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Arkivsaksnr.: 17/3147-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 14.08.2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
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Arkivsaksnr.: 17/3147-2   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 14.08.2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak 14/3735-81 Svar - Høring av søknad om driftkonsesjon for Somma masseuttak tas 

til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 15/9779-18   Arkiv: GNR 52/4  

 

Søknad om kårbolig på Oppen gård Gnr/bnr 52/4 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/17 Formannskapet 20.06.2017 

40/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes. 

Ønsker befaring før saken sendes til ny behandling. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

I forbindelse med generasjonsskifte på Oppen gård i Ringerike kommune, gnr/bnr 52/4, ønsker 

hjemmelshaver å bygge kårbolig på eiendommen.  

 

Ny kårbolig er planlagt på et område som i Gårdskart er klassifisert som skog med høy bonitet 

og dyrkbar jord. I 1994 ble dette området godkjent for midlertidig omdisponering fra dyrket 

mark til juletreproduksjon. 

 

Eiendommen består ifølge Gårdskart av totalt 18271 dekar, hvorav 387 dekar fulldyrka jord og 

15514 dekar produktiv skog. Bebyggelsen på eiendommen består av våningshus, en 

sidebygning, låve og flere landbruksbygg. Driveplikten er oppfylt ved at all dyrka marka er 

utleid.  

 

Beskrivelse av saken 

I forbindelse med generasjonsskifte på Oppen gård i Ringerike kommune, gnr/bnr 52/4, ønsker 

hjemmelshaver å bygge kårbolig på eiendommen. Etter Ringerike kommunes retningslinjer for 

kårbolig gis det i hovedsak tillatelse til å bygge kårbolig dersom gården har mer enn 50 dekar 

fulldyrket jord, men ikke anledning til å bygge mer enn en kårbolig per landbrukseiendom. Det 

er registrert 3 boenheter på gården, et våningshus/hovedhus og en sidebygning med 2 

boenheter. Byggesak har gitt klarsignal til å omdisponere sidebygningen slik at det blir 1 

boenhet på gården og dermed åpnet for å bygge ny kårbolig. 

 

Omsøkt plassering av kårboligen er tegnet på dyrkbar jord, og krever dermed omdisponering 

etter jordlovens § 9 før tillatelse. Arealet viser seg å være midlertidig omdisponert til 
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juletreproduksjon, tillatelsen er datert 13.04.94 og er begrenset til en generasjon juletrær. En 

generasjon regnes til juletrærne er over 3 meter og har gjerne en omløpstid på 8-10 år. I brev 

av 17.02.2017 informerer Landbrukskontoret at det må søkes om ny midlertidig 

omdisponering av området dersom det skal fortsette å produseres juletrær. Oppen informerer 

om at han ønsker å fortsette med juletreproduksjon på arealet og har nå søkt om fornyet 

midlertidig omdisponering. Det skal tas stilling til fornyet midlertidig omdisponering av arealet 

i separat vedtak. Den midlertidige omdisponeringen gjør at arealet nå er kategorisert som skog 

og dyrbar jord i Gårdskart. 

 

I brev av 9. mai 2017 informerer søker om at de har vurdert følgende alternativer til plassering 

av kårbolig: 

1. «Berja» som ligger sør for omsøkt plassering, i skråningen ned mot Heradsbygdveien. 

Kårboligen vil da grense mot eksisterende boligfelt og gnr.55 bnr. 14. 

2. «Ridebanen» som er plassert rett vest for tunet og nord for omsøkt plassering av 

kårbolig. Ridebanen ligger innenfor det som er midlertidig omdisponert fra dyrka mark 

til juletreproduksjon. 

3. Den plasseringen som det nå søkes om å bygge kårbolig på. Plasseringen er sentrert 

midt i et areal som er midlertidig omdisponert fra dyrka mark til juletreproduksjon. 

Søker ønsker å bygge kårbolig på det 3. alternativet. Plasseringen er begrunnet ut ifra innsyn, 

privatliv, kunnskapsoverføring mellom generasjoner og kostnadsnivå. Søker har tegnet inn 

kårbolig med garasje, hage og innkjørsel på totalt 4 dekar. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det omsøkte området er i kommuneplanen avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område). I jordfaglig arealvurdering for Ringerike er området klassifisert som A-område. 

Dette er et område med meget sterke landbruksinteresser. 

 

Juridiske forhold  

Jordloven legger til rette for at arealressursene i Norge benyttes til det beste for samfunnet og 

de som har sitt yrke i landbruket. Jordloven § 9 regulerer omdisponering av dyrka og dyrkbar 

jord. Der står det i første og andre ledd: "Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek 

sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 

jordbruksproduksjon i framtida. " 

 

Rundskriv M-1/13 angir hvilke rammer kommunen har ved behandling av saker som gjelder 

deling og omdisponering etter jordloven: 

Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvern, jf. rundskriv M-1/2013 pkt. 

6.1. Det grunnleggende formålet med forbudet mot omdisponering er jordvern, det vil si å 

sikre matproduserende areal. Jordvern er et politisk hovedsatsingsområde i 

landbrukspolitikken.  

 

Oppføring av kårbolig på dyrka eller dyrkbar jord krever samtykke til omdisponering, jf. 

rundskrivet pkt. 6.3. I pkt. 6.4.2 i rundskrivet står det at: Det vil være i samsvar med 

jordlovens formål å sikre en mest mulig kontinuerlig drift av jordbruksarealene. En har lang og 

fast praksis for at en tillater omdisponering til kårbolig for å hindre at driften blir svak eller lagt 

ned i forbindelse med generasjonsskifter. Behovet for kårbolig synes ikke lenger å være like 

stort som før. Det må foretas en nyansert vurdering av behovet for kårbolig. Samtykke til å 

oppføre kårbolig bør bare gis når det ikke er tvil om at kårbolig er nødvendig av hensyn til 

driften av eiendommen. 
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Alternative løsninger  

Dersom HMA ønsker å varig omdisponere dyrkbar jord til kårbolig kan forslag til vedtak være 

følgende: 

Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det, etter en samlet vurdering, tillatelse til varig 

omdisponering av dyrkbar jord til ny kårbolig på Oppen gård gnr. 52 bnr. 4 i Ringerike 

kommune. Ny kårbolig forutsetter at sidebygningen bruksendres til annet enn boligformål. 

 

Prinsipielle avklaringer 

I Ringerike kommune er det politisk vedtatte prinsipper og retningslinjer for kårbolig for å 

sikre likebehandling og forutsigbarhet. Eiendommer større enn 50 dekar fulldyrka jord vil i de 

aller fleste tilfeller kunne ha et konkret og driftsmessig behov for kårbolig. Det presiseres at det 

kun gis anledning til å føre opp en kårbolig. 

 

Definisjoner: 

Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til 

åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying.  

Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at 

maskinell høsting er mulig.  

Dyrkbar jord: Areal som ikke er fulldyrka, men som kan fulldyrkes til lettbrukt eller mindre 

lettbrukt fulldyrka jord, og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannens vurdering av de 3 alternativene til plassering av kårbolig: 

1. Berja er plassert ned mot eksisterende boligfelt i et område som trolig vil bli avsatt til 

boligformål ved revidering av kommuneplanens arealdel. Dersom Oppen venter på 

kommuneplanens arealdel kan kårboligen bygges som en separat boligeiendom. Dette 

vil gjøre at sidebyningen ikke trenger å bli omdisponert og inntektsmulighetene fra 

utleie på gården vil ikke svekkes. Innkjøring til en separat boligeiendom er tegnet inn 

langs en eksisterende traktorvei og vil dermed ikke beslaglegge ytterligere dyrkbar jord. 

2. Ridebanen ligger i nær tilknytning til tunet og er plassert på det arealet som er 

midlertidig omdisponert fra dyrka mark. Dette området er blitt planert og tilført masser 

slik at det i dag fremstår som varig omdisponert fra dyrka mark selv om dette ikke er 

omsøkt. Rådmannen vurderer ridebanen til å være bedre egnet som tomt til kårbolig 

enn å omdisponere ytterligere dyrkbar jord. 

3. Omsøkt plassering for kårbolig er det alternativet som vil kreve størst omdisponering 

av dyrkbar jord. Arealet består av tidligere fulldyrket og overflatedyrket jord som nå 

benyttes til juletreproduksjon. Å tillate bygging av kårbolig på dyrkbarjord vil dreie 

forvaltningspraksis i en uheldig retning, med hensyn til jordvernet.  

 

Samtykke til omdisponering av dyrkbar jord for å oppføre kårbolig bør altså bare gis når "det 

ikke er tvil om at kårbolig er nødvendig av hensyn til driften av eiendommen". Dyrka marka på 

eiendommen er i dag utleid og det er dermed ikke nødvendig å omdisponere dyrkbar jord av 

hensyn til kontinuerlig drift av eiendommen og kunnskapsoverføring mellom generasjonene.  

 

Det er et nasjonalt mål at matproduksjonen skal øke i Norge, og hensynet til jordvernet er 

styrket i de senere år. Hensynet til vern av jorda som grunnlag for matproduksjon taler derfor 

mot omdisponering. Oppen gård er en ressursrik gård med mye areal og har flere alternative 
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områder som egner seg for bygging av kårbolig uten at det trenger å gå på bekostning av dyrka 

og dyrkbar mark. 

