofelles skap i det samme geografiske området bidrar
kommunen til en geografisk segregering av mennesker med ulike støttebehov. Gjennom vedtak
om bygging av bofellesskapene på Hov, antar kommune n at mennesker med ulike
funksjonsnedsettelser er en enhetlig gruppe med lik e behov. Den enkeltes behov for
selvbestemmelse og livsutfoldelse svekkes. Videre e r det grunn til å tro at lokaliseringen vil føre
til kollektiv sosial isolering og manglende inklude ring. Området ligger et stykke utenfor sentrum,
slik at beboere vil være avhenging av skyss til og fra aktiviteter. Forskning viser at mennesker
med utviklingshemming som bor i store bofellesskap har dårligere sosiale nettverk enn
mennesker som bor i egne boliger eller i små bofell esskap. Forskning viser også at mennesker i
store bofellesskap i større grad enn andre er uten sysselsetting, eller at de sysselsettes i
aktiviteter i bofellesskapet. Å kalle en 18 enheter s bolig for et bofelleskap, er således
misvisende. Kommunen er på god vei til å etablere e n ny institusjon for mennesker med
utviklingshemming.

Personer med utviklingshemming har i langt mindre g rad enn andre anledning til å velge hvor
de skal bo og hvem de skal bo sammen med. Dette er rettigheter andre mennesker tar som en
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NFU Buskerud fylkeslag

Org. nr 971313285

www.nfunorge.org



selvfølge. Retten til selv å velge hvem de skal bo sammen med er ytterligere svekket i
tilknytning til store bofellesskap. I tillegg er me nnesker som bor i store bofellesskap naturlig nok
prisgitt fellesskapet og andres valg. De er i størr e grad avhengig av andre, og må forholde seg
til strukturer som defineres av fellesskapet. De ha r mindre valgfrihet, og mindre mulighet til å ha
innflytelse på egen situasjon og hverdag. Store bof ellesskap svekker den enkeltes rett til
uavhengighet.

Kommunen er i tråd med konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt
funksjonsevne pliktig til å sørge for at enkeltmenn esker har den støtten de trenger for å kunne
bo uavhengig og inkludert i lokalsamfunnet. Forskni ng viser at denne støtten fungerer best for
mennesker som bor i egen bolig eller i små bofelles skap der to til seks personer bor sammen.
Det er ingen holdepunkter for at større bofellesska p gir større økonomisk eller faglig gevinst for
kommunen. Kommunen, lokalsamfunnet, og ikke minst m ennesker med utviklingshemming
selv, har alt å tjene på at kommunen bruker sine re ssurser på å legge til rette for nødvendig og
tilpasset støtte for den enkelt slik at han eller h un får mulighet til deltakelse og medvirking.

Edel Farstad Syversen, Inger Tronrud og Lena Lybæk, NFU Ringerike og Hole lokallag/NFU
Buskerud Fylkeslag



Ringerike kommune
Utbygging - Teknisk forvaltning

Møtereferat
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

15/8408-8 8097/16 PROS 10008 02.03.2016

Prosjektnavn: Hov alle omsorgsboliger
Møtetype: Avklaringsmøte
Møtested: Hov barnehage Neste møte: -
Dato: 23.02.16 Dato: -

Deltakere:
Firma/ Rolle: Kontaktperson: Init: Til

stede:
Kopi: Epost:

Hov barnehage/ daglig leder Kari Haugerud
Dahl

KD X post@hov - barnehage.no

Foreldre representant Amund Gravdahl AG X amund@hetor.no

Ringerike kommune/ Leder
eiendomsforvaltning

Per Christian
Frøyslie

PF X Per.froislie@ringerike.kommune.no

Ringerike kommune/
Prosjektleder

Trond Skogdal TS X Trond.skogdal@ringerike.kommune.no

Sak: Tekst: Ansvar: Frist:
1.0 Generelt/ info:

Avklaringsmøte med Hov barnehage i forbindelse med pågående
reguleringsprosess. Det utarbeides ny reguleringsplan for
omsorgsboliger som planlegges etablert på tomt som grenser mot
barnehagen. Deler av uteområdet til barnehagen er i dag på et
område som på eksisterende reguleringsplan er de finert som
«friområde» . Det foreligger en leieavtale mellom Hov barnehage og
Ringerike kommune på leie av dette området. Avtalen er signert i
desember 2006 med gyldighet 5 år og automatisk fornying med 5
nye år gitt ingen oppsigelse av avtalen .

Det er nødvendig med en gjennomgang av barnehagen sitt behov
for å definere hvor stort område på ny reguleringsplan som bør
inngå som friområde. Forhold som berører trafikk/ parkering
situasjonen i området bør og drøftes med barnehagen i forbindelse
med et ablering av ny reguleringsplan.

2.0 Uteområde/ friområde:



Barnehagen har i dag 73 barn. Uteområdet innenfor inngjerdet
område på tomten er for lite, godkjenningen for barnehagen fra
1998 forutsetter at deler av «friområde» (område mellom
barnehage og ny foreslått tomt for omsorgsboliger) benyttes.

Det foreligger ingen spesifikke krav til størrelse av uteområder for
barnehager i Ringerike kommune. KD og TS undersøker normtall/
erfari ngstall.

Etterskrift: kunnskapsdepartementets merknad til barnehageloven
fastsetter 6 ganger størrelsen av leke - og oppholdsareal innendørs
til å være en veiledende norm for lekeareal ute. I følge KD er
størrelsen på leke - og oppholdsareal innendørs ca. 350 kvm. De tte
tilsier at leke - og oppholdsareal ute bør være i størrelses ordenen
2100 m2. En grov måling ved bruk av Ringerike kommune sin
digitale kart - tjeneste viser at størrelsen på eksist.uteområde
innenfor barnehagen sin tomt er ca. 1500 m2. Størrelsen på
uteo mrådet som barnehagen benytter innenfor eksist. friområde er
ca. 1100 m2.

3.0 Planer omsorgsbolig/ m ulighetsstudie

Det foreligger en mulighetsstudie med 2 alternativer til plassering
av ny bygningsmasse på tomt en som grenser mot barnehagen.
Planene for det ene alternativet bruker uteområdet som en del av
tomtearealet, i det andre alternativet er dette arealet beholdt som
en grønn buffer mellom omsorgsboligene og barnehagen.

For øyeblikket er det ikke bestemt hvilket alternativ som skal
utredes vide re. Uavhengig av valg av tomtelø sning for
omsorgsboligene vil prosjektleder for omsorgsboligene søke å
ivareta at størst mulig del av friområdet bevares og blir satt av til
dette formål på ny reguleringsplan. Samtidig er det viktig ikke å
begrense mulighet en for etablering av nye omsorgsboliger. Som et
minimum bør det legges til grunn at normtall for nødvendig
uteareal til barnehagen skal tilfredsstilles (2100 m2).

I forbindelse med videre planlegging av omsorgsboliger bør det og
hensyn tas ønske fra barne hagen om å benytte deler av øvrig
område på tomten som friområde, gjelder hovedsakelig skråning
mot nord - vest som på vinterstid benyttes til lek og aking.

4.0 Parkering situasjon:

Det er begrenset med parkeringsmuligheter i området. Situasjonen
må ses på samlet ved pla nlegging av nye omsorgsboliger. Området
(grusplass) ved siden av friområde benyttes per i dag til parkering
for de ansatte i barnehagen (ca. 15 p - plasser), øvrig del av området



rundt barnehagen brukes til henting/ levering. Følgende forhold/
muligheter bør vurderes i forbindelse med videre planlegging av
omsorgsboliger:

- Jordvoll ved barnehage bør fjernes for å gi plass til flere
parkeringsplasser og snuplass.

- Mulig sambruk av parkeringsplasser for omsorgsbolig og
ansatte ved barneh age vil kunne frigjøre areal. I
omsorgsprosjektet er det i utgangspunktet tenkt ca. 10 p -
plasser.

Referent:
Trond Skogdal (prosjektleder).
Utbygging - Teknisk forvaltning



Ringerike kommune
Utbygging

Møtereferat
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

15/8408-12 26674/16 PROS 10008 01.07.2016

Prosjektnavn: Hov omsorgsboliger
Møtetype: Informasjonsmøte
Møtested: Follum Neste møte: -
Dato: 01.07.16 Dato: -

Deltakere:
Firma/ Rolle: Kontaktperson: Init: Til

stede:
Kopi: Epost:

Nabo Sven Høvik SH X sven@hovik.com

Nabo Cato Fugleberg CF X cafugle@online.no

Nabo Jorunn Rua
Gilhuus

JG X -

Nabo Tore Bakken TB X T oreba1 9@gmail.com

Eiendomsservice Edgar
Bentebråten

EB X edgar@eiendomsservice.com

Eiendomsservice Dagfinn B.
Aslak srud

DA X -

Rambøll/ planlegger Rune Tøndell RT X -

Ringerike kommune/
prosjektleder

Trond Skogdal TS X -

Sak: Tekst: Ansvar: Frist:
1.0 Generelt:

Informasjonsmøte med naboer/ interessenter i forbindelse med
pågående reguleringsprosess og planforslag for planl agt utbygging
av omsorgsboliger ved to tomter på Hov . Gjennomgang av planer
med hensikt å få innspill fra berørte parter før ferdigstillelse av
planforslag og videre prosjektering høsten 2016.

Gjeldende planforslag og foreløpige utbyggingsplaner for de to
tomtene ble gjennomgått, samt det ble freml agt
perspektivte gninger og sol/ skygge analyser.

2.0 Tomt Øst:

Ingen spesielle innsigelser eller merknader ved presentasjon av foreliggende planer
for Tomt Øst.

3.0 Tomt Vest:



Ved gjennomgang av alternative planer (2 alternativer) for tomt
Vest ble det uttrykt bekymring fra naboer i forhold til beliggenhet
og prob lematikk i forhold til innsyn. Begge alternativer, som de
foreligger, medfører at byggene lig ger tett opp mot nærme ste nabo
og gir forholdsvis omfattende innsyn. PL (prosjektleder) påpeker at
et nytt alternativ til utforming er under planlegging og vil i sam råd
m ed arkitekt vurdere nærmere forhold som går på plassering av
bygg i forhold til naboer, høyder, in nsyn, etc, i den v idere
planleggingen.

4.0 Bakgrunn for valg av tomter:

Naboer/ interessenter stiller spørsmålstegn til valg av tomer for
prosjektene og om tomtene er egnet i forhold til planlagt bruk.
PL kjenner ikke til detaljer i forhold til valg av tomter , men vet at
det har vært gjort vurderinger tidligere i forhold til andre tomter /
muligheter og at mye av bakgrunnen for plasseringen går på sentral
beliggenhet, størrelse på tomter og samlokalisering i forhold til
øvrige omsor gsboliger på Hov.

De som ønsker en nærmere forklaring/ redegjørelse i forhold til
bakgrunnen for valg av tomter bes ta kontakt med ko mmunalsjef
for Helse og omsorg. Kontaktperson, Sveinung Homme
( sveinung.homme@ringerike.kommune.no ).