 

Med bakgrunn i overnevnte, mener Rådmannen at det ikke er nødvendig å plassere ny kårbolig 

på Oppen gård slik at det må omdisponeres dyrka eller dyrkbar jord. Søknaden om 

omdisponering etter jordlovens § 9 bør avslås. 

 

 

Vedlegg 

 

- Supplerende opplysninger om plasseing av kårbolig – Asle Oppen 07.05.17 

o Med vedlegg: bilder, kart, jordfaglig vurdering, kart, bilder 

- Vedrørende søknad om dispensasjon fra jordloven – Landbrukskontoret 19.04.17 

- Søknad om juletrefelt og tomt til kårbolig – Asle Oppen 23.03.17 

o Med vedlegg: kart med ny plassering av kårbolig 

- Første forslag til plassering av kårbolig 

- Uttalelse om ny plassering av kårbolig – Landbrukskontoret 17.02.17 

o Med vedlegg: vedtak om midlertidig omdisponering fra 94 med kart 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Mathea Storihle 
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Arkivsaksnr.: 17/1797-13   Arkiv: PLN 434  

 

Detaljregulering nr. 434 Veksal og Ve massedeponi - oppstart  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_434 detaljregulering for Veksal og Ve 

massedeponi med forbehold om at områder som kan komme i konflikt med 

Ringeriksbane og ny E16 (FRE16) kan tas ut av planen.  

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

3. Det må gjøres en vurdering rundt størrelse på tiltaket videre i planprosessen. 

4. Behovet for deponiplass ved bygging av FRE16 bør vurderes i sammenheng med dette 

deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng med erstatning for 

landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av Ringeriksbane og E16.  

5. Det forutsettes at deponering av masser ikke går i veien for FRE16 sine byggearbeider. 

6. Resultatet av utredningene, spesielt grunnundersøkelser, må legges til grunn for 

kommunens videre behandling av planforslaget.  

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å regulere området for etablering av massedeponi for mottak og 

deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. Arbeidet med detaljreguleringen har som 

formål å sikre areal for massedeponi med etterbruk som landbruksformål. 

 

Deler av området er nevnt som område 13 i rapporten «Massedeponier – Ringeriksbanen og 

E16» Området er i rapporten på 105 daa og legger opp til at det kan fylles ca 620 000m3. 

Prosjektbeskrivelsen for denne reguleringen avsetter et område på 260 daa med en oppfylling 

på 3 700 000 m3. Det må gjøres en vurdering om størrelse på tiltaket videre i planprosessen. 

  

Etter eventuelt vedtak av oppstart vil det bli utarbeidet et planprogram. I forslag til innhold i 

planprogram til denne saken er disse temaene nevnt: 

 

Bakgrunn og formål 

Framdrift 

Informasjon og medvirkning 

Tidligere aktivitet i området  
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Planforslaget 

Krav om konsekvensutredning av planforslaget 

Gjennomføring av tiltaket 

Nasjonale føringer 

Nasjonale retningslinjer 

Fylkesnivå 

Lokale føringer 

0-alternativet 

Alternativer 

Utredningsmetodikk 

Landskap 

Naturmiljø 

Landbruk (jord- og skogbruk) 

Friluftsliv og rekreasjon  

Kulturminner og kulturmiljø 

Nærmiljø- barn og unge 

Forurensning (støy og utslipp til vann) 

Næringsliv og sysselsetting 

Transport og trafikksikkerhet 

ROS-analyse 

Etterbruk 

Adresseliste 

 

Innledning / bakgrunn 

Østlandske Miljødeponier AS (tiltakshaver) har inngått intensjonsavtaler med grunneiere for et 

område på til sammen ca. 260 daa for utlegging av rene, naturlige jordmasser på deler av 

gnr./bnr. 55/7 (Veshall) og 54/2 (Ve) på Heradsbygda i Ringerike kommune. Med en god 

arrondering og tilstrekkelig avstand til Sogna (ca. 130 m) vil det kunne fylles opp med ca. 3,7 

millioner m3 (faste innbygde masser). Antatt driftstid ca. 10 år, men dette vil avhenge av 

tilgang på masser. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Oppfyllingsområdet er ikke regulert og grenser heller ikke til regulerte områder. Området er 

avsatt til LNF-område i kommuneplanen. Adkomsten til oppfyllingsområdet vil grense til 

reguleringsplan for «Rv 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene sak 14/377». Hele oppfyllingsområdet 

skal etter avsluttet oppfylling tilbakeføres til landbruksareal (LNF-område). 

 

Oppfyllingsområdet ligger hovedsakelig innenfor et område med medium risikonivå for 

kvikkleire (Id 866 Veksthallplassen i NVEs register over områder med kvikkleire). Det vil i 

forbindelse med planarbeid og detaljprosjekteringen bli utført nødvendige grunnundersøkelser 

for kartlegging av grunnforholdene med tanke på geotekniske egenskaper, kvikkleire og 

stabilitetsforhold. 

 

Området kan komme i konflikt med FRE16 og ny utforming av Ve-krysset.  
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Forhåndshøring 

I etterkant av oppstartsmøtet ble det foretatt en begrensa forhåndshøring hos Bane Nor, 

(vedlegg «Epost»). Deres uttalelse: «Igjenfylling av disse ravinene ligger hovedsakelig 

utenfor området som er direkte berørt av vår utbygging. Vi er muligens litt inne i samme 

området nærmest eksisterende rundkjøring. Igjenfylling av ravinene vil ikke påvirke negativt 

for vårt prosjekt forutsatt at dette ikke skal pågå i samme periode som våre byggearbeider. Vi 

forventer da at kommunen sjekker ut hva slik igjenfylling vil bety mht eventuelle geotekniske 

tiltak med tanke på den tilførte vekta terrenget belastes med. Ellers har vi ingen kommentar 

til dette.» 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. Innkjørselen overlapper med 294-01 rv. 7 Ramsrud-

Kjeldsbergsvingene. 

 

Planer under arbeid i området 

Planen overlapper med statlig plan NO201604 Ringeriksbanen og E16. Denne planen er under 

arbeid. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Jan Dalebråten ved Østlandske Miljødeponier 

er forslagstiller. Det viste området følger eiendomsgrensene. Planlagt område for oppfylling er 

vesentlig mindre enn planavgrensningen og vil bli nærmere avklart som en del av 

reguleringsplanprosessen sammen med vurdering av alternative adkomster. Se vedlegg med 

planavgrensning. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: 55/7 Veshall og 54/2 Ve.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til LNF.  

 

Temautredninger til revidering av arealdelen i kommuneplan 

Temautredning masseforvaltning i forbindelse med revisjon av kommuneplan vedtatt 

18.08.2015, sak 88/15. Deler av området er nevnt som område 13 i rapporten «Massedeponier 

– Ringeriksbanen og E16» Området er i rapporten på 105 daa og legger opp til at det kan 

fylles ca 620 000m3. Dette forslaget opererer med et betydelig større område, på 260 daa og en 

nesten 6 ganger så stor oppfylling på 3.700 000 m3. 

 

Området er klassifisert som C-område i kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, 

vedtatt 02.12.14. C-områder har friluftslivsverdier fordi de brukes til friluftsliv. Områdene er 

ofte ikke tilrettelagt, men har potensiale for økt bruk ved økt tilrettelegging og tilgjengelighet. 

 

Området ligger innenfor JAV-klasse A, noe som viser at det er et område med meget sterke 

landbruksinteresser. Områder i nord inn mot rv7 er av god jordkvalitet og noe svært god 

jordkvalitet.  
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Det er kvikkleire innenfor planområdet som er klassifisert med middels faregrad, alvorlig   

konsekvensgrad og risikoklassifisering 3. Kvikkleireundersøkelse vil bli en viktig utredning i 

konsekvensutredningsarbeidet. 

 

Juridiske forhold  

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 er ikke i tråd med overordna plan, og oppstartsaken legges derfor fram for 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 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.  

 

Planen tar sikte på å fylle opp et ravinelandskap ved deponering av masser. Ravinelandskap har 

den senere tid vært utsatt for bakkeplanering til jordbruksformål noe som har gjort 

landskapsformen mindre vanlig.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av områder regulert til LNF og muligheter for 

etablering av dyrkbart areal på sikt etter deponeringen er over. 

 

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. 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Medvirkning i planprosessen vil framkomme av framtidig planprogram. 



  Sak 41/17 

 

 Side 13 av 48   

 

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Detaljreguleringen for Veksal og Ve massedeponi tar utgangspunkt i et økende behov for 

egnede deponiplasser for masser fra Ringeriksregionen. Planområdet ligger vest for 

Heradsbygda, på andre siden av rv7. Bygging av samferdselsprosjektene Ringeriksbanen og 

E16 er beregnet å gi enorme overskuddsmasser.  Forslagstiller har selv gått inn for å lage 

planprogram for utredningene i forbindelse med detaljreguleringen. Dette vil gi et godt verktøy 

for å kontrollere at nødvendige vurderinger blir gjort.  

 

Den er en kjent forekomst av kvikkleire i området. Rådmannen mener det er viktig at 

geologiske grunnundersøkelser avklarer om tiltaket kan utføres med tilstrekkelig sikkerhet. 

Rådmannen anser samtidig at en oppfylling av masser like gjerne kan ha en stabiliserende effekt 

og mener derfor at planforslaget ikke bør frarådes av hensyn til kvikkleireområdet. Dette må 

dokumenteres gjennom konsekvensutredningene. 

 

Det vil komme utredninger på de temaer som er viktige for reguleringsplanen. Hvilke 

konsekvensutredninger og hvordan, vil forslagstiller komme tilbake til i planprogrammet. 

 

Forurensning i grunnen 

Rådmannen forutsetter at det skal deponeres rene naturlige masser. Allikevel vil det være 

viktig å utrede hvordan man vil forebygge eventuell avrenning fra massene, spesielt med tanke 

på nærheten til Sogna. Hvordan dette planlegges vil komme fram i et fremtidig planprogram. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Ravinedaler er en truet naturtype. Landskap og naturmiljø er viktige temaer som vil bli utredet 

senere i reguleringsprosessen. Sørumsmarka er klassifisert som et bynært friluftsområde og det 

vil videre i planarbeidet bli viktig å konsekvensutrede hvilke effekter massedeponiet vil ha for 

friluftslivet. Fordeler og ulemper ved tiltaket vil bli utredet. 

 

Folkehelse 

En oppfylling på 3 600 000 m3 over 10 år vil gi omtrent 130 lastebillass per dag fem dager i 

uka. Rådmannen mener derfor at det blir viktig å utrede hvordan støv, støy og trafikk vil 

påvirke naboer i anleggsperioden.  

 

Samlet vurdering 

Det er viktig at reguleringsplanen og driften etterpå ikke kommer i konflikt med 

fellesprosjektet for vei og bane. Det er positivt at det til slutt vil etableres mer dyrkbar mark 

som følge av deponiet på sikt. Det er viktig at drift av deponiet ikke kommer i konflikt med 

byggefasen til FRE16. Hva som kan og bør gjøres i området vil bli klarere etter at nødvendige 

utredninger er gjennomført. Oppstart av planen anbefales. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Rapport – massedeponi – 06.09.16 - orientering 

4. Temautredning masseforvaltning vedtatt 180815 

5. 434 Veksal og Ve massedeponi Prosjektbeskrivelse 

6. Epost 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Mathilde Høglund 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 15/5449-23   Arkiv: PLN 415  

 

415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 415 Detaljregulering Sagaveien 56 sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 415 Detaljregulering Sagaveien 56. 

 

4. Forholdet til flomveier i området ønskes spesielt belyst ved høring og offentlig ettersyn. 

Nærmere utredning om flomveier skal foreligge før 2. gangsbehandling. 

 

 

Sammendrag 

Forslagstiller Sandvold Boliger ønsker å bygge to firemannsboliger på eiendom gnr./bnr. 87/24. 

Denne var tidligere benyttet til kombinert bebyggelse med bolig/ forretning. Bebyggelsen var 

utsatt for brann i januar 2013, og fremstår i dag som branntomt. Det er ikke lenger ønskelig 

med forretningsvirksomhet på tomta. Kommunen ønsker at den ikke-realiserte veien mellom 

Krokenveien og Fossekallveien i gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud avreguleres, 

da det ikke lenger er ønskelig å opparbeide denne veien. Planen fremmes som en privat 

detaljregulering. 

 

Omfanget av uttalelser til oppstart er relativt beskjedent, og de fleste merknadene er 

innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Flere av uttalelsene poengterer at den planlagte 

utbyggingen oppleves som et positivt tiltak i området. Det kom inn ikke innsigelser til 

planoppstart.  

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensynet til støyskjerming utendørs og gode 

solforhold på felles uteoppholdsarealer i utbyggingsområdet. Her har man valgt å vektlegge 

solforhold fremfor støyskjeming, da de private uteplassene som hver boenhet disponerer vil få 

støyskjemingstiltak. Rådmannen er enig i denne vurderingen.  
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Trafikkanalysen konkluderer med at planlagt utbygging ikke vil øke presset på trafikken i den 

grad at det vil ha negative konsekvenser for biltrafikken i området. Rådmannen ser det som 

positivt at planforslaget setter av rikelig plass til sykkelparkering, inkludert plasser for 

transport sykkel. Dette bygger opp under de nasjonale målene om å få flere til å bruke sykkel 

som transport middel. Det er også positivt i forhold til sykkelbyavtalen for Hønefoss. 

 

Det er i etterkant av planoppstart blitt ny kunnskap tilgjengelig hva angår flomveier i området. 

På bakgrunn av dette ser Rådmannen derfor at det er behov for nærmere utredninger rundt 

flomveier og overvannshåndtering. Disse utredningene skal foreligge til 2. gangsbehandling. 

 

Rådmannen er positiv til bygging av to firemannsboliger i Sagaveien 56. Utbygging vil bidra til 

sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved en 

tryggere trafikksituasjon i området samt tilrettelegging for trafikkvekst i form av flere gående, 

syklende og brukere av kollektivtransport. 

 

 

Bakgrunn 

Forslagstiller Sandvold Boliger har fremmet ønske om å bygge to firemannsboliger på eiendom 

gnr./bnr. 87/24. Denne var tidligere benyttet til kombinert bebyggelse med bolig/ forretning. 

Bebyggelsen var utsatt for brann i januar 2013, og tomten fremstår i dag som branntomt uten 

bebyggelse. Det er ikke lenger ønskelig med forretningsvirksomhet på tomta. Tiltaket krever 

ny detaljregulering, da det ikke er i tråd med hverken gjeldende reguleringsplan eller 

kommuneplanen. Videre ønsker kommunen at den ikke-realiserte veien mellom Krokenveien 

og Fossekallveien i gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud avreguleres, da det ikke 

lenger er ønskelig å opparbeide denne veien. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

07.03.2016, sak 31/16. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger på Haldenjordet, nær krysset mellom Fossekallveien og Sagaveien. Ullerål 

kirke ligger i umiddelbar nærhet. Eiendommen med gnr./ bnr. 87/24, hvor det ønskes å bygges 

boliger, har ligget brakk i noe tid da tidligere bebyggelse er brent ned. Bebyggelsen i 

nærområdet er i dag i all hovedsak regulert og benyttet til boligformål. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter gnr./bnr. 87/24 hvor det ønskes oppført to firemannsboliger, ellers flere 

private og offentlige eiendommer; gnr./bnr. 87/523, 87/454, 86/65, 86/457 og 86/764 samt 

tilstøtende veiareal. 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Sandvold Boliger/Boligpartner er forslagstiller. 

Planområdet er utvidet utover selve tomten som ønskes bebygd med boliger, da det foreslås å 

anlegge fortau langs Sagaveien, samt å avregulere veiformålet som i dag ligger over 

eiendommene gnr./bnr. 87/523, 87/454, 86/764, 86/457 og 86/65. 
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Planforslagets dokumenter 

Planforslaget er mottatt fra plankonsulent Mjøsplan AS, 20.06.2017 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse 

 

Kort om planforslaget 

Det er planlagt to firemannsboliger på eiendommen gnr./bnr. 87/24, til sammen åtte boenheter. 

Leilighetenes totale bruksareal varierer fra 83 m² og 88 m². De skal hver inneholde kombinert 

stue/kjøkken, to soverom, bad, bod samt et ekstra rom som kan benyttes som soverom. I 

tillegg kommer balkong eller privat uteplass på bakkeplan, vendende mot vest. Det skal 

opparbeides felles uteoppholdsareal med så gode solforhold som mulig. Dessuten skal det 

opparbeides lekeplass, hovedsakelig tiltenkt de minste barna. 

 

Videre skal det opparbeides bilparkering; én garasjeplass pr. boenhet, i tillegg to felles 

gjesteparkeringer, hvorav én er dimensjonert for HC-parkering. Det skal også opparbeides 

sykkelparkering og renovasjonsløsning. 

 

For illustrasjoner av planlagte boliger, innvendig og utvendig, se planbeskrivelsen s. 28-30, fig. 

19 og 20. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev av 18.03.2016, og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

19.03.2016, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt åtte uttalelser, hvorav flere 

poengterer at den planlagte utbyggingen oppleves som et positivt tiltak i området. Det kom 

ikke inn innsigelser til planoppstart. Uttalelsene følger vedlagt.  Hovedtrekkene i disse er 

referert og kommentert i vedlegg 8.  

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 198 «Kroken-Busterud» fra 22.02.1990 (se 

planbeskrivelsen s. 5). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til arealformålene 

forretning/kontor, bolig og vei.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til arealformålene næring 

og bolig. Planforslaget er i strid med overordnet plan da det ikke reguleres til næringsformål 

innen planområdet. 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for utviklingen i 

Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert transportbehov og 

mindre klimagassutslipp. 
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Juridiske forhold  

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

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

og arealforvaltning, jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen natur- 

og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal.  

 

Økonomiske forhold 

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

et saksbehandlingsgebyr, jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller bekoster de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. 