5.0 Trafikkmessige forhold og parkering:

I forbindelse med utarbeidelse av nytt planforslag har det blitt
gjennomført en trafikkanalyse. Anbefalingene fra denne legges til
grunn ved innsending av planforslag. Trafikkanalysen anbefaler
blant an net å etablere fortau langs Hov alle (til kryss ved
Hønengata), samt å etablere et minimum antall nye
parkeringsplasser i tilknytning til de nye boligene.

Naboer påpeker at behovet for parkering i området er stort og at
tidligere erfaring viser at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig
antall parkeringsplasser medfører dette mye ulovlig gateparkering
og en « forslumming » av området.

6.0 Lekeområder:

Naboer uttrykker bekymring i forhold t il manglende lekearealer ved
regul eringsendring til boligformål. Dette er et forhold som skal
ivaretas ved utarbeidelse av ny plan, det vil blant annet bli sett på
alternative om råder, samt mulighet for utvidelse av og felles bruk
av eksisterende lekeområde til barnehagen.



7.0 Videre framdrift:

Nytt planforslag er planlagt med ferdigstillelse i løpet av august.
Planforslaget vil bli sendt ut til naboer med mulighet for
kommentarer/ innsigelser før det blir vedtatt. Den videre prosessen
tilsier at ny reguleringsplan kan foreligge i løpet av desember 2016.
Naboer/ interessenter som ønsker å bli holdt løpende orientert om
det videre planarbeidet samt forhold rundt ny alternativ plan for
tomt vest (foreldrekonsept) bes å underrette undertegnede om
dette pr epost.

Referent:
Trond Skogdal
Utbygging
trond.skogdal@ringerike.kommue.no
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Arkivsaksnr.: 15/9958-1   Arkiv:   

 

Detaljregulering for Hov omsorgsboliger - oppstart av 

planarbeid  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 Hov gård stadfesta i 1965 og plan nr. 218-01 Et område ved 

Hov gård, egengodkjent i 1999.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Etter bestilling fra Ringerike kommune v/Helse og omsorg har Ringerike kommune 

v/Utbygging tatt initiativ til å starte opp en reguleringsplan for omsorgsboliger ved Hov allé.  

Planinitiativet berører arealer som i kommuneplanens arealdel er avsatt til friområde og 

landbruks-, natur- og friluftsformål.  

 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss, med innkjøring via Hov allé. Deler av området 

brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst. Området for øvrig framstår 

som naturtomt.  

 

Når det gjelder infrastruktur har kommunen en avløpsledning som går gjennom området til 

Hov pumpestasjon. I samme grøftetrase ligger også en signalkabel. Vegene i området er 

kommunale.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter. Se 

oversiktskart i vedlegg 1, hvor eiendommen er markert med tomt 1 og 2. 



 

På tomt 1 Hov vest er det ønske om å etablere omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i 

selveide enheter som borettslag. På tomt to Hov øst er det ønske om omsorgsboliger i 

bofellesskap med 18 enheter samt personaldel. I tillegg kommer felles fasiliteter, uteområde 

og parkering på begge tomtene.  

 

Mulighetsstudie 

Det er utarbeida en mulighetsstudie som viser to alternative forslag til løsning for utforming 

og plassering av bygningsmasse, utearealer og adkomstveger (se vedlegg 2 og 3). Studien er 

utarbeida av Asplan viak i samråd med Ringerike kommune og referansegruppe. Valg av 

løsninger er ikke konkludert, og vil være en del av planprosessen.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 49 Hov gård stadfesta i 1965 og 

218-01 Et område ved Hov gård, egengodkjent i 1999. Reguleringsformål i disse planene er 

lekeplass, friområde, spesialområde friluftsområde og kjøreveg. Se vedlegg 3.  

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold  

I desember 2015 ble det utlyst anskaffelse av fagkyndig plankonsulent til å utarbeide 

planforslaget. Formelt oppstartsmøte for planarbeidet vil avholdes i januar 2016. Varsel om 

oppstart av planarbeidet vil avvente oppstartsmøte og politisk behandling av oppstartsaken i 

januar.  

 

Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune v/Utbygging er forslagstiller. 

Planområdet vil omfatte deler av eiendommen gnr/bnr 87/1 som er eid av Ringerike 

kommune. Planavgrensning er foreløpig ikke endelig avklart, og vil bli drøfta nærmere på 

oppstartsmøtet.  

 

Konsekvensutredning (KU) 

Da planavgrensning ikke er endelig fastsatt er det foreløpig usikkert om tiltaket vil utløse 

krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven. Dersom dette kravet utløses blir det en noe mer omfattende planprosess, 

med planprogram og KU etter forskrifta. Kravet utløses ved regulering av mer enn 15 daa til 

nytt utbyggingsformål. Planen er uansett omfattet av forskriftas § 3b) detaljreguleringer på 

inntil 15 daa som innebærer endringer av overordna plan. Det vil si at KU må vurderes 

nærmere. Uansett om kravet utløses eller ikke, så skal konsekvenser beskrives i 

planprosessen.  

 

Fagkyndig skal i forkant av oppstartsmøte vurdere planavgrensning og om krav om KU blir 

utøst. Dette vil bli drøfta nærmere på oppstartsmøtet.  

 

I denne saken vil sentrale temaer å omtale i planbeskrivelsen være (lista er ikke 

uttømmende):  

- Universell utforming 

- Høyder 

- Tilknytning til gang- og sykkelvegnett 

- Parkeringsløsninger og mulig sambruk  

- Omdisponering av LNF. Området er registrert med svært god jordkvalitet, og grenser 

mot fulldyrka jord som i jordfaglig vurdering er klassifisert som A-jord. Buffer 

mellom bebyggelse og fulldyrka jord bør vurderes. 



- Omdisponering av lekeareal. Rikspolitisk retningslinje for barn og unges interesser 

er aktuell i denne sammenheng.  

- Støy. Deler av området ligger innenfor gul støysone fra E16 Hvalsmoveien.  

- Kulturminner. Det er ingen registreringer i selve området, men noen registreringer i 

området omkring. Det vil trolig bli krav om arkeologisk registrering av området.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til formålene landbruks-, 

natur- og friluftsformål, friområde og kommunalteknisk anlegg.  

 

Planinitiativet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Oppstartsaken legges derfor 

fram for både hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og formannskapet. 

Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Reguleringsprosessen vil gå parallelt med 

kommuneplanrevisjonen, og i forslag til ny arealdel vil det kunne foreslås å endre 

arealformål i dette området.  

 

Juridiske forhold  
Oppstart av planarbeid 

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

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

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om å starte opp 

planarbeidet. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan selv 

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

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer 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 skulle 

vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var – prinsippet. Man 

skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal 

vurderes. 

 

Økonomiske forhold / tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunestyret vedtok 10.12.2015 sak 159/15 Handlingsprogram 2016-2019 og Budsjett 

2016. Her er det avsatt 16,7 millioner til Hov omsorgsboliger i 2016 og 2017 (punkt 3.5.3). 

 

Forslagstiller Ringerike kommune v/Utbygging skal bekoste aktuelle utredninger og 

undersøkelser i planarbeidet. Prosjektet vil videre finansieres med husbankfinansiering og 

husleie til beboere.  

 

Planforslaget anses ikke for å være et privat planforslag, og det tas derfor ikke 

saksbehandlingsgebyr. Kommunen tar saksbehandlingsgebyr for behandling av private 

planforslag, jf. pbl. § 33-1. Et planforslag er ikke privat når de tiltak som planen åpner for 



skal ivareta offentlige interesser og skal gjennomføres med bevilgninger over offentlige 

budsjetter (Kommunal og moderniseringsdepartementet, spørsmål og svar).  

 

Rådmannens vurdering 
Omdisponering av LNF og lekearealer vil være sentralt i denne saken og må utredes 

nærmere i planprosessen. Etablering av omsorgsboliger er et viktig samfunnsbehov, og 

rådmannen anbefaler oppstart av planarbeidet.  

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart 

2. Mulighetsstudie tomt 1 – Hov vest* 

3. Mulighetsstudie tomt 2 – Hov øst*  

4. Gjeldende reguleringsplaner* 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-3  Arkiv:   

 

Sak: 8/16 

 

Detaljregulering for Hov omsorgsboliger - oppstart av planarbeid  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov omsorgsboliger.  

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 Hov gård stadfesta i 1965 og plan nr. 218-01 Et område ved 

Hov gård, egengodkjent i 1999.  
3. Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.  

 
 

Behandling i Formannskapet 19.01.2016: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov omsorgsboliger.  

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. Dette 

gjelder plan nr. 49 Hov gård stadfesta i 1965 og plan nr. 218-01 Et område ved Hov gård, 

egengodkjent i 1999.  

3. Det må gis adkomst til Naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 











 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5443-3   Arkiv: L12  

 

428 Detaljregulering "Nedre Klekkenhagen" - oppstartssak  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_428 Detaljregulering for Nedre 

Klekkenhagen. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert 

småhusbebyggelse i form av 2 tomannsboliger og 2 firemannsboliger. Planområdet består i 

dag av et avgrenset jorde med dyrket mark, omkranset av boliger og vei. Planområdet vil 

være en naturlig utvidelse av et etablert boligområde. Det grenser delvis til reguleringsplan 

390 «Klekkenhagen boligområde» vedtatt 26.5.2016. Store deler av planområdet er avsatt 

som boligområde i kommuneplan. Nordre del av planområdet strekker seg langs adkomstvei 

og ut i veikryss på fv. 163. I tilknytning til vei og veikryss går en begrenset del av 

planområdet inn i det som er avsatt som LNF område i kommuneplan. Planen fremmes som 

en detaljregulering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Boligpartner AS ønsker å etablere konsentrert 

småhusbebyggelse i området. Planområdet er ikke tidligere regulert. Omfanget av planlagt 

bebyggelse utløser krav om regulering av området. Store deler av planområdet er avsatt til 

boligområde i kommuneplan. En begrenset del av planområdet strekker seg inn i et område 

som er avsatt til LNF område i kommuneplan.  

 

 

   

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 



Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av eiendommene 102/101 og deler av 

102/55, 102/47, 102/2 og 2163/1. Området ligger ca. 4 km øst for Hønefoss, sør for fv. 163 

Klekkenveien. Planområdet ligger i et etablert eneboligområde og består i dag av et jorde 

med dyrket mark og veiareal.  

 

Adkomst til området er fra fv. 163 Klekkenveien, ned langs Nedre Klekkenvei og inn på 

Heggestubben. Nedre Klekkenvei og Heggestubben er private veier. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planområdet ønskes å reguleres til boligformål og veiformål. Forslagstiller har planer om 

oppføring av 2 firemannsboliger og 2 tomannsboliger. Området med boligformål foreslås å 

inneholde åpen parkering og parkering i garasje, område avsatt til renovasjon, privat uteareal 

og felles areal bestående av gangstier, grøntområde og lekeplass. Det er et ønske fra 

forslagstiller å anlegge ny bebyggelse med en høyere utnytting enn eksisterende 

omkringliggende bebyggelse. Foreslått utnyttelse for planen er 40 % BYA.  

 

Planområdet ligger i et etablert eneboligområde sentralt i Haugsbygd, som er et av de 

prioriterte tettstedene i Ringerike kommune. Området har god tilgang til kollektivtransport til 

Hønefoss og Haugsbygd, gang- og sykkelavstand til barne- og ungdomsskole i Haugsbygd og 

til andre sentrale servicetilbud. Planområdet ligger rett sør for detaljreguleringsplan 390 

«Klekkenhagen» hvor det er lagt til rette for 36 boenheter i form av kjedet enebolig, 

firemannsbolig og leiligheter i lavblokk. En fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende 

boligområde kan begrense utbygging av store sammenhengende landbruksområder og samle 

et eventuelt utbedringsbehov av infrastruktur til mindre områder. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Boligpartner AS er forslagstiller. Se vedlagt 

kart som viser foreslått planavgrensning.  

 

Forslag til avgrensning inkluderer område for boligformål og veiformål. Totalt areal innenfor 

planavgrensning er ca. 9,1 daa, hvor ca. 3,9 daa er avsatt til boligformål. Ca. 2,5 daa består 

idag av dyrket mark.  

 

Planområdet ligger hovedsakelig i et område som er avsatt til boligformål i kommuneplan. En 

begrenset del av planområdet, lang veikryss ved fv. 163 og langs deler av adkomstvei, 

strekker seg inn et område avsatt som LNF område i kommuneplan. Størrelsen på innlemmet 

LNF areal er ca. 2063 m2. Av disse består ca. 540 m2 av eksisterende vei. Resten består av 

veigrøft og åpen fastmark på et område tilhørende Klekken gartneri. Denne del av 

planområdet er innlemmet for å kunne gjennomføre eventuelle utbedringskrav på 

infrastruktur. Hvis det ikke kreves utbedring av infrastruktur som følge av planen så kan 

planavgrensningen innsnevres og LNF området vil da ikke inkluderes i planområdet.   

 

LNF området som kan bli berørt i forbindelse med planen vurderes å bli gjort om fra LNF til 

boligformål i revideringen av kommuneplanens arealdel. Dette er under vurdering og ikke 

vedtatt på dette tidspunkt. 

 



Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 102/101 og deler av 102/55, 102/47, 102/2 og 

2163/1. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel.  

Foreslått utbygging i planområdet vil bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud 

med variasjon i boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje i et av de 

prioriterte lokalsamfunna i kommunen. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til boligformål og LNF 

område.  

 

Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg 

inn i LNF område.   

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

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

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

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

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

 

Denne saken anses som prinsipiell / er ikke i tråd med overordna plan, og oppstartsaken 

legges derfor fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og/eller 

formannskapet. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

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

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

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

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 2,5 dekar og dyrkbart areal på 

ca. 1,5 dekar (store deler dyrkbart areal består idag av veigrøft). 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny 



brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan 

også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Rådmannens vurdering  

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å regulere området til boligformål med tilhørende 

veiformål, begrunnet med at det ligger i et sentralt og allerede etablert boligområde. De 

planlagte boligtypene vil bryte noe med eksisterende, omkringliggende bebyggelse. 

Eksisterende boligområde vil dog få en noe annen karakter ved utbygging av kjedet 

eneboliger, firemannsboliger og lavblokk i forbindelse med vedtatt detaljreguleringsplan 390 

«Klekkenhagen boligområde» er etablert. Foreslått bebyggelse vil dermed ikke skille seg ut, 

uten bidra til utvikling av et variert boligområde.  

 

Rådmannen er klar over at en del av planen er i strid med kommuneplan da avgrensningen 

strekker seg inn i et LNF område. Konsekvensen av at LNF areal blir brukt i en eventuell 

utbedring av veikryss og adkomstvei vil være minimal i negativ forstand. Delen som strekker 

seg inn i LNF område er smal og langstrakt og består til store deler av eksisterende vei og 

veigrøft. En eventuell utbedring av veikryss og adkomst vil få positive effekter for både 

eksisterende bebyggelse og foreslått bebyggelse og vil veie opp for tap av et begrenset LNF 

areal. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Adkomstvei til området som foreslås utbygget går langs Nedre Klekkenvei og inn på 

Heggestubben. Dette er private veier. Rådmannen anbefaler at det lages en avtale med veieier 

om veirett i forkant av 1. gangsbehandling.  

 

Det er viktig å vurdere situasjonen for myke trafikanter og for trygg skolevei. Rådmann ber 

om at det undersøkes og avklares eventuelle behov for avbøtende tiltak i forhold til dette og 

hvordan det kan sikres i planen. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Gjennomføring av planen vil ikke påvirke landskapsbildet i noen større grad. Jordet som 

foreslås bebygget omkranses av boliger. 

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som viktig at ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer 

og krav om universell utforming. 

 

 

 

Utearealer og lekeplass 



Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode utearealer, inkludert en 

nærlekeplass, i forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en størrelse i tråd med gjeldende 

krav, og ellers være utformet med god kvalitet med tanke på sol- og vindforhold, plass til 

praktiske gjøremål, materialvalg, beplantning, overvannshåndtering og annet. 

 

Det er foreslått en høyere utnyttelse enn i den omkringliggende bebyggelsen. Rådmann er 

positiv til dette under forutsetning at utearealer håndteres på en svært god måte. Dette er 

nødvendig for å kunne oppnå gode kvaliteter ved eiendommene. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Forslaget ønsker å legge til rette for utbygging i et område som er sentralt lokalisert i forhold 

til kollektivtrafikk og det er gang- og sykkelavstand til skole, butikk og andre tilbud i 

Haugsbygd. En høyere utnyttelse, og fortetting av et sentralt og etablert boligområde kan 

bidra til å begrense klimagassutslipp pga. tilgang til andre transportmiddel enn bil. 

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. En høy 

utnyttelse vurderes av rådmann som positiv, hvis utforming av utearealer blir godt ivaretatt. 

En fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende boligområde kan bidra til en begrensning 

av utbygging av store sammenhengende landbruksområder og samle et eventuelt 

utbedringsbehov av infrastruktur til mindre områder. En berøring av et begrenset LNF 

område i forbindelse med en eventuell utbedring av veikryss og adkomstvei som følge av 

planen anser rådmann ikke bør være et hinder for å kunne legge til rette for boligutbygging i 

området. 

 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmann oppstart. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Flykart som viser LNF areal i planområdet 

4. Foreløpig illustrasjonsplan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Nedre Klekkenhagen - oppstartsmøte  

STED:  Storgata 13, Ringerike kommune 

TID:   01.12.16, kl. 13-15 

REFERAT SENDES TIL:  

Rolle Navn og e-post Til stede 

Forslagsstiller  Line Danielsen Boligpartner AS på 

vegne av VS Eiendom 

  

x 

Fagkyndig Boligpartner AS ved Line Danielsen og 

Ouren Hommel  

 

x 

 

Grunneier 

 

VS Eiendom AS stiller på vegne av 

grunneier Nils Sætrang 

x 

Andre Skeie VS Eiendom x 

Tor Skeie VS Eiendom x 

John-Petter Sandvold Sandvold boliger AS x 

Eirik Vennerød VS Eiendom x 

Henning Gulbrandsen Boligpartner AS x 

Poul Skov Clausen Grunneier  x 

RK, Areal- og byplan, saksbehandler Lars Torstensen Lindstøl x 

RK, Areal- og byplan, medhjelper Linda Engstrøm x 

RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim  

RK, Byggesakskontoret Arne Hellum x 

RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen x 

RK, Miljøretta helsevern Unni Suther  

RK, Miljøvern  Lisa Helgesson  

RK, Teknisk forvaltning Roger Sørslett  

RK, Tekniske forvaltning Utbygging Lene Grimsrud x 

RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten  

RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud  

RK, Eiendomsforvaltning Per Christian Frøislie x 

RK = Ringerike kommune. E-post til ansatte i Ringerike kommune: 

fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 

 

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet 

☒ Bestillingsskjema for oppstartsmøte 

☒ Oversiktskart 

☒ Kartskisser / illustrasjoner 

☐ Omtale av det planlagte prosjektet 

☐ Omtale av aktuelle tema for drøfting 

☐ Annet, spesifiser: 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

Planområdets beliggenhet: Haugsbygd 

Gnr/bnr: 102/101, 102/55 m. fl.  
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Planområdets størrelse, ca daa: 9,5  

Dagens innhold og bruk: Landbruk 

Historikk:  

 

Forslagsstillers planinitiativ: Konsentrert småhusbebyggelse 

 

3. Planstatus, planer i området 

Kommuneplanen 

☒ Arealformål: Boligområde  

☐ Evt. aktuelle bestemmelser:  

 

Reguleringsplaner  

☒ Planområdet er uregulert 

☐ Planområdet er regulert i reguleringsplan:   

☒ Tilgrensende reguleringsplaner: 390 Klekkenhagen boligområde 

 

Planer under arbeid 

☒ Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til  

☐ Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål): 

☐ Annet, spesifiser:  

 

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid) 

☒ Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer  

☐ Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt: 

☐ Annet, spesifiser:  

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til 

☒ Nasjonale og regionale rammer og føringer 

☒ Kommuneplanens samfunnsdel, spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering 

☒ Folkehelsemeldinga 

☒ Energi- og klimaplan 

☐ Konsesjonsområde for fjernvarme 

☒ Grønn plakat 

☒ Kommunedelplan for gående og syklende 

☐ Annet, spesifiser:  

 

5. Konsekvenser - aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 

Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra 

innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante, 

og kan f.eks. komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget 

planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  

 

Utvikling av by og lokalsamfunn 

☒ Rett lokalisering (ABC-modellen skal brukes for handel/næring/industri, se nettside) 

☒ Konsekvenser for sentrum 

☒ Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.) 

☒ Møteplasser og byrom 
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☒ Konsekvenser for naboer 

 

Landskap, natur og kulturmiljø 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

☒ Naturmangfold, herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

☒ Landbruk, jord og skog 

☒ Strandsone, vann og vassdrag 

☒ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny) 

☒ Kulturminner og kulturmiljø 

☒ Masseforvaltning. Er det behov for å beregne massebalanse/ha en plan for 

massehåndtering? 

 

Miljø og samfunnssikkerhet  

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse (skal alltid utarbeides) 

☒ Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt) 

☒ Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse) 

☒ Radon 

☒ Skred 

☒ Flom 

 

Barn og unge 

☒ Barn og unges interesser 

☒ Skolevei 

☒ Lekearealer 

 

Teknisk infrastruktur 

☒ Energiløsninger 

☒ Bredbånd/fiber 

☒ Vann og avløp  

☒ Overvannshåndtering 

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning 

☒ Brannvann, tilgjengelighet for brann- og redning 

 

Sosial infrastruktur 

☒ Skole  

☒ Barnehage 

☐ Annet: 

 

Samferdsel 

☒ Veg/trafikk/adkomst 

☒ Kollektivforbindelse 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  

☒ Parkering, herunder sykkelparkering 

 

Aktivitet for alle 

☒ Universell utforming 
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☒ Friluftsliv 

☒ Sammenhengende gang- og sykkelnett 

 

Boligkvalitet 

☒ Antall og type boliger 

☒ Utearealer 

☒ Sol/skyggeanalyse 

☐ Annet:  

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om 

planprogram og KU i den videre prosessen. Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å 

vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger.  