 

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

infrastruktur. Dette vil basere seg på en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Etter at planarbeidet startet opp er det blitt avholdt informasjonsmøte for naboer til 

planområdet. Referat fra møtet følger vedlagt (se vedlegg 17). 

 

Alternative forslag til vedtak 

 

«Det vedtas at planforslaget 415 Detaljregulering Sagaveien 56 ikke sendes på høring eller 

legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

Et slikt vedtak kunne begrunnes i at den foreslåtte detaljreguleringen ikke er i tråd med 

overordnet plan, da kommuneplanen regulerer gnr./bnr. 87/24 til næringsformål. Vedtaket vil 

kunne føre til at gjeldende plan kan legges til grunn for etablering av ny næringsvirksomhet på 

eiendommen, noe som blant annet vil kunne gi økt trafikkmengde i nærliggende boligområder.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 8. Omfanget er relativt 

beskjedent, og de fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Flere av 

uttalelsene poengterer at den planlagte utbyggingen oppleves som et positivt tiltak i området. 

Det kom inn ikke innsigelser til planoppstart. 

En del naboer til planområdet har i sine innspill til oppstart uttrykt ønske om kjøp av 

kommunal eiendom grensende til deres eiendommer, dersom regulert veitrasé i gjeldende 

reguleringsplan blir omregulert til bolig. Dette spørsmålet tar planarbeidet ikke stilling til.  Et 

eventuelt salg av kommunal eiendom må tas som egen prosess med kommunens 

eiendomstjeneste etter at ny reguleringsplan er vedtatt. Kommunen må da vurdere om det er 

ønskelig å selge fra eiendom, eller om den vil beholde eiendommene til eget bruk. 



  Sak 42/17 

 

 Side 19 av 48   

 

 

Byggeplanene 

Nærområdet har fra før en blanding av frittliggende boligbebyggelse og lavblokker. Valg av 

boligtypen firemannsbolig passer bra inn her. Med en mønehøyde på under ni meter vil de ikke 

fremstå som dominerende i landskapsbildet. Sol/skyggeanalysen viser at den planlagte 

bebyggelsen ikke vil kaste sjenerende skygge mot nabobygg.   

 

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensynet til støyskjerming utendørs og gode 

solforhold på felles uteoppholdsarealer i utbyggingsområdet. Her har man valgt å vektlegge 

solforhold fremfor støyskjeming, da de private uteplassene som hver boenhet disponerer vil få 

støyskjemingstiltak.  

 

Området er generelt flatt og lett tilgjengelig. Fortau opparbeides med utforming som møter 

kravene til universell utforming. 

 

Lekeplasser 

Planforslaget medfører ikke at lekeplasser eller grøntarealer brukt til lek bygges ned.  

Areal for lekeplass i boligområdet er avsatt med eget arealformål i planforslaget. Det er også 

bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

Lekeplassen er ikke berørt av støysonen.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller ikke 

innunder tilknytningsplikten, som for ny bebyggelse gjelder bygninger over 1000 m² BRA, eller 

flere bygninger med samlet utbygging over 1000 m². 

 

Rådmannen ser det som positivt at planforslaget setter av rikelig plass til sykkelparkering, 

inkludert plasser for transport sykkel. Dette bygger opp under de nasjonale målene om å få 

flere til å bruke sykkel som transport middel. Det er også positivt i forhold til sykkelbyavtalen 

for Hønefoss. 

 

Trafikkanalysen konkluderer med at planlagt utbygging ikke vil øke presset på trafikken i den 

grad at det vil ha negative konsekvenser for biltrafikken i området. Antall avkjøringer til/fra 

gnr./bnr. 87/24 reduseres fra tidligere to til én. Planforslaget regulerer inn fortau langs 

Fossekallveien og Sagaveien, samt fartsdump i Sagaveien og fotgjengerfelt i Fossekallveien 

nær bussholdeplassen. Opparbeidelse av disse er sikret gjennom rekkefølgebestemmelsene. 

Samlet sett vil dette etter rådmannens oppfatning medføre en tryggere trafikksituasjon i 

området i forhold til dagens situasjon. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen natur- 

og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Støy 

Vedlagte støyrapport (vedlegg 6) konkluderer med at deler av utbyggingsområdet ligger 

innenfor gul støysone. Krav om støydempende tiltak er tatt inn i bestemmelsene, blant annet at 

bebyggelse skal sikres én stille side for å kunne ha åpne vinduer på soverom. Lekeplassen er 

ikke berørt av støysonen. Støyrapporten anbefaler støyskjerm på 2 meter mot Fossekallveien 

for å skjerme uteoppholdsarealer mot støy.  Dette følges ikke opp i planforslaget, da dette gir 
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mye skygge ute, og man velger å vektlegge gode solforhold. Dessuten stilles det krav om 

støydempende tiltak på de individuelle balkongene/terrassene som tilhører hver enkelt boenhet. 

Rådmannen støtter opp under denne vurderingen. 

 

ROS-analyse 

På grunn av at utbyggingsområdet er en branntomt er det grunn til å tro at det kan være 

forurensning i grunnen. Det skal gjøres grunnleggende undersøkelser etter krav i 

forurensningsforskriften. Planens bestemmelser sikrer at det ikke kan gis igangsettingstillatelse 

for tiltak før normverdier gitt i forskriften er dokumentert tilfredsstillende. 

 

Radonnivået i området er betegnet som usikkert. For å følge føre-var-prinsippet legges det 

derfor radonsperre i grunnen for boligene. 

 

Det er i følge NGU sin kartbase ikke risiko for jord- og flomskred eller kvikkleireskred i 

området. Det er i følge NVE sin kartbase ikke kartlagt flomsoner i området.  

 

Det man imidlertid bør være oppmerksom på, er at det i etterkant av planoppstart er blitt ny 

kunnskap tilgjengelig hva angår flomveier i området. Det går flomveier i og nær til 

planområdet, én følger traséen for den ikke-realiserte veien i gjeldende reguleringsplan, og én 

følger Fossekallveien. Dette er opplysninger som nylig er blitt tilgjengelige i kommunens 

kartløsning, under punktet samfunnssikkerhet.  

 

På bakgrunn av ny, tilgjengelig kunnskap ser Rådmannen derfor at det er behov for nærmere 

utredninger rundt flomveier og overvannshåndtering. Disse utredningene skal foreligge til 2. 

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

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. For øvrige temaer anser Rådmannen 

utredningsplikten som oppfylt.  

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til bygging av to firemannsboliger i Sagaveien 56. Utbygging vil bidra til 

sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved en 

tryggere trafikksituasjon i området samt tilrettelegging for trafikkvekst i form av flere gående, 

syklende og brukere av kollektivtransport. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen vil avvente innspill til planforslaget ved det 

offentlige ettersynet. 

 

 

 

 



  Sak 42/17 

 

 Side 21 av 48   

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse 

5. Trafikkanalyse 

6. Støyrapport 

7. Sol/skygge-analyse 

8. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

9. Uttalelse, Statens Vegvesen 

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

11. Uttalelse, Buskerud Fylkeskommune 

12. Uttalelse, Ringerike kommune, Samfunn Utbygging 

13. Uttalelse, Ringerikes-Kraft 

14. Uttalelse, Solveig og Lars-Anders Mosskull 

15. Uttalelse, Håvard Skogmo og Marianne Bakken 

16. Uttalelse, Christel Andres 

17. Referat, informasjonsmøte for naboer 

18. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

19. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

20. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

  

  

 Ringerike kommune, 21.07.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Leder, Areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 17/792-21   Arkiv: PLN 377  

 

0605_377 Detaljregulering for Vikersetra - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_377 Detaljregulering for Vikersetra vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen ved Vikerseterveien. 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. Området som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

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

 

Rådmannens vurdering er at reguleringsplanen er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. 

 

Etter 1.gansbehandling har plangrensen blitt endret i øst, ved formål friluftsområde. Dette er en 

minimal endring som ikke påvirker resterende plan. 

 

I bestemmelsene er det lagt inn nytt punkt § 1.5 og § 3.1. Bestemmelser som er skrevet om og 

supplert er § 2.1 punkt 3, § 2.2 og § 2.3.  

 

 

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

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er stor 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 å si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den 

uavklarte situasjonen rundt krysset mellom fv172 og E16 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 avklaring i forhold til kryss-spørsmålet og plansaken ble sendt til 

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

planbeskrivelse med regulering for Fisketjern etter avtale med kommunen. Etter tilbakemelding 

i slutten av januar 2017 er planbeskrivelsen også utarbeidet separat.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1.gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Plangrensen er justert mot øst. 

 Nytt punkt § 1.5 i bestemmelsene. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.1 punkt 3. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.2 og § 2.3. 

 Nytt punkt § 3.1, i felles bestemmelsen. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2017 – 22.05.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt. Uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, 19.04.2017 

HRA forutsetter at det settes av plass ved eksisterende område til avfall. Vi gjør oppmerksom 

på at kildesortering av avfall fra hytter vil bli innført i nærmeste framtid. Dette menes med at 

det må settes av tilstrekkelig med plass, og dette må planlegges imf ny hytter/hyttefelt. 