 

☐ Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2,  

bokstav d, e eller f:  

 

☐ Tiltaket krever planprogram jf. pbl. § 4.1 og KU-forskrifta § 5 

Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.  

Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.  

 

☐ Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2 og KU-forskrifta §§ 2-5 

Spesifiser § og bokstav:  

 

☐ Tiltaket krever kanskje planprogram og/eller konsekvensutredning, jf. KU-forskrifta §§ 2-

5.  

Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir tilbakemelding.  

 

7. Diverse avklaringer 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen? 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

☐ Ja, spesifiser: 

☐ Nei 

☒ Ikke avklart: Forslagstiller vurderer dette og melder fra til kommunen hvis det er aktuelt 

med utbyggingsavtale. 

 

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan- og byggsak, jf. pbl. § 1-7? 

I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.  

☐ Ja 

☒ Nei 

☐ Ikke avklart 

 

☒ Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet. 

Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. dimensjonering 

og plassering av kabler, rør og veier.  

 

Kartgrunnlag 
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☒ Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning.  

☐ Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. Forslagsstiller må sørge for at godt nok 

kartgrunnlag blir utarbeida (koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)  

 

8. Plantype 

☒ Detaljregulering jf. pbl. § 12-3 

☐ Områderegulering jf. pbl. § 12-2  

Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det kan evt. gjøres avtale med 

private slik at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet, innenfor rammer 

fastlagt av kommunen, og at de dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.  

 

☐ Ordinær endring av plan jf. pbl. § 12-14 første ledd 

☐ Mindre endring jf. pbl. § 12-14 andre og tredje ledd  

Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at endringen må tas som en ordinær endring.   

 

9. Medvirkning  

☒ Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder. 

Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring.  

☐ Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser:  

 

10. Anbefaling av oppstart 

☒ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi: Planarbeidet er i tråd med kommuneplan. 

☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:  

☐ Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges 

fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart. 

 

11. Oppstart av planarbeid 

Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal sendes eget brev 

til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til 

planområdet samt berørte offentlige organer og andre interesserte.  

 

Politisk oppstartsak 

☐ Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart, spesifiser begrunnelse: 

☐ Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak 

☐ Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak:  

 

Kunngjøring og varsling 

☐ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart 

☒ Forslagsstiller kan selv varsle oppstart med avisannonse og varselbrev. Adressatliste og mal 

fra kommunen skal brukes.  Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på kommunens 

nettside.  

 

12. Planavgrensning 

☐ Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende 

planer, veier, tomter osv.  

☐ Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for oppstartsmøte.  
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☐ Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema. 

Situasjonskart med forslag til avgrensning legges ved referatet.  

 

13. Krav til planforslaget 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav 

til planforslaget, samt plandialog og politisk møteplan.  

Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under 

Arealplaner → Reguleringsplaner → Planprosessen følges opp.  

Dersom materialet som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig 

orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres 

etter 1. gangsbehandling på lik linje med plankart og bestemmelser. 

14. Gebyrer 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, som ligger på 

kommunens nettside under Administrasjon → Betalingssatser.  

 

15. Prosess og samarbeid underveis 

☒ Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og 

forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere etter initiativ fra forslagsstiller. Innsendte 

dokumenter er i utgangspunktet offentlige.  

 

☒ Forslagsstiller utarbeider et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for 

tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se 

informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.  

 

16. Kort oppsummering fra møtet 

1. Kommunen anbefaler forslagstiller å revurdere utforming av boligbebyggelsen med 

fokus på privat og felles uteareal, parkering og renovasjon.  

2. Kommunen anbefaler forslagstiller å undersøke tilstand til adkomstvei Nedre 

Klekkenvei i forhold til krav om trafikksikkerhet. 

3. Kommunen anbefaler forslagstiller å se nærmere på skolevei.  

4. Forslagstiller vurderer plangrense. Endelig plangrense sendes kommunen i sosi eller 

dwg format. 

5. Forslagstiller sender et omarbeidet planforslag til kommunen. Kommunen sender 

naboliste, forslag til plannavn og arealplanID til forslagstiller etter vurdering av 

omarbeidet planforslag. 

6. Forslagstiller varsler oppstart.  

 

 

Referent: Linda Engstrøm  

Tlf: 40 80 42 23  
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1159-2   Arkiv: K01 &18  

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark, 

Løvenskiold Vækerø, Storflåtan - Spålsætra 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og islagte vassdrag, § 6, gis 

Løvenskiold Vækerø tillatelse til frakt, med snøscooter langs Fagervannsveien og inn til 

Spålssætra, mannskap og utstyr for kartlegging av vedlikeholdsbehov og forberedelser til 

vedlikeholdsarbeider på Spålssætra. Tillatelse fra reservatsgrensen og inn til Spålssætra(ca 

220 m) forutsetter at Fylkesmannen gir dispensasjon fra vernebestemmelsene for Spålen-

Katnosa naturreservat (§ 5a). 

 

Tillatelsen gjelder hverdagene fra 3. april til og med 11. april 2017. 

 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme 

tidsrom. 

 

 

Sammendrag 

Løvenskiold Vækerø søker om tillatelse til å frakte mannskap og utstyr med snøscooter langs 

Fagervannsveien, for å forberede og kartlegge omfang av vedlikeholdsarbeider på Spålssætra 

sommeren 2017. Fagervannsveien er en skogsbilvei på ca 4,5 km som ikke er brøytet, og er 

dermed å betrakte som utmark. Veien er delvis en del av skiløypenettet i Marka, og det er 

derfor ikke ønskelig å brøyte veien. Omsøkt transport er oppgitt å bli 12 turer på dagtid i 

tidsrommet mandag 3. april til fredag 7. april 2017. Den siste biten fra Fagervannsveien og 

inn til Spålssætra(ca 220 m) går inn i Spålen-Katnosa naturreservat. Det er Fylkesmannen 

som kan gi dispensasjon fra vernebestemmelsene der. Søknad om dispensasjon er sendt 

Fylkesmannen. Rådmannen anser omsøkt transport som skånsom, både i forhold til naturmiljø 

og andre brukere av Marka, og anbefaler dermed HMA å gi tillatelse til omsøkt kjøring.  

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel i utmark reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag m/ 

forskrifter. Innenfor Marka er motorisert ferdsel i tillegg regulert av Markalovens § 10. 

Innenfor reservatsgrensene er Fylkesmannen forvaltningsmyndighet, og det er Fylkesmannen 



som kan gi dispensasjon fra vernebestemmelsene, jfr. forskrift om vern av Spålen-Katnosa 

naturreservat § 8. 

 

 
Alternative løsninger 

Alternativ løsning: «HMA finner ikke grunnlag til å kunne gi tillatelse til omsøkt kjøring». 

 

Rådmannens vurdering 

Omsøkt kjøring anses som en skånsom måte å frakte mannskap og utstyr inn til Spålssætra. 

Rådmannen har spurt søker om det kunne vært aktuelt å brøyte veien, for så å kunne kjøre 

inn med bil, men det er ikke ønskelig å gjøre det. Dette har med både brøytekostnader og 

brukere av skiløypa å gjøre. Rådmannen ser at det er rasjonelt å kunne kartlegge behovet for 

arbeider nå, slik at det kan bestilles materialer og settes i gang arbeider når barmarksesongen 

kommer. 

 

Vedlegg 

Søknad om dispensasjon m/ kart 

Oversiktskart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 









 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3800-12   Arkiv: GNR 310/8 

311/3 311/4 311/5 3116  

 

Konsesjon på erverv av fast eiendom, Gnr/bnr 310/8 og gnr/bnr 

311/3, 4, 5 og 6 
 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 avslås konsesjon til Bjørum Trading 

AS for kjøp av eiendommene Haverstingen skog, gnr/bnr 310/8 og andeler i Bråtakollen 

skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 i Ringerike kommune.  

 

 

Kommunen har mottatt to konsesjonssøknader fra Bjørum Trading AS. Rådmannen mener 

disse må sees i sammenheng, da begge søknadene gjelder andeler i det samme skogsameiet, 

og har derfor valgt å behandle søknadene samlet.  

 

Sammendrag 

Bjørum Trading AS søker om konsesjon for erverv av eiendommene gnr/bnr 310/8 samt 

andeler av eiendommene gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6. Innehaver av Bjørum Trading AS er 

Haakon Johan Bjørum, med 100 % eierandel.  

 

Haverstingen skog, gnr 310/8, eies av Haakon Johan Bjørum, der hele eiendommen på 

1057,4 dekar er del av Haverstingen naturreservat. Inntekt på eiendommen er utleie av jakt.  

 

Eiendommene Bråtakollen skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 er eid av skogsameiet 

Bråtakollen Skog DA. Eiendommene har i sin helhet et areal på 1577,4 dekar. Det er opplyst 

i søknad at 251 dekar av eiendommene 311/5 og 312/6 er en del av Haverstingen 

naturreservat. Videre er det opplyst at det på resterende areal er 1238 dekar produktiv skog. 

På eiendommen er det et skogshusvær, uthus og garasje. 

 

Bråtakollen Skog DA er 50 % eid av Haakon Johan Bjørum, 25 % av Knut Waldemar Bing 

Bjørum, 16,66 % av Gunnvor Birgitte Bjørum Mutrux og 8,34 % av Kristin Merethe 

Refsum Bjørum.  

 



Bjørum Trading AS søker om erverv av samtlige av Haakon Johan Bjørum sine 

skogeiendommer i tillegg til erverv av Kristin Merethe Refsum Bjørum sin andel på 8,43 % 

i Bråtakollen Skog DA.   

 

Konsesjonsloven åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar 

dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. Rådmannen kan ikke se at 

erverv av skogeiendommen Haverstingen, gnr/bnr 310/8, medfører noen fordeler i 

motsetning til personlig eierskap slik det er i dag. Rådmannen kan heller ikke se at erverv av 

andeler i Bråtakollen skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6, medfører fordeler, da et ansvarlig 

selskap med en eierandel inn i et sameie heller må kunne sies å være av negativ driftsmessig 

betydning.  

 

Rådmannen anbefaler derfor at det ikke gis konsesjon til Bjørum Trading AS for erverv av 

omsøkte eiendommer.  

 

Innledning / bakgrunn 

Bjørum Trading AS søker om konsesjon på erverv av eiendommen Haverstingen gnr/bnr 

310/8 og 50 % andel av eiendommene Bråtakollen skog gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6, i tillegg 

til 8,43 % av sistnevnte eiendommer.  

 

Haverstingen skog 

Haverstingen, gnr/bnr 310/8, eies 100 % av Haakon Johan Bjørum. Eiendommen er i sin 

helhet en del av Haverstingen naturreservat, ligger i Brekkebygda og danner 

kommunegrense til Krødsherad. Arealet er på 1057,4 dekar. Inntekt på eiendommen er utleie 

av jaktrettigheter, og årlig jaktutleie er oppgitt å være på kr. 9274,31,- 

 

Bråtakollen skog 

Eiendommene Bråtakollen skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 er eid av skogsameiet 

Bråtakollen Skog DA. Eiendommene ligger i Brekkebygda og har i følge gårdskart et samlet 

areal på 1577,4 dekar, hvorav 1532,5 dekar produktiv skog med 956,3 dekar skog med høy 

bonitet, 436,7 dekar middels bonitet og 139,5 dekar lav bonitet. Skogen veksler fra lett til 

tungdrevet terreng. I søknad er det opplyst at 251 dekar av eiendommene 311/5 og 312/6 er 

en del av Haverstingen naturreservat. Jaktbart areal er på 1577 dekar. Arealet er oppsplittet 

og ligger i flere teiger, men i nærheten av hverandre. For å utnytte jakta er man avhengig av 

samarbeid med naboer. Eiendommen er berørt av Bergensbanen og Rv 7, og danner 

kommunegrense til Krødsherad.  På eiendommen opplyses det å være et skogshusvær med 

innlagt strøm, uthus og garasje fra ca. 1960. 

 

Bråtakollen Skog DA er 50 % eid av Haakon Johan Bjørum, 25 % av Knut Waldemar Bing 

Bjørum, 16,66 % av Gunnvor Birgitte Bjørum Mutrux og 8,34% av Kristin Merethe Refsum 

Bjørum.  

 

Eiendommene har rettigheter i Dammyrveien, rettighet og eierandel i Nordkjernliveien og 

eier av Nordkjernlien søndre vei. 

 

Haakon Johan Bjørum har 100 % andeler i Bjørum Trading AS. Bjørum Trading AS søker 

om erverv av samtlige av Haakon Johan Bjørum sine eiendommer i søknad av 09.07.2016,  i 

tillegg til erverv av Kristin Merethe Refsum Bjørum sin andel på 8,43% i Bråtakollen Skog 

DA i søknad av 01.12.2016. 

 



Frafall av forkjøpsrett av andeler i Bråtakollen Skog DA er mottatt av kommunen fra de 

andre andelseierne. Dette i henhold til selskapsavtalen for Bråtakollen Skog DA.  

 

Det er foretatt en verdivurdering av Bråtakollen skog av Øverby skog v/Hans Otto Øverby, 

datert 11.3.2016. 

 

Beskrivelse av saken 

Første søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Haverstingen gnr/bnr 310/8 og 50 % 

andel av eiendommene Bråtakollen skog gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 ble mottatt 9.6.2016. 

Kommunen etterspurte dokumentasjon på frafall av forkjøpsrett fra de andre andelseierne, 

og dette ble mottatt 16.11.2016. Kommunen har etter dette mottatt flere dokumenter i saken 

i flere omganger. Siste søknad om konsesjon på erverv av 8,43 % av Bråtakollen skog 

gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 ble mottatt 01.12.2016. Kommunen har løpende informert søker 

om saksbehandlingstid og framdrift. Ved kommunens landbruksavdeling så har det vært stor 

sakspågang i tillegg til at saken reiser en rekke juridiske problemstillinger som krever 

grundige vurderinger.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Haverstingen, gnr/bnr 310/8, er i sin helhet en del av Haverstingen naturreservat.  

 

251 dekar av eiendommene 311/5 og 312/6, Bråtakollen skog, er en del av Haverstingen 

naturreservat. Resterende areal er avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-

område) i kommuneplanens arealdel. 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. 

Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med 

begrenset ansvar.  

 

Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. Under 

punkt 8.2.9. er selskaper med begrenset ansvar omtalt. Det er et nasjonalt mål at 

landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av fysiske personer som selv bebor og 

driver eiendommene, da dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. 

Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner likevel opp for at det kan gis konsesjon til selskaper 

med begrenset ansvar dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. 

Eksempler på dette kan være der det er behov for å utnytte ressursene gjennom felles tiltak.  

 

Videre i rundskrivet vises det til at en søknad ikke kan avslås ut fra et generelt ønske om at 

aksjeselskaper ikke bør få konsesjon. Det må sees hen til den påregnelige utviklingen av 

forholdene på eiendommen i tida fremover med den aktuelle eierformen. Det kan da legges 

vekt på at erfaring viser at en bruksstruktur der landbrukseiendom i størst mulig grad eies av 

fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene sine har erfaringsmessig vist seg å 

være en stabil og rasjonell eierform.   

 

Videre følger det av konsesjonsloven § 9 annet ledd at konsesjon «i alminnelighet ikke skal 

gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere øker». Ved 

overdragelse til ansvarlig selskap vil antall sameiere kunne øke. Dette vil være en tenkt 

situasjon, men da den påregnelige utviklingen av forholdene på eiendommen i tida fremover 

skal tas med i vurderingen, vurderes disse forhold som relevant. Aksjeselskapsformen 



innebærer at det ikke er noen kontroll fra landbruksmyndighetene med hvem som står 

ansvarlig for driften av eiendommene eller antall eiere. 

 

Et vedtak etter konsesjonsloven er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven 

med tre ukers frist.  

 

Alternative løsninger 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 gis det konsesjon til Bjørum Trading 

AS for kjøp av eiendommene Haverstingen skog, gnr/bnr 310/8,9 og andeler i Bråtakollen 

skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 i Ringerike kommune.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Konsesjonsloven har som formål å oppnå et effektivt vern om landbruket sine 

produksjonsareal, og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.  

 

Med andre ord skal konsesjonsloven sikre at skogeiendommer selges til fremme for gode 

eier- og bruksforhold. Et salg til ansvarlig selskap vil kunne medføre presedens på salg av 

skogeiendommer til AS i Ringerike kommune. I denne saken er det vanskelig å se noen 

fordeler av AS som eier i forhold til tradisjonelle eierformer. Ervervet kan heller ikke sies å 

by på noen driftsmessig god løsning, da sameiekonstellasjonen ikke endres ytterligere.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er:  

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og  

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

 

1. Prisen 

Kjøpesum for både Haverstingen skog og Haakon Johan Bjørum sine andeler i Bråtakollen 

skog som det søkes konsesjon for er kr. 1.100 000,-. Beløpet innbefatter landbruksareal, jakt 

og skogshusvær. Med fratrekk av 50 % av anslått verdi av skogshusvær på kr. 500 000,-, 

altså kr. 250 000,-, tilsvarer dette i underkant av 323 kr/daa totalt, og 687 kr/daa for 50% av 

verdien av 1238 daa produktiv skog. 

 

Akseptabel pris for produktiv skog ligger i hovedsak mellom 1000 og 2000 kr./daa., 

avhengig av bonitet. Prisen for eiendommen vurderes å være innenfor det som er 

akseptabelt. 

 

For Kristin Merethe Refsum Bjørum sin andel i Bråtakollen skog er prisen det søkes 

konsesjon for på kr.129 120,-. Andelen er på 8,43 %. Dette tilsvarer en verdi på 104 kr/daa 

for produktiv skog for 8,43 % eierandel. Ved 100 % eierandel tilsvarer dette en verdi på 

1237 kr/daa for produktiv skog, som vurderes som en akseptabel pris.  

 

2. Hensynet til bosetting i området 

Eiendommene er skogeiendommer uten oppført bolig. Boplikt er ikke aktuelt for erverv av 

denne eiendommen.  



 

3. Driftsmessig løsning 

Konsesjonssøker er et AS der innehaver som har 100 % eierandeler har nåværende adresse i 

Warszawa, Polen. Konsesjonssøker har ingen andre eiendommer i Ringerike kommune, eller 

annen kommune i Norge.  
 

For Haverstingen skog vil man ikke oppnå noen rasjonaliseringseffekt ved ervervet, da hele 

eiendommen ligger i et naturreservat. Eiendommen eies i dag av Haakon Johan Bjørum, som 

har driftet eiendommen siste 25 år. Ved erverv vil ny eier av eiendommen være et 

aksjeselskap. Aksjeselskapsformen vil innebære at det ikke blir noen kontroll fra 

landbruksmyndighetene med antall eiere eller hvem som er ansvarlige for driften. Erfaring 

tilsier at det er mest gunstig at landbrukseiendom eies av fysiske personer som drifter 

eiendommene og dette ansees som en stabil og rasjonell eierform, som omtalt i Rundskriv 

M2-/2009, punkt 8.2.9. 

 

For eiendommene i Bråtakollen skog vil Bjørum Trading AS tre inn i skogsameiet 

Bråtakollen Skog DA som deleier. Dette ansees som en driftsmessig dårligere løsning, da en 

andelseier i sameiet da vil være et AS. Aksjeselskapsformen vil som nevnt innebære at det 

ikke blir noen kontroll fra landbruksmyndighetene med antall eiere eller hvem som er 

ansvarlige for driften. Antall eiere inn i sameiet vil kunne øke, som vurderes som en ulempe 

og ikke en god driftsmessig løsning. Eierkonstellasjonen vil kunne bli ugunstig i forhold til 

ansvarsforhold og drift av eiendommen. Eiendommens størrelse og driftsform tilsier heller 

ikke at man vil oppnå en rasjonaliseringseffekt ved ervervet.  

 

4. Søkers skikkethet 

Konsesjonssøker er et AS. Innehaver som har 100 % eierandeler i ASet har nåværende 

adresse i Warzawa, Polen, og oppgir å ha hatt ansvaret for driften av Haverstingen skog siste 

25 år. Innehaver ble valgt til daglig leder av Bråtakollen Skog DA i 2007 og har driftet 

eiendommen på vegne av sameiet.  

 

5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap.  

Eiendommen det søkes konsesjon for består av skogsmark. Skogen vil bli drevet på 

tradisjonelt vis.  

 

Et jordbruksmessig kulturlandskap finnes ikke på eiendommen i dag.  

 

Konsesjon til ansvarlig selskap kan gis dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle 

eierformer, og om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning.  

 

Innehaver av Bjørum Trading AS ønsker å samle eiendommene og dagens fire 

hjemmelshavere til en hjemmelshaver. Det foreligger ikke avtale om kjøp eller søkt 

konsesjon på erverv av de andre andelene i sameiet, og kan dermed ikke tillegges stor vekt i 

vurderingen av søknaden. Ved å gi konsesjon vil antall andelseiere dermed kun reduseres til 

tre, i tillegg til at man vil få et AS inn i sameiet som en eierpart. Rådmannen kan ikke se at 

dette skulle by på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer, der konsesjonssøker hadde 

vært en fysisk person som eier og drifter eiendommene. Et AS som eierpart inn i et sameie 

vurderes heller som en negativ utvikling for eiendommen da antall eiere potensielt vil kunne 

øke.  

 

Videre må man se til om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning.  