 Forslagstillers kommentar: Areal for containere ved avkjørsel fra hovedveg nede i 

bygda er tilstrekkelig stort. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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Ringerike brann- og redningstjeneste, 18.04.2017 

Veger må ha 10 tonn akseltrykk. Veger må være minst 4 m brede på rettstrekk, 4,5 m i 

svinger. Hellingen må være jevn på vegene. Hyttene bør ideelt sett ha en avstand på minimum 

25 m, dette reduserer sjansen for spredning av brann. 

 Forslagstillers kommentar: For de fleste av tomtene vil avstanden mellom hyttene være 

oppimot 25m eller mer. For tomtene 11 og 12 er avstanden mellom hyttepunktene 

26,5m. Dette tilsier at avstanden mellom hyttene her vil være betydelig nærmere enn 

25m. Dagens arealpolitikk tilsier at arealet som tas i bruk til bebyggelse skal utnyttes 

tettere – dette er også hensiktsmessig i forhold til felles løsninger for vann og avløp. 

Disse forholdene må vurderes opp imot hverandre. Brannvann kan hentes i Fisketjern. 

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

planforslaget. 

 

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, 28.04.2017 

Landbrukskontoret har ingen motforestillinger mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrev. Vi forutsetter imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør bruk av 

omkringliggende skog og utmark. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Mattilsynet, 09.05.2017 

Det skal dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og 

drikkevann. Det bør avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende 

vannforsyningssystem til området før andre deler av planen iverksettes. Ny drikkevannsforskrift 

er vedtatt og er gjeldene fra 01.01.2017. Nye vannforsyningssystemer skal registreres før 

byggestart. Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et nytt felles 

vannforsyningssystem til hele området.  

 Forslagstillers kommentar: Det vises til VA-plan og kommentar fra Sweco AS 

v/Sæther samt Ringerike kommunes forslag til reviderte reguleringsbestemmelser for 

vann og avløp som vurderes å være i samsvar med denne merknaden. Nytt regelverk ift 

registrering tas til etterretning, og en forutsetter at grunneier følger opp dette punktet 

videre. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

 

Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, 16.05.2017 

Forurensningsmyndigheten har ingen motforestillinger mot foreslått fritidsbebyggelse. 

Ønsker endringer i bestemmelsene for vann og avløp, foreslått ordlyd. Presiserer at plankartet 

til enhver tid vil være vedtatt plan. Presiserer også at foreslått bestemmelser ikke vil 

umuliggjøre etablering av enkeltanlegg for vann og avløp gitt at det kan søkes om 

dispensasjon.   

 Forslagstillers kommentar: Merknaden vurderes i vedlagt notat fra Sweco Norge AS 

v/Odd Roar Sæther. Foreslåtte endringer med mindre justeringer er satt inn i 

bestemmelsene. Det er ikke gjennomført prøveboringer i områdene, men plassering av 

områder for vannforsyning og avløp er basert på befaring og kjent 
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grunnlagsinformasjon. Dette redegjøres for i notat fra Sweco. Felles ordlyd er benyttet 

for planene Vikersetra og Fisketjern.   

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

planforslaget. 

 

 

Statens vegvesen, 16.05.2017 

Rekkefølgebestemmelsene inneholder at det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter 

innenfor planområdet før bygging av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 Ringmoen ved 

fylkesveg 172 er utført. Krysset er påbegynt og ferdigstilles i begynnelsen av juli. Deretter kan 

hyttene få igangsettingstillatelse. 

Vi har ingen ytterligere kommentar. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 18.05.2017 

Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 

vi at saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturtyper 

eller sårbare arter. Ingen merknader til dette. 

Vi kan heller ikke se at planforslaget kommer i konflikt med nasjonale eller viktige regionale 

interesser når det gjelder hensyn til viktige landskaps- og friluftslivverdier. Det er positivt at 

hyttene er nøye plassert i terrenget og at plasseringen er bestemt i plankartet. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Thor Andersen, 22.05.2017 

Hva er status for hyttetomten BF-12 til mindre endring til vedtatt reguleringsplan Vikerseter 

hyttegrend, er den godkjent? 

 Forslagstillers kommentar: Forslagstiller har ikke kommentert saken. 

 Rådmannens kommentar: Denne mindre endringen ble stoppet av Statens vegvesen i 

brev 29.02.2012. Det gikk ut på at frisikt felt på påkjørsel til fv 172 ikke var 

tilstrekkelig opparbeidet. Siden ikke Statens vegvesen har kommentert denne 

avkjørselen til reguleringsplan for Vikersetra og Fisketjern nå, vil dette bli tatt opp som 

en egen sak til Statens vegvesen.     

 

 

Buskerud Fylkeskommune, 23.05.2017 

Det er tidligere gjennomført kulturminneregistrering i planområdet, uten at det er funnet noe. 

Det kjennes heller ikke til nyere tids kulturminner. Positivt at det er lagt inn i bestemmelser om 

god tilpassing til landskapet og eksisterende bebyggelse. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 
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Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Det ble meldt oppstart av planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter 

samt annonse i Ringblad den 31.05.2012, med høringsfrist 30.06.2012. 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017 Bh. NR.23/17  

 

 

Økonomiske forhold 

 Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldene betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

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

 

Samlet vurdering  

Med bakgrunnen i de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser rådmannen 

at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. Det er nå over 4 år siden 

planen var så å si ferdig, men ble lagt på vent med bakgrunn til uavklart situasjon rundt krysset 

mellom fv172 og E16 ved Ringmoen. Dette er nå løst og arbeidet er i gang med å utbedre 

krysset ved Ringmoen.  

 

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

gi positiv ringvirkning 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. 
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Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

innarbeidet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1. Plankart 

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentar fra ar plan & Landskap as, datert  

 12.06.2017 

5. Høringsuttalser 

 a. Buskerud fylkeskommune, Uttalelse om kulturminner 

 b. Thor Andersen, Meldingstekst.html 

 c. Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering  

  for Vikersetra. PDF 

 d. Statens vegvesen, Regulseringsplan fritidsbebyggelse - Vikersetra 

 e. Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, Forurensningsmyndighetens  

 høringsuttalelse til 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra 

 f. Mattilsynet, Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Fritidsbebyggelse Vikersetra. PDF 

 g. Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, Landbrukskontorets høringsuttalelse  

 til 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra 

 h. Ringerike brann- og redningstjeneste, Meldingstekst.html 

 i. Hadeland og Ringerike avfallsselskap,Meldingstekst.html 

6. Saksframlegg til 1.gangs behandling Fritidsbebyggelse Vikersetra 

7. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Vikersetra 

8. 5- Vikersetra VA plan.pdf 

9. 4 -Vikersetra snitt.pdf 

10. Oversiktskart snitt Vikersetra 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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0605_376 Detaljregulering for Fisketjern - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_376 Detaljregulering for Fisketjern vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan fro Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan.  

 

 

  

 

 

 

 

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 tomterekken 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. Grunneier 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 det er verdt å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene. 
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Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

Under høringsperioden kom Fylkesmannen i Buskerud med planfaglig anbefaling, om å trekke 

tomtene 21 og 23 ut av planen. Dette er de tomtene som har byggegrense innenfor 100-

metersbelte. Fylkesmannen argumenterer med at tomt 21 og 23 har kvaliteter som 

friluftsområde og kan være et potensielt utsiktspunkt som bør sikres for hele hyttefeltet. Dette 

bør ikke være kvalitet som kun to hytteeiere for fordel av. 

Etter å ha befart området og drøftet dette med tiltakshaver mener rådmannen at tomtene skal 

bli liggende til sluttbehandling. Rådmannen mener at tiltakshaver har gjort en solid jobb med å 

legge veier og tomter mest skånsomt i terrenget, dette for unngå minst mulig terrenginngrep.     

Det er flere tomter som kommer til å nyte god utsikt og at den kvaliteten til de to tomtene (21 

og 23) ikke vil overskygge de andre tomtene. 

 

I bestemmelsene er det lagt inn nytt punkt § 1.5 og § 3.1. Bestemmelser som er skrevet om og 

supplert er § 2.1 punkt 3, § 2.2 og § 2.3.  

 

 

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.  

I ettertid er 5 årsgrensen for gyldighet på reguleringsplaner opphevet. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1.gangsbehandling. Se vedlegg. 
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Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Nytt punkt § 1.5 i bestemmelsene. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.1 punkt 3. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.2 og § 2.3. 

 Nytt punkt § 3.1, i felles bestemmelsen. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2017 – 22.05.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, 19.04.2017 

HRA forutsetter at det settes av plass ved eksisterende område til avfall. Vi gjør oppmerksom 

på at kildesortering av avfall fra hytter vil bli innført i nærmeste framtid. Dette menes med at 

det må settes av tilstrekkelig med plass, og dette må planlegges imf ny hytter/hyttefelt. 

 Forslagstillers kommentar: Areal for containere ved avkjørsel fra hovedvegen ned i 

bygda er tilstrekkelig stor.  

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringerike brann- og redningstjenesten, 20.04.2017 

Veger må ha 10 tonn akseltrykk. Veger må være minst 4m brede på rettstrekk, 4,5m i svinger. 

Hellingen må være jevn på vegen. Hyttene bør ideelt ha en avstand på minimum 25m, dette 

reduserer sjansen for spredning av brann. 

 Forslagstillers kommentar: I de fleste tilfeller vil avstanden mellom hyttene være 

oppimot 25m eller mer. Dagens arealpolitikk tilsier at arealer som tas i bruk til 

bebyggelse skal utnyttes tettere – dette er også hensiktsmessig for vann og avløp. Disse 

forholdene må vurderes opp imot hverandre. Brannvann kan hentes fra Fisketjern. 

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

planforslaget.  

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, 25.04.2017 

Landbrukskontoret har ingen motforestilling mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrevet. Vi forutsetter imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør bruk av 

omkringliggende skog og utmark. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  
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Mattilsynet, 09.05.20174 

Det skal dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og 

drikkevann. Det bør avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende 

vannforsyningssystem til området før andre deler av planen iverksettes. Ny drikkevannsforskrift 

er vedtatt og er gjeldene fra 01.01.2017. Nye vannforsyningssystemer skal registreres før 

byggestart. Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et nytt felles 

vannforsyningssystem til hele området.  

 Forslagstillers kommentar: Det vises til VA-plan og kommentar fra Sweco Norge AS 

v/Sæther, samt Ringerike kommunes forslag til revidert reguleringsbestemmelser for 

vann og avløp som vurderes å være i samsvar med denne merknaden. Nytt regelverk ift 

registrering tas til etterretning, og en forutsetter at grunneier følger opp dette punktet 

videre. 

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

planforslaget. 

 

 

Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, 12.05.2017 

Forurensningsmyndigheten har ingen motforestillinger mot foreslått fritidsbebyggelse. Ønsker 

endringer i bestemmelsene for vann og avløp, foreslått ordlyd. Presiserer at plankartet til 

enhver tid vil være vedtatt plan. Presiserer også at foreslått bestemmelser ikke vil umuliggjøre 

etablering av enkeltanlegg for vann og avløp gitt det kan søkes om dispensasjon 

 Forslagstillers kommentar: Merknaden vurderes i vedlagte notat fra Sweco Norge AS 

v7Odd Roar Sæther. Foreslåtte endringer med mindre justeringer er satt inn i 

bestemmelsene. Det er ikke gjennomført prøveboringer i områdene, men plassering av 

områder for vannforsyning og avløp er basert på befaringer og kjent 

grunnlagsinformasjon. Dette redegjøres for i notat fra Sweco. Felles ordlyd er benyttet 

for planene Vikersetra og Fisketjern.  

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

planforslaget. 

 

 

Statens vegvesen, 16.05.2017 

Rekkefølgebestemmelsene inneholder at det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter 

innenfor planområdet før bygging av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 Ringmoen ved 

fylkesveg 172 er utført. Krysset er påbegynt og ferdigstilles i begynnelsen av juli. Deretter kan 

hyttene få igangsettingstillatelse. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud 18.05.2017 

Tomtene nr. 21 og 23 er foreslått innenfor 100- metersbelte og ligger utenfor det arealet som 

er avsatt til byggeområde i vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella. Dette er også uheldig når 

de i tillegg blir liggende eksponer i landskapet, så mener fylkesmannen at det er uheldig at det 

legges til rette for nye hytter her. Fylkesmannen har derfor en planfaglig anbefaling om å ta 

disse to tomtene ut av planforslaget. Fylkesmannen har ingen merknader til plassering av de 

andre tomtene. Ber også om at kommunen som lokal forurensningsmyndighet følger opp 

forholdet til vannforekomster, resipient og miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen.  
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Det er positivt at hyttene er nøye plassert i terrenget og at plasseringen er bestemt i plankartet. 

 Forslagstillers kommentar: Plassering av tomtene 21 og 23 er vurdert og funnet ok. Det 

er store arealer igjen til felles utnyttelse i området. Forholdet til forurensning og 

vannforvaltningsplanen kommenteres under merknaden fra Ringerike kommune, 

forurensningsmyndigheten, samt i notat fra Sweco Norge AS.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen stiller seg positivt til å la tomt 21 og 23 blir 

værende i planen. Dette bygger på tidligere befaring av planområdet, hvor det ble sett 

på plassering av tomtene samt hvor veinettet skulle gå. Dette er lagt mest mulig 

skånsomt i terrenget, for å unngå mest mulig inngrep i naturen. Det er verdt å merke 

seg at det er flere av tomtene som vil få god og fin utsikt. 

 

Buskerud fylkeskommune 23.05.2017 

Det er tidligere gjennomført kulturminneregistrering i planområdet, uten at det er funnet noe. 

Det kjennes heller ikke til nyere tids kulturminner. Positivt 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I Kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

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

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

Tomt 21 vil ha en byggegrense på 85m og tomt 23 vil ha en byggegrense på 97m fra 

Fisketjern. Rådmannen ser etter tidligere befaring i området at hyttetomtene mot vannet er lagt 

der det er mest naturlig i terrenget, for å unngå minst mulig inngrep i terrenget. Dette gjelder 

også veiene som befinner seg innenfor planområdet. Dette ser vi ved at myra er ivaretatt ved at 

veien er lagt rundt den, samt at veien er lagt mest skånsomt i terrenget.  

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 
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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. 

 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Det ble meldt oppstart av planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter 

samt annonse i Ringblad den 31.05.2012, med høringsfrist 30.06.2012. 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017 Bh. NR.22/17.  

 

 

Økonomiske forhold 

 Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldene betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

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

 

Samlet vurdering   

Med bakgrunnen med de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser 

rådmannen at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. Det er nå over 4 

år siden planen var så å si ferdig, men ble lagt på vent med bakgrunn til uavklart situasjon rundt 

krysset mellom fv172 og E16 ved Ringmoen. Dette er nå løst og arbeidet er i gang med å 

utbrede krysset ved Ringmoen.  

 

Rådmannen er positiv til utviklingen av fritidsbebyggelse ved Fisketjern på Vikerfjell. Dette 

gjenspeiler i kommentaren som har kommet inn i høringsperioden. 

Selv om at Fylkesmannen kommer med faglige råd om å ta ut tomt 21 og 23, vil rådmannen ta 

disse med videre til 2.gangsbehandlingen. Dette begrunnes med de planfaglige utredningene 

som er gjort i området, hvor det er lagt stor vekt på at veier og tomter er lagt mest skånsomt i 

terrenget for å unngå minst mulig terrenginngrep.    

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

vurdert og til dels innarbeidet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
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Vedlegg 

1. Plankart 

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentar fra ar plan & landskap as, datert  

 12.06.2017 

5. Høringsuttalelser 

 a. Buskerud fylkeskommune, Uttalelse kulturminner 

 b. Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering         

 for fritidsbebyggelse ved Fisketjern. PDF 

 c. Statens vegvesen, 17_51436-2Høring og offentlig ettersyn - Vikersetra og Fisketjern - gnr.       

  295 - bnr. 1 Viker Vikerfjell - Ringerike kommune - reguleringsplan.pdf 

 d. Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, Forurensningsmyndighetens                            

  høringsuttalelse til 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Fisketjern 

 e. Mattilsynet, Uttalelse høring og offentlig ettersyn - fritidsbebyggelse Fisketjern. DOCX 

 f.  Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, Landbrukskontorets høringsuttalelse  

 til 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Fisketjern 

 g. Ringerike brann- og redningstjeneste, Meldingstekst.html 

 h. Hadeland og Ringerike avfallsselskap, Meldingstekst.html 

6. Saksprotokoll - 1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Fisketjern 

7. 1 gangsbehandling Fritidsbebyggelse Fisketjern 

8. Fisketjern snitt 

9. Fisketjern VA plan 

10. Oversiktskart snitt Fisketjern 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 14/1015-94   Arkiv: PLN 344  

 

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - Klage på vedtak - 

behandling av 3 klagesaker  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 

4. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. Klagen sendes derfor gjennom fylkesmannen i Buskerud til departementet med 

følgende uttalelse: 

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

 saksframlegg. 

5. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 

 

  

 

 

 

 

Sammendrag 
Kommunestyre vedtok 06.04.17, sak 40/17 Områderegulering for Kilemoen sanduttak.  

Planen legger til rette for uttak av sand- og grusressurser, setter rammer for driften av masseuttaket 

samt ivaretar miljø- og samfunnsinteresser.  
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Planen åpner opp for å ta ut om lag 12 mill. m3 masser (som svarer til ca. 21 mill. tonn) med et 

nedre uttaksnivå begrenset til kote 160. Med et årlig uttak på 330 000 tonn gir dette en levetid på 

ca. 55 år, levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og vil derfor være usikkert.  Planområdet 

er på totalt 952,5 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde og 

vegetasjonsskjerm som også består av områder av biologisk verdifull sandfuruskog.  

 

Planen er en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2. Planen grenser mot flere 

gjeldende reguleringsplaner, samt to planer som er under utarbeidelse. Det skal være sømløse 

grenser mot disse.  

 

Forslagstiller er Svelviksand AS. Planen er utarbeidet av fagkyndig konsulent Asplan Viak AS.  

Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS, Svelviksand AS og Marthe Kristine Kihle.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Bygging av mørtelfabrikk:  

 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder frem til områdereguleringen 

er endelig vedtatt (delegasjonssak 114/10).  