Dersom ervervet i realiteten hadde medført en reduksjon av antall hjemmelshavere fra fire til 

en, og dermed oppløsning av sameiet, ville ervervet medført klare fordeler. Om Haakon 

Johan Bjørum personlig hadde søkt konsesjon ville man også kunne redusert antall eiere i 

sameiet ved hans kjøp av Kristin Merethe Refsum Bjørums andel. Dette ville vært en 

driftsmessig bedre løsning for eiendommen. Ved selskapets erverv av andeler i sameiet vil 

antall sameiere potensielt kunne økes da antall eiere i et AS ikke er regulert av noe lovverk. 

 

Rådmannen kan vanskelig se at det foreligger noen klare fordeler ved overføring av 

skogeiendommene til et AS, og anbefaler ikke at det gis konsesjon til Bjørum Trading AS.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon, datert 9.6.2016. 

2. Følgeskriv til søknad om konsesjon, datert 9.6.2016. 

3. Kjøpekontrakt mellom Bjørum Trading AS og H.J.Bjørum, datert 9.6.2016. 

4. Søknad om konsesjon, datert 15.11.2016. 

5. Kjøpekontrakt mellom Bjørum Trading AS og K.M.R.Bjørum, datert 15.11.2016. 

6. Selskapsavtale Bråtakollen skog DA, datert 23.12.2014. 

7. Firmaattest Bjørum Trading AS, utskriftsdato 30.5.2016. 

8. Kart Haverstingen skog 

9. Kart Bråtakollen skog 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Ellen Hougsrud 
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S0knad om konsesjon paerverv av fast eiendom
etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98

Dette skjemaet er pabudt a bruke ved s0knader om konsesjon

S0knaden skal sendes til kommunen der eiendommen ligger I
T0m skjema

Fer seknaden fylles ut, b0r du underseke om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen pa side 3 og 4

Til ordf0reren i .. . . ..... ....................... ......... ..... . . .......... .. ........... .. ...... . ... . .......... .. ...... .
(den kommunen der eiendommen ligger)

S0knad om konsesjon skal sendes til ordf0reren i den kommunen eiendommen ligger innen fire uker etter at avtalen er inngatt eller ervereren
fikk nidighet over eiendommen . Pa side 3 skal du redegj0re for forhold av betydning som ikke fremgar av svarene pa de sp0rsmal skjemaet
inneholder. Skj0te, kj0pekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skallegges ved i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning
slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan legges ved dersom slik plan foreligger.

S0kerens navn (slektsn avn , for - og mellomnavn) F0dselsnr. (11 siffer)
1 Bj0rum Trading AS

Adresse Organisasjonsnr. (9 siffer)
2 c/o Haakon J. Bj0rum, 9 rue Poulletier, 75004 Paris, Frankrike 822351352

Telefonnr. (8 siffer) IE - postadresse
3 91369495 global_ sailor@yahoo.com

Overdragerens navn F0dselsnr. (11 siffer)
4 Kristin Merethe Refsum Bj0rum 11115549296

Adresse Organisasjonsnr. (9 siffer)
5 Gullhaugveien 65, 1354 Brerums Verk

Eiendommen(e)s eller rettigheten(e)s betegnelse (navn , gnr., bnr. , festenr. e.I.)
6 Nordtjernlien afEnderud 311 / 3, Nordtjernlien vestre 31 1 / 4, Folefaldskog 311/5, Nordtjemlien sondre 312 /6

Kj0pesum /leiesum pr. ar (ved arv eller gave oppgi antatt verdi) Kar av 5-arlig verdi Kj0pesum for l0s0re
7 129120 ,- for overdragers 1/12 ideelle andel,unntatt losore 12547,-

Kommune Fylke
8 Ringerike Buskerud

Arealets st0rrelse Arealets fordeling pa dyrket jord , produktiv skog og annet areal
9 1557,4 dekar 1532 ,8 dekar

Hvis skogbruksplan foreligger, oppgi fordeling pa hogstklasse 1-V , bonitet og balansekvantum for produktiv skog

10 Hogstklasse I: 2 %, II : 36%, III: 23%, IV: 15 %, V: 24%,Bonitetsfordeling: 17: 13% , 14 : 59 %, 11 : 25% , 08: 3% ,
Balansekvantum: 312 m3 /a r nyttbar tilvekst, tallene gjelder produktiv skog.

Beskrivelse av navmrende bebyggelse pa eiendommen (bolighus, hytte, driftsbygning, forretningsgard, industri o.l.)

Bygning (type) Grunnflate i m' Byggear Antall etasjer Teknisk tilstand (god , middels eller darl i g)

Hytte 94 1960 1 Darlig

Bygning (type) Grunnflate i m' Byggear A ntall etasjer Teknisk tilstand (god , middels eller darlig)

Uthus 22 1960 l D arlig

Bygning (ty pe ) Grunnflate i m' Byggear Antall etasjer Tekn i sk tilstand (god , middels elle r darlig)

Garasje 18 1960 1 Diirlig

Bygning (type) Grunnflate i m' Byggear Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller darlig)

11 Bygning (type) Grunnflate i m' Byggear Antal! etasjer Tekn isk tilstand (god, middels eller darl i g)

Bygning (type) Grunnflate i m' Bygge ar Antal! etasjer Teknisk tilstand (god , middels eller darlig)

Bygning (type) Grunnflate i m' Byggear Antal! etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller darlig)

Annen bebyggelse

Med sikte pa a redusere meringslivets oppgaveplikter , kan opplysninger som avgis i delle skjema i medhold av lov om Oppgavereg is teret

5 §§ 5 og 6, hell eller delvis bli benyttet ogsa av andre offentlige organer som har hjemmel til a innhente de samme opplysningene .
· §" Opplysninger om eventuell samordning kan fas ved henvendelse til Oppgaveregisteret pa telefon 75 00 75 00.
!I
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Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtalt i forbindelse med overdragelsen

12 Rettighet til Dammyrveien 311 / 5, rettighet til Nordtjemliveien 311/3,ene-eier Nordtjemli s0ndre veien 311 / 4, 312 / 6 .

Eier eller Ieie r s0keren, hans ektefelle eller barn under 18 ar annen fast eiendom i kommunen?

13 D Ja I'tilfelle hvilke?

[gj Nei

Eier eller Ieier slllkeren , hans ektefelle eller barn under 18 ar fast eiendom i andre kommuner?

14 D Ja I'tilfelle hvilke?

(g] Nei

Beskriv hvordan eiendommen brukes i dag (gjelder ervervet landbrukseiendom, beskriv eiendommens drift)

Skogbrukseiendom med forvaltning av skog ogjakt. Medlem i Viken Skog SA med FSC-sertifisering og omsetning av tammer. Aktivt
15 ungskogpleie og kulturtiltak. Hytta brukes i liten grad og vurderes utleid. Jakta forde le s pa elg- , hjort, radyr- og smaviltjakt og vii b li

utleid. Haverstingen naturreservat dekker25I dekar av gnr/bnr311/5 og 312 / 6 . Riksvei 7 og Bergensbanen deier gnr/bnr31I / 3 .

Erververens planer for bruk av eiendommen

Fortsette dagens praksis rued aktiv forvaltning av eiendornmene, se f0lgebrev.
16

Spesielt for jord- og skogbrukseiendommer (landbrukseiendommer)

Ved erverv av tilleggsjord oppgi gnr. og bnr . pa den eiendommen s0keren eier fra flllr

17

' Sl!lkerens kvalifikasjoner (teoretisk og / eller praktisk erfaring fra jord- og skogbruk)

18 Forretningsforer, HaakonJ. Bjorum, har drevet samme eiendommer pa vegne av Bratakollen Skog DA i 25 ar.

Vii slllkeren forplikte seg til a bosette seg pa eiendommen innen 1 - ett - ar og selv bebo eiendommen
i minst 5 - fern - ar sammenhengende?

19 D Ja (g] Nei

(g] Jeg sl!lker konsesjon fordi jeg ikke skat bosette meg pa eiendommen, jf konsesjonsloven § 5 anne! ledd

Har overdrageren annen fast eiendom i kommunen som ikke omfattes av overdragelsen?

20 D Ja I'tilfelle hvilke? (oppgi gnr./bnr./fnr . e .I.)

(g] Nei

Er det flere sl!lkere , bes opplyst om slllkerne er gifte eller samboere ,
21

22. Underskrift

Dato !Overdragerens underskrift

15111-2016 I tw _) 11Ut -e J 1u
Dato -J. FvR
15111-2016

Underretning om avgjlllrelsen bes sendt til (
Haakon Johan Bj0rum, 9 rue Poulletier, 75004Paris , Frankrike

Oversikt over vedlegg til sl!lknaden

Verdivurdering Bratakollen Skog DA, gnr/bnr 311/3m.fl. Firmaattest Bj0rum Trading AS.

Skjemaet er tilgjengelig pa www.landbruksdirektoratet.no under «Skjema» Sp0rsmal om utfylling skal rettes til kommunen.
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Eventuelle tilleggsopplysninger

Eiendommene er del vis uthugget og verdivurderingen foreslar en 10 ars ventetid f0r ny hogst for a 0 ke staende vo1um.
Overdrager eier 1112 idee II ande1 av f0lgende eiendommer:

1.Nordtjernlien af Enderud, gnr/bnr 311/3;
2. Nordtjernlien vestre afEnderud , gnr/bnr 311 / 4;
3. Folefaldskog afEnderud, gnr/bnr 311 / 5;
4. Nordtjernlien s0ndre afStiksbrekke, gnr/bnr 312 / 6.

Haverstingen naturreservat dekker 251 dekar av eiendommene Folefaldskog 311/5 og Nordtjernl ien s0ndre 312 / 6.

Se f0lgebrev for mer informasjon om konsesjonss0knaden .

S0keren har:fYltut tilsvarende skjema den 9. juni 2016 for overtagelse av en 50% ideell andel av samme eiendommer fra
overdrager Haakon Johan Bj0rum.

Rettledning

Generelt om konsesjonsloven
«Erverv» er en felles betegnelse for aile mater man kan fa en eiendom pa , eksempelvis gjennom kj0p , arv, gave osv . Konsesjon er en tilla 
telse fra staten. Den som blir ny eier av eiendommen kalles erverver . Overdrager er forrige eier . Et konsesjonspliktig erverv kan ikke tinglyses
uten at det er gitt konsesjon.

Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 bestemmer at aile erverv av fast eiendom , og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 1 0 ar ,
er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i Ioven eller i forskrifter fastsatt i medhold av Ioven. Sam erverv regnes ogsa
erverv av andeler eller parter i en eiendom.

Er du usikker pa om ervervet utl0ser konsesjonsplikt eller har du sp0rsmal om konsesjonsbehandlingen , kan du henvende deg til kommunen
der eiendommen Jigger for a fa svar.

A. Overdragelser som ikke trenger konsesjon
Det av konsesjonsloven §§ 4 og 5 og forskrift om konsesjonsfrihet mv . (fastsatt 8. desember 2003) hvilke erverv sam er unntatt fra
konsesjonsplikten. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom sam ikke er st0rre enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 25 dekar
fulldyrketloverflatedyrket jord uten a s0ke konsesjon . Det samme gjelder tomter til bolig- og fritidsformal , og annet ubebygd areal sam er
utlagt til annet enn landbruks- , natur- og friluftsomrade samt reindrift . Erverv fra naer familie og erververe med odelsrett er ogsa unntatt fra
konsesjonsplikt. Konsesjonsfriheten sam f0lger av reglene i § 4 f0rste ledd nr . 1 - 4 og § 5 f0rste ledd nr . 1 og 2 skal godtgj121res ved skjema
for egenerklaering LDI R-360 . Skjemaet er pa www.landbruksdirektoratet.no under "Skjema". Egenerklaeringen skal f0lge
hjemmelsdokumentet (festekontrakt , skj0te eller lignende) nar dette sendes ti l tinglysning . Tinglysningsmyndighetene sender erklaeringen
tilbake til kommunen etter tinglysning. Kommunen kontroll med konsesjonsloven blir fulgt.

Konsesjonsfriheten pa grunn av ekteskap , slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en viss st0rrelse er bet inge t
av at du bosetter deg pa eiendommen innen ett ar og bar der i fern ar . Dette gjelder eiendommer sam har mer enn 25 daa fulldyrketl
overflatedyrket areal og/eller mer enn 500 daa produktiv skog og sam har bebyggelse sam er eller har vaert i bruk sam helarsbolig , eller
har bebyggelse sam er tillatt oppf0rt sam helarsbolig , eller har bebyggelse under oppf0ring hvor tillatelse til av helarsbolig er g i tt.
Hvis du ikke skat bosette deg innen fristen pa ett ar, rna du s0ke konsesjon. Du rna da krysse av i felt 19 og gj0re konsesjonsmyndighetene
oppmerksom pa at dette er grunnen til at du s0ker konsesjon.

B. Kort om saksgangen
Kommunen har i konsesjonssaker . Fylkesmannen/Landbruksdirektoratet er klageinstans.

<0 Bestemmelser om overf0ring av myndighet fastsatt 8. desember 2003 , er tilgjengelig pa www.landbruksdirektoratet.no og www .l ovdata . no.
0
N

$ F0r s0knaden tas opp til behandling , rna du betale et behandlingsgebyr . Gebyret blir fastsatt og krevd inn av kommunen .
Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt pa grunn av odelsrett eller slektskap , og du s0ke r konsesjon fordi du ikke skal
bosette deg pa eiendommen.

c
0. §'
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C. Naermere om utfylling av s0knad om konsesjon
Deter viktig at opplysningene i s0knaden gis sa fullstendig som mulig. Dette kan bl.a . bidra til a redusere saksbehandlingstiden og a s i kre at
saken behandles pa riktig faktisk grunnlag.

Feltene 1 -5
Bade overdrager og du som s0ker konsesjon ma oppgi navn og adresse, f0dselsdato eller organisasjonsnummer. Juridiske personer
(f.eks. aksjeselskaper) tildeles et organisasjonsnummer . Organisasjonsnummeret fas oppgitt ved henvendelse til Enhetsregisteret
(Br0nn0ysundregistrene www.brreg.no). Vennligst oppgi telefonnummer og eventuell e-postadresse ved henvendelse dit.

Feltene 6 -11
Omfatter overdragelsen flere gards- og bruksnummer, ma aile oppgis i felt 6. Gjelder s0knaden konsesjon pa feste , skal festen u mmeret
oppgis dersom slikt foreligger . Gjelder s0knaden konsesjon pa st i ftelse eller overdrage l se av andre rettigheter over fast eiendom som
medf0rer konsesjonsplikt etter § 3 i konsesjonsloven, skal rett i gheten beskrives (for eksempel grusrett i ghet , utbyggingskontrakt o.l.) .

I felt 7 gis opplysning om kj0pesummen for eiendommen . Gje l der s0knaden konsesjon pa leie av eiendommen, skalleiesummen pr . ar
oppgis . Dersom erververen har overtatt eiendommen ved arv eller gave , skal antatt verdi fylles inn i feltet for dette . Hefter det karytelser pa
eiendommen, skal verdien av disse oppgis. Som eksempel pa karytelser kan nevnes borett og naturalier (melk, poteter, ved , sn0rydding ,
etc.). Karforpliktelser som ikke er bundet til hvert ar , skal oppgis som 5-arig verdi. Ytterligere opplysninger om omfattende karytelser som bo
rett og lignende , bl.a. om paregnelig varighet, forutsettes a ga frem av kj0pekontrakt eller fremkomme i saksutredningen under behandlingen
av konsesjonss0knaden. Dersom l0s0re f0lger med i overdragelsen , skal verdien oppgis i feltet for dette .

Du trenger ikke fylle ut felt 7 dersom du har overtatt konsesjonsfr i tt pa grunn av odelsrett eller slektskap og d u s0ker konsesjo n f o rd i d u i kke
skal bosette deg pa eiendommen.

I felt 8 oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen Jigger i. I felt 9 skal opplysning om eiendommen(e)s totalareal fylles ut. Gjelder
ervervet flere gards- og bruksnummer, skal aile regnes med . I tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens areal fordeler seg pa ulike
arealkategorier . I feltet for dyrket jord f0res opp fulldyrket jord , overflatedyrket jord og innmarksbeite . I feite t for produktiv skog f0res skog med
produksjonsevne pa minst 1 00 liter (0 , 1 kubikkmeter) per dekar per ar. Som anne! areal regnes myr , grunnlendt mark , uproduktiv mark , ijell i
dagen o.l. Se www.gardskart.skogoglandskap.no for mer informasjon om din eiendom .

Foreligger del skogbruksplan for eiendommen , bes oppgitt fordeling pa hogstklasse 1-V og bonitet , og balansekvantumet for den produkt i ve
skogen .

I felt 11 oppgis hvilke bygninger som i dag er oppf0rt pa eiendommen (f.eks . bolighus , karbol i g , hytte , driftsbygning , forretningsbygg ,
industribygg, seter o . l.) . I tillegg skal grunnflaten for den enkelte bygning oppgis i kvadratmeter og antall etasjer. Hvis opplysninger om
bygningens tekniske tilstand (god , middels eller darlig) og byggear foreligger (f.eks . fra takst over eiendommen ), oppgis dette.

Feltene 12 -16
F0lger andre rettigheter med i overdragelsen , skal disse oppgis i felt 1 2. Eksempler pa slike rettigheter er beiterett (f . eks . i utmark) ,
strandrett, jakt- og fiskerett , hugstrett, allmenningsrett , slatterett o.l. Dersom du , din ektefelle eller barn under 1 8 ar e i er eller Ieier andre
eiendommer i kommunen eller i andre kommuner , skal gards - og bruksnummer pa disse oppgis i henholdsvis felt 1 3 og 1 4 . I felt 1 5 skal del
gis en beskrivelse av hvordan eiendommen blir brukt i dag . For landbrukseiendommer skal del fremga om eiendommen drives med •
husdyrhold, planteproduksjon e.l. I felt 1 6 skal du opplyse hva eiendommen skal brukes til. Eksempel pa slik bruk kan vaere erverv til fritids
forrnal, landbruksformal eller industri .

Feltene 1 7- 21
Skal eiendommen du s0ker konsesjon pa brukes som tilleggsjord til eiendom du eier fra f 0r , ma du oppgi gards- og bruksnumme r pa de n ne
eiendommen . I fe l t 1 8 skal du opplyse om hvilken teoretisk utdannelse og praktisk erfaring innen jord- og skogbruk du har .

Det trenger ikke a fylle ut felt 1 8 hvis du har overtatt eiendommen konsesjonsfritt pa grunn av odelsrett eller slektskap , og du s0ke r konsesjon
fordi du ikke skal bosette deg pa eiendommen .

I felt 19 ma du krysse av for om du vii forplikte deg til a bosette deg pa eiendommen innen ett ar og selv bo der i minst 5 ar sammen
hengende. Er ervervet i utgangspunktet konsesjonsfritt pa grunn av ekteskap , slektskap eller odelsrett , og du s0ker konsesjon fordi d u ikke
skal bosette deg pa eiendommen , jf punk! A, ma du krysse av for dette alternative! i felt 1 9. Du kan gi naerrnere opplysninger om ba k grunnen
for hvorfor du ikke skal bosette deg pa eiendommen pa side 3 , under " Eventuelle tillegsopplysninger ", eller vedlegge eget brev.

Gjelder s0knaden en jord- eller skogbrukseiendom , skal de t i f orbindelse med behandlingen av konsesjonss0knaden vurderes om det er
n0dvendig med delingssamtykke etter § 1 2 i lov av 1 2 . mai 1 995 nr . 23om jord Gordloven). I felt 20 m a de t derfor opplyses om
overdrageren eier annen fast eiendom i kommunen enn den som na overdras. Er det flere som s0ker konsesjon pa samme
landbrukseiendom , ma det opplyses om s0kerne er gift , samboere eller partnere i felt 21 .

Felt22
Bade du som erverver og overdrageren ma undertegne konsesjonss0knaden . For umyndige- persone r under 1 8 ar eller umyndiggjorte - ma
vergen undertegne. Advokater kan undertegne pa vegne av partene dersom fullmakt foreligger.
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SELGER
Navn:
F¢dselsdato:
Telefon/e-post:
Adresse:

KJ9)PER
Navn:
Organisasjonsnummer:
Telefon/e - post :
Adresse:

Kristin Merethe Refsum Bj¢rum
11 . 11 . 1955
+47 485 00 036, global_sailor@yahoo.com
Gullhaugveien 65, 1354 Bcerums Verk, Norge

Bj¢rum Trading AS
822 351352
+47 913 69 495, global_sa il or@yahoo.com
c/o Haakon J.Bj¢rum, 9 rue Poulletier, 75004 Paris, Frankrike

Seiger overdrar herved nedenfor nevnte eiendom til kj¢per pa f01gende vilkar:

1. EIENDOMM ENE
Gards- og bruksnummer:

Adresse:

1/12 ideell andel av 311/3 , 311/4, 311/5 og 312/6 i Ringerike
kommune
Haverstingveien 173, 3534 Sokna

Dersom ikke annet er bestemt nedenfo r, omfatter overd r agelsen selge r s 1/12 ideelle andel
i:

grunnen/tomten, jf. lov om avhending av fast eiendom;
hytte , uthus og garasje med adresse Haverstingveien 173, 3534 Sokna;
skogfondskonto S0605-3043 i selgers navn, med saldo pr 1/1-2016 pa kr 36.196 , 70;
skogssameiet Bratakollen Skog DA, org.nr . 991 078 797 MVA, med konto i Landkreditt
Bank AS, kontonummer 9365.11.79546, med saldo pr 1/1-2016 pa kr 348 , -;
andeler og rettigheter i Dammyrveien pa 311/5, Nordtjernliveien pa 3 11 /3 og
Nordtjernlien s¢ndre veien pa 311/4 og 312/6.