 Nødvendig igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 2011. 

Fabrikken er oppført og har vært i drift siden våren 2011.  

 

Reguleringsplan:  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 oppstart 

av planarbeidet, samt å legge forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn.  

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn merknader fra 

15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

konsekvensutredningens kapittel 5.1.  

 Planprogrammet ble fastsatt av HMA i møte 31.10.11, sak 114/11.  

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 22/15, 09.03.2015. 

 Planforslaget ble 2. gangs behandlet og Områderegulering for Kilemoen sanduttak ble 

vedtatt av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, formannskapet og kommunestyre 

henholdsvis i sak, datert:  

HMA 6/17, 06.02.17  

FM 8/17, 28.03.17 

KS 40/17, 06.04.17 

Til orientering ble saken utsatt i formannskapsmøte 21.02.17, sak 6/17. Formannskapet 

avholdt befaring i forkant av formannskapsmøte 28.03.17. 

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 06.04.2017, sak 40/17 Områderegulering for Kilemoen 

sanduttak. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn tre klager på vedtaket, 

fremsatt av Mary Blikken Gravdal, Miljøpartiet De Grønne samt Norges Miljøvernforbund. 

Klagene er mottatt innenfor klagefristen. Det er også kommet inn et innspill fra Ringerike 

idrettsråd. Denne er ikke fremsatt som en klage, men til orientering legges denne ved saken. 

Klagesakene er oversendt relevante myndigheter for uttalelse. Svelviksand AS har gitt tilsvar 

på klagene. Mattilsynet har sendt inn svar som en faginstans i klagesakene, denne er 

oppsummert i saken og følger som vedlegg.  
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Klage fra Norges Miljøvernforbund, datert 22.05.2017 

Norges Miljøvernforbund (NMF) er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon. NMF har 

sitt hovedsete i Bergen, men har aktive medlemmer og nærmiljøgrupper i hele landet. 

 

NMF mener i denne saken at det er mangelfulle og usikre vurderinger omkring mulige 

skadevirkninger på miljø og menneske som følge av tiltaket. Det bes om at uhildet vannfaglig 

ekspertise får i oppgave å kartlegge miljøproblematikken med masseuttak og 

grunnvannsressurs før masser tas ut. Det påpekes at planområdet og uttaksdybden må 

begrenses ytterligere. Det påpekes videre at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er 

ivaretatt og at tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde. 

Videre skrives det at Norge er i ferd med å gå tom for sand og grus, og at det det bør settes en 

grense i reguleringsbestemmelsene for årlig uttak av naturressurser på Kilemoen. 

 

Svelviksand AS skriver følgende kommentar til de påklagede forhold: 

Vedrørende grunnvann er det gjort omfattende undersøkelser i forbindelse med 

konsekvensutredningen. Asplan Viak AS sin vannfaglige ekspertise har gjort disse 

undersøkelsene, og er å anse som en uhildet instans. Uttaksdybden er redusert med 15 

meter i forhold til opprinnelig planforslag.  Det er gjort store begrensninger i areal 

avsatt til råstoffutvinning, og dette arealet vil være disponibelt for friluftslivsinteresser. 

Når det gjelder behov for sand og grus påpekes det at det planlegges stor aktivitet i 

Ringerike kommune i årene fremover og at en begrensning i årlig uttak vil være svært 

vanskelig for byggindustrien og at det vil være vanskelig å planlegge byggetakt etter 

hva som er tillat av årlig uttak av lokalt byggeråstoff.  

 

Klage fra Mary Blikken Gravdal, datert 23.05.2017  

Mary Blikken Gravdal er lokalkjent og en aktiv bruker av området.  

 

Blikken Gravdal mener at det mangler en overordnet analyse og drøfting rundt 

samfunnsmessige utfordringer mht. klima- og miljøendringer. Det påpekes også at sand, som 

ikke-fornybar ressurs, er blitt en mangelvare både nasjonalt og internasjonalt og det orienters 

om at det i flere land er vedtatt restriksjoner rundt uttak av grus/sand der hvor virksomheten 

kommer i befatning med vann.  

 

Blikken Gravdal mener at saken ikke bare er sektorovergripende, men at den direkte og 

indirekte vil få virkning for hele Ringrikssamfunnet, innbyggernes hverdag og virke. Det 

påpekes at Mattilsynet, repr. for helse og miljø, friluft og idrett ikke er oppført i 

høringsoversikten. Heller ikke talsperson for skog/landskap og vannverksmyndighet ofl. 

 

Masseuttak – grunnvann: 

Blikken Gravdal nevner at det ikke er grundig nok gjort rede for usikkerhet omkring 

grunnvannsmagasinets karakter og egnethet for uttak av grunnvann, og at det bør følges opp 

hvem som skal kartlegge grunnvannsressursen, når og hvordan dettes skal gjøres.  

Blikken Gravdal mener at nedre uttaksdybden på kote 160 ikke er tilstrekkelig. Det fremgår at 

pågående masseuttak de siste 2-3 årene har hatt en eksponential økning både i omfang og 

tempo. Hun skriver videre at det ikke bør kompromisses omkring vannsikkerhet og 

vannkvalitet, og regelverk og sikringsbestemmelser kan ikke bli for strenge. Det fremgår videre 

at i en sak hvor manges interesser blir berørt må det forventes flere perspektiv med avveiing 

fordeler/ulemper.  
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Blikken Gravdal kommer med et konkret forslag om at uttaksdybden blir maksimum 15-20 m 

fra bakkenivå. Og at det settes grense på maksimalt årlig uttak, videre foreslås det at 

sandfuruskogen skal beholde 90 % av gjenværende 1155 daa. Tidshorisonten for uttak settes 

til maksimalt 20-35 år 

 

Nærmiljø og friluftsliv: 

Det fremgår av Blikken Gravdal sin klage at tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv 

og tilgjengelig areal. Det minnes om kommunens ansvar å fremme bærekraftig utvikling og at 

kommunen både har verktøy og mandat for tilrettelegge og gi føringer for arealbruk som 

kommer befolkningen til gode. Hun beklager at engasjerte ungdommers stemme ikke er 

kommentert eller i hensyntatt. Det fremgår at det er beklagelig at det ikke finnes mer enn ett 

forslag for avbøtende tiltak, som er opparbeidelse av tverrforbindelse i form av sti mellom øst 

og vest, lengst nord i planområdet. Blikken Gravdal mener dette tiltaket ikke treffer brukernes 

behov. Det er per i dag et rikt nett av stier og turløyper, fra sørlig kant for uttaksområdet til 

innover på moen og er et særegent kvartærgeologisk landskap, mange dødisgroper og 

buktende åsrygger fra siste istid. Det forslås innarbeidet en avtale som forplikter tiltakshaver 

og arealplanmyndigheten mht. istandsetting av tidligere uttatte arealer, og etappevis 

istandsetting av fremtidig masseuttak 

 

Naturmiljø/Sandfuruskog: 

Føre-var prinsippet og tvilen omkring konsekvensen for sandfuruskogen burde komme naturen 

til gode. Blikken Gravdal mener at kommunen burde gå inn for at gjenværende sandfuruskog 

utgjør 90 % av gjenværende 1155 daa. Uttaksarealet reduseres tilsvarende. Naturtypen 

sandfuruskog sikres gjennom reguleringsplan med tilhørende bestemmelser som hindrer hogst 

og andre tiltak som reduserer verdien av naturtypen.  

 

Svelviksand AS skriver følgende kommentar til de påklagede forhold: 

Det er vanskelig å se at Blikken Gravdal bringer noen nye elementer inn i klagen.  

Vedrørende grunnvann vises det til samme kommentar som til NMF.  

Videre svares følgende uttalelse ut: «Det er stor usikkerhet om grunnvannsmagasinets 

karakter og egnethet for uttak av grunnvann innenfor planområdet». 

Denne uttalelsen er ment som at det er usikkert om grunnvannmagasinet i det hele tatt 

er av en slik karakter at det er egnet for uttak av grunnvann. Dette fordi massene er 

finkornig, og ikke grovkornig som lenger nord på moen. 

Videre svarer de ut at uttalelsen til Blikken Gravdal, om at sandtaket har hatt en 

«eksponential» økning i omfang og tempo; Svelviksand AS skriver at dette ikke 

stemmer. De skriver at de i de siste ti årene har hatt et jevnt uttak på mellom 260 000 

og 330 000 tonn pr år. I 2016 ble det tatt ut 305 000 tonn. 

Vedrørende sandfuruskog er planen begrenset dramatisk i forhold til opprinnelig plan 

og anbefaling fra ekspert Rune Solvang, biolog ved Asplan Viak AS er fulgt.  

 

Klage fra Miljøpartiet De Grønne, datert 23.05.2017 

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et landsdekkende politisk parti. 