2. KJ9)PESUM
Kj¢pesum kr 141 . 667,- kroneretthundref¢rtientusensekshundresekstisju-, hvorav kr 12.547, 
kronertolvtusenfemhundrefQ>rtisju- er for l¢s¢re.
Kj¢pesummen avgj¢res slik :
Kr 141.667,- kroneretthundref¢rtientusensekshundresekstisju- innbetales innen fem - 5 -
bankdager fra hjemmelsdokumenter til eiendommen er tinglyst.
Det finnes ikke heftelser utover det som fremgar av utskriftene fra grunnboken.

3. OMKOSTNINGER
I tillegg til kj¢pesummen skal kj¢per betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr .
Omkostningene utgj¢r henholdsvis kr 3 . 228,- (2,5% av kj¢pesummen unntatt l¢s¢re) og kr
525,- . Dersom satsene blir endret skal bel¢pene justeres i forhold til nye satser. Dersom
kj¢peren skal ha lan med pant i eiendommen betaler kj¢per tinglysing og attestgebyr for
hver pantobligasjon . qOB



4. OPPGJ{DR
Seiger og kj¢per, her kalt partene, skat foresta gjennomf¢ringen av denne kontrakten. Det
innebCErer at partene utferdiger og tinglyser skj¢te, registrerer og sletter n¢dvendige
heftelser, oppretter og tinglyser andre dokumenter sam har sammenheng med handelen og
gjennomf¢rer det ¢konomiske oppgj¢ret .

Kj¢pesummen gj¢res opp direkte mellom partene . Omkostningene betales av kj¢per til den
offentlige etat sam er ansvarlig for innkrevingen. Dersom hele eller deler av kj¢pesummen
ikke er innbetalt ved forfall, betales forsinkelsesrente fra forfallsdato . Forsinkelsesrenten
f¢lger forsinkelsesrentelovens §3.

Kj¢pesummen blir ikke endelig utbetalt selger f¢r:
Kj¢per har mottatt konsesjon fra Ringerike kommune, eventuelt fra Fylkesmannen i
Buskerud;
Hjemmelsdokumenter er tinglyst.
Kj¢per har overtatt eiendommen.

Partene kan velge, for k j ¢pers regning, a utstede pantedokument med uradighetserki<Ering
til fordel for kj¢per sam kan tinglyses . Seiger skat medvirke t il at dette skjer .

5. HEFTELSER
Vedlagte utskrift av grunnboken (g/bnr . 311/3,311/4,311/5 og 312/6) er forelagt kj¢per .

Seiger garanterer at eiendommen v i i b i overdratt fr i for andre pengehefte l ser enn de sam

fremgar av denne kontrakt, herunder private og offentlige avgifter og gebyre r. Seiger er
I

forpliktet til a gi melding til kj¢per dersom det blir avholdt utleggsforretn i ng f0r overskj¢ting
finner sted.

6. TINGLVSINGI SIKKERHET
Seiger skal undertegne skj¢tet pa eiendommen ved kontraktsunderskrift. Skj¢tet skal
oppbevares has selger inntil tinglysing finner sted . Tinglysing kan f0rst f i nne sted nar kj¢per
forelegger tilfredsstillende garanti for at fullt oppgj¢r vii finne sted, inkludert omkostninger.
Tinglysing kan f¢rst finne sted nar kj¢per har mottatt konsesjon fra offentlig myndighet .

Seiger forplikter seg til a utstede sikringsobligasjon palydende salgssummen til kj¢per sam
kan tinglyse denne for selgers regning etter kontraktsunderskrift. Sikringsobligasjonen skal
inneholde en uradighetserki<Ering ogden skal tjene sam sikkerhet for den til enhver tid
ubetalte del av salgssummen samt dekning av utlegg. All utbetaling til selger skal inntil
t i nglysning av skj¢te finner sted, ha sikkerhet innenfor kj¢pesummens ramme. Kj¢per skal
vederlagsfritt kvittere obligasjonen til avlysing og bes¢rge denne slettet nar oppgj¢ret
mellom partene er avsluttet og skj¢tet er godtatt for tinglysing.

7. TILSTANDI ANSVARSFRASKRIVELSE
Kj¢per overtar eiendommen sam avtalt i denne kontrakt og sam beskrevet i
«Verdivurdering, Bratakollen skog, Gnr. 311 bnr. 3 m.fl. i Ringerike kommune» , utf0rt av
!l)verby Skog AS, ved forstkandidat Hans Otto !l)verby, den 11. mars 2016 . For ¢vrig overtar qPif3



kj¢per eiendommen i samme stand som besiktiget den 7. april 2016, dvs. «som den er», jf.
§3-9 i lov om avhending av fast eiendom.

Kj¢per har unders¢kt eiendommen for a fa oversikt over eiendommens beskaffenhet og
tilstand. Kj¢per kan ikke gj¢re gjeldende mangler som burde ha blitt. oppdaget ved
unders¢kelsen.

8. OVERTAKELSE
Eiendommen overtas av kj¢per 1. januar 2016, klokken 00:01. Eiendommen star fra dette
tidspunktet for kj¢pers regning og risiko, og kj¢per overtar fra sam me tidspunkt
eiendommens plikter og rettigheter. Avtaler inngatt med tredjepart om tjenester til
Bratakollen Skog DA pa under ett ars varighet f¢r denne overtagelsesdato er for selgers
regning og risiko. Resultatet fra 2016 for hogst, kulturtiltak som kj¢p av planter, planting og
ungskogpleie, samt ¢vrige drifter for kj¢pers regning og risiko. Kj¢per overtar selgers
posisjon i skogsameiet Bratakollen Skog DA fra 1. januar 2016.

Kj¢per kan ikke ta eiendommen i bruk f¢r kj¢per har oppfylt aile sine forpliktelser etter
denne kontrakt. Dersom kj¢per ikke kan ta eiendommen i bruk til avtalt tid og arsaken ligger
hos kj¢per, har selger plikt til a f¢re forsvarlig tilsyn med eiendommen. Kj¢per skal dekke
n¢dvendige kostnader i forbindelse met! tilsynet.

Dersom kj¢per misligholder avtalen etter at eiendommen er overskj¢tet eller tatt i bruk, kan
selger under aile omstendigheter heve avtalen.

9. GENERELLE BESTEMMELSER
lnnbetalt kj¢pesum tjener som sikkerhet for kj¢pers oppfyllelse av denne avtale og innbetalt
kj¢pesum kan saledes benyttes til motregning av selgers eventuelle tap dersom kj¢per
misligholder kontrakten. Ved kontraktens underskrift skal selger utstede en
sikringsobligasjon til kj¢per palydende hele se pkt. 6.

10. SJERLIGE BESTEMMELSER
Ved kontraktsdato skal kj¢per tiltre selskapsavtalen til Bratakollen Skog DA, org.nr . 991 078
797, og tre inn med sam me ideelle eierandel og med samme rettigheter og forpliktelser som
selger har hatt i selskapet, med forbehold om konsesjon. Selskapsavtalen skal tilpasses
kj¢pers rettigheter og forpliktelser og selger skal medvirke til at dette skjer. Andre
delta keres forkj¢psrett skal ikke gj¢res gjeldende i denne kontrakten, se vedlagte
erklceringer.

Kj¢per og selger er spesielt gjort kjent med at kj¢pet er betinget av konsesjon fra
Ordf¢reren i Ringerike kommune, eventuelt Fylkesmannen i Buskerud, pa vilkar som er
akseptable for kj¢per. Sa lenge konsesjon er til behandling skal det ikke foretas noe som
forringer eiendommens verdi.



11. BILAG
GA-5400 B- Skj¢te overdragelse gnr. 311, bnr. 3 m.fl., ikke tinglyst forel¢pig, 15/11-2016
SLF - 359 B- S¢knad om konsesjon pa erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven
av 28. november 2003 nr . 98, 15/11-2016.
Verdivurdering, Bratakollen skog, Gnr . 311, bnr . 3 m.fl. i Ringerike kommune, 11/3-2016
Grunnboksutskrift av gnr/bnr 311/3, 311/4, 311/5, 312/6, 14/11-2016
Firmaattest Bj¢rum Trading AS, 30/5-2016
Firmaattest Bratakollen Skog DA, 28/4-2015
Selskapsavtale Bratakollen Skog DA, 23/12-2014
Erklcering om frafalt forkj¢psrett fra Knut Bj¢rum, Birgitte Bj¢rum Mutrux og Kristin Bj¢rum.
Balanse for Bratakollen Skog DA pr 1/1-2016
Utskrift av Landkreditt Bank AS konto 9365.11.79546 for 2015, 31/12 - 2015
Utskrift av skogfondkonto S0605-3043 for 2015, 08/06-2016
Skogbruksplan for g/bnr. 311/3, 311/4, 311/5 og 312/6, april 2001
Jaktavtale med Brekkebygda jaktlag for perioden 1/4-2015 til 31/3-2016, ny avtale er ikke
u'ndertegnet
Rettsbok Nedre Buskerud jordskifterett, saksnr. 0600-2005-0040, 26/2-2014
Kart over Haverstingen naturreservat med grensepunkter, 26/2-2014
Rettsbok Nedre Buskerud jordskifterett, saksnr . 0600 - 2010-0029, 28/2-2012
Kart over Nordkjernlien af Enderud med grensepunkter, 28/2-2012

12. Bekreftelse og underskrift
Seiger og kj¢per vedtar med sine underskrifter aile punkter i denne kontrakt. Lov om
avhending av fast eiendom kommer til anvendelse pa forhold som ikke er regulert i denne
kontrakt . Denne kontrakt er utferdiget i 2 likelydende eksemplar hvorav partene beholder
hvert sitt.

Bcerums Verk, den

Seiger:

\1 iv?lwL 4u& F4 \!!'1 rtJA
Kristin Merethe Re sum BJ¢rum

Kj¢per:

v/ styreleder Haakon Johan Bj¢rum







GÅRD SKART 0605-31 0/8
Tilknyttede grunneiendommer:

310/8

Målestokk 1 : 12500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 08.03.2017

Markslag (AR5) 1 3 klasser
TEGNFORKLARI NG AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 0.0
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 0.0 0.0
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 29.0
M Skog av middels bonitet 201.8
L Skog av lav bonitet 502.5
i Uproduktiv skog 239.2 972.5
1 Myr 33.5

Åpen jorddekt fastmark 0.0
Åpen grunnlendt fastmark 50.8 84.3
Bebygd, samf, vann, bre 0.6
Ikke klassifisert 0.0 0.6
Sum: 1057.4 1057.4



GÅRD SKART 0605-31 1 /3
Tilknyttede grunneiendommer:

311/3 - 311/4 - 312/6 - 311/5

Målestokk 1 : 12500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 08.03.2017

Markslag (AR5) 1 3 klasser
TEGNFORKLARI NG AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 0.0
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 0.0 0.0
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 956.3
M Skog av middels bonitet 436.7
L Skog av lav bonitet 139.5
i Uproduktiv skog 37.9 1570.4
1 Myr 0.6

Åpen jorddekt fastmark 0.3
Åpen grunnlendt fastmark 0.0 0.9
Bebygd, samf, vann, bre 5.9
Ikke klassifisert 0.0 5.9
Sum: 1577.2 1577.2
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