 

MDG mener at kotehøyde for nedre uttaksgrense bør settes til 175. MDG mener at 

usikkerheten som planforslaget skaper mht. grunnvannsforekomsten i planområdet, samt 

svekkelsen av grunnvannsbeskyttelsen og grunnvanns fluktuasjoner som kan oppstå gjennom 

masseuttaket, kan være i strid med EUs vanndirektiv. MDG er bekymret for kommunens 

fremtidige behov vann, ved fremtidig befolkningsvekst, og at tiltaket i dette perspektiv ikke er 
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bærekraftig. MDG mener at hele sandfuruskogen bør vernes. Det fremgår også at Ringerike 

kommune bør fremskaffe en helhetlig plan for bruken av sine samlede grusressurser og 

oppmuntre til redusert bruk. MDG ønsker at uttak av masser må grensesettes og tidfestes, 

helst med årlig tak angitt i kubikk og at det begrensningen blir vesentlig lavere enn dagens nivå. 

MDG mener også at områdereguleringen med bestemmelser bør sikre at planforslaget 

reduseres tilsvarende i areal ned til en tidshorisont for uttak på 20-35 år. 

MDG mener også at det mangler en oversikt over avbøtende tiltak og at det kun er stilt krav 

om ett avbøtende, og at dette ikke treffer innbyggernes behov. MDG kommer med forslag om 

at bl.a. etablering av geo-informasjonssenter i området, gjerne samstemt med Hensmoen.  

 

Svelviksand AS skriver følgende kommentar til de påklagede forhold: 

Svelviksand AS mener det ikke er noe i denne klagen som ikke har fremkommet og 

vært behandlet svært grundig tidligere. Svelviksand AS viser for øvrig til svar gitt på 

klagen til Blikken Gravdal og Miljøvernforbundet. 

 

Mattilsynets svar som faginstans i klagesak, e-post datert 21.06.17. 

Mattilsynets ble orientert om de innsendte klagene som faginstans i saken. Mattilsynet har svart 

opp med bl.a. at de har registrert foreliggende bekymringer for en eventuell forurensning av 

grunnvannet på Kilemoen. De orienterer videre om kommunens ansvar er tydeliggjort i 

drikkevannsforskriften av 01.01.17. Det vises videre til Nasjonale mål for vann og helse, 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, forskrift om vannforsyning og 

drikkevann, forskrift om rammer for vannforvaltningen og lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg m.fl. Det forventes at målene og virkemidlene som fremgår av forventninger og 

forskrifter får betydning for bl.a. oppfølging fra offentlig forvaltning og arbeidet med 

reguleringsplan for Kilemoen sanduttak. Det forventes at det er foretatt en grundig fareanalyse 

i forhold til Ringerike vannverk og vannverkets influensområde. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Klagene har holdt seg innenfor klagefristen og de tre som har 

påklaget vedtak vurderes å ha rettslig klageinteresse etter Forvaltningsloven § 28. 

Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage på reguleringsvedtak 

forelegges hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA), formannskapet og 

kommunestyre iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Dersom HMA finner grunn til å 

ta klagen til følge, legges saken fram for formannskapet og kommunestyret med forslag til 

endring av vedtak. Hvis man ikke finner grunn til å ta klagen til følge, fatter kommunestyre 

vedtak og sender saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Alternative løsninger 
Hvert enkelt av de alternative forslagene kan sees på som selvstendige vedtakspunkt.  

1. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 
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Rådmannens vurdering 

Overordnede planer 

Rådmannen vil innledningsvis oppsummere kort de overordnede planer som legger rammene for 

vedtatt plan 0605_344 Områdeplan Kilemoen sanduttak. Kommuneplanens arealdel vedtatt 

30.08.2007 legger til rette for råstoffutvinning, nåværende og fremtidig masseuttak. 

Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Formannskapet har vedtatt Temautredningen for 

masseforvaltning 18.08.15, sak 88/15, som en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i 

arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Formålet med utredningen er å gi en oversikt 

og et kunnskapsgrunnlag for å anbefale hvilke areal som burde settes av for m.a. masseuttak, videre 

også gi oversikt over overordnede rammebetingelser.  

 

EUs vanndirektiv og kommunes ansvar 

Rådmann viser til kommunes plikter i Veiledning til drikkevannsforskriften § 26 og Forskrift om 

rammer for vannforvaltning. Vannforskriften er basert på EUs vanndirektiv som setter klare 

rammer for hva som er god vannforvaltning. Ringerike kommune plikter å oppnå målet om godt 

vannmiljø. 

Kommunen skal i samsvar med Folkehelseloven kapittel 2 ta de nødvendige hensynene til 

drikkevann når bl.a. kommuneplan og reguleringsplaner utarbeides. Kommunen plikter å vurdere 

restriksjoner for å beskytte råvannskilder og tilsigsområder.  

 

Ringerike vannverk og klausuleringsplan 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg som 

forsyner ca. 24 000 innbyggere fra seks grunnvannsbrønner via dagens høydebasseng. Ringerike 

kommune er nå i gang med å etablere et nytt vannbehandlingsanlegg i tilknytning til eksisterende 

anlegg på Kilemoen. Kapasiteten for nytt anlegg er 225 l/s, mot dagens 100 l/s, anlegget vil kunne 

forsyne til 60 000 innbyggere. Det er utarbeidet en klausuleringsplan med beskyttelsesbestemmelser 

for influensområdet til vannverkets produksjonsbrønner. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk 

og aktiviteter er knyttet til fire soner (0-III). Mattilsynet har gitt klarsignal for å gå videre med saken 

og har gitt en plangodkjenning av reservebrønnene. Klausuleringsplanen er en plan som brukes i 

pågående regulering av vannverksområdet. Planområdet for sanduttak på Kilemoen ligger utenfor 

definert influensområde til Ringerike vannverk og grenser til sone III i nord. Til 

beskyttelsesbestemmelser for sone III tillates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til 

godkjente driftsplaner. Det har vært tett dialog med Teknisk forvaltning avd. utbygging i Ringerike 

kommune, som ansvarlig for Ringerike vannverk underveis i planprosessen. Grunnvann er et eget 

tema i konsekvensutredningen. 

 

Rekkefølgekrav og sikring av grunnvannsressurs 

Grunnvannsboringer innenfor planområde for Kilemoen sanduttak skal gjennomføres i samråd med 

forvaltningen i Ringerike kommune, som vannverkseier. Dette sikres i følgende 

rekkefølgebestemmelse 

§ 4.2.1 Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike kommune og 

Ringerike vannverk og på grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for fremtidig uttak av 

grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn.  

 

Avstand til grunnvann 

Veileder for vurdering av grunnvann i henhold til vannforskriften 03:2013 skriver følgende i omtale 

av påvirkningsfaktorer for grunnvannsforekomster, kapittel 2.3: 

«Uttak av grus reduserer mektigheten på umettet sone (avstand til grunnvannet) og dette 

sammen med potensiell forurensende aktiviteter i et grustak, øker faren for forurensning 
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av grunnvannet. I konsesjonsvilkår til masseuttak av grus skal det normalt være en 

minsteavstand til grunnvann på minst tre meter..»  

For Kilemoen sanduttak med tillatt uttak ned til kote 160 vil mektigheten på umettet sone være 

mellom 17-25 m (grunnvannet står høyest i nord ca. kote 143-142 og i sør står grunnvannet på ca. 

kote 137-135). 

 

Uhildet ekspertise 

Når det gjelder uhildet ekspertise viser rådmannen til pbl. § 12-2, der det fremgår at 

områderegulering utarbeides av kommunen, men kommunen kan likevel overlate til andre 

myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Asplan Viak AS har planfaglig 

kompetanse og har bistått i arbeidet med planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning og 

har bl.a. ekspertise på fagområder som naturressurser, friluftsliv og landskap, grunnvann, støv og 

støy mm. 

 

Mangelfull høringsoversikt og manglende uttalelser 

Da gjelder en mangelfull høringsoversikten ved 2. gangs behandlingen, fremgår de viktigste 

høringsinnspillene og endringer i saksframlegget. Det fremgår av saksframlegget at ikke alle 

uttalelsene er kommentert, men at de følger saken som vedlegg der alle uttalelsene er oppsummert i 

sin helhet. Da gjelder mangelfull uttalelse fra bl.a. Mattilsynet, helse og miljø, friluft og idrett, 

talsperson for skog/landskap og vannverksmyndighet er alle varslet i høringen, vedlagt følger 

kopi av Varsel om høring og offentlig ettersyn med adresseliste. 

 

Sand som begrenset ressurs 

Det fremgår bekymring gjeldende sand og grus som begrenset ressurs. Arbeidet med konsekvenser 

av områdeplanen har tatt sikte på å ivareta både miljø- og samfunnsinteresser. Kilemoen er et viktig 

friluftsområde og naturtypen sandfuruskog preger område, samtidig som uttaksområdet er 

kategorisert som nasjonalt viktig i NGUs grus- og pukk database. Arealformål for råstoffutvinning 

ble etter høring og offentlig ettersyn redusert for å ivareta større andel av sandfuruskogen. 

Endringen tilrettelegger for råstoffutvinning 563,8 daa og grønnstruktur / vegetasjonsskjerm 388,7 

daa. Ringerike kommune vil på bakgrunn av den utvide kunnskapen om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi, endre formål ved revidering av gjeldende kommuneplan for areal som er avsatt til 

formål vegetasjonsskjerm (GV) i plankart. Nytt formål settes til LNF-område, i tråd med vanlig 

praksis.  

 

Barn og unges interesser 

Det er også påklaget at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt og at 

tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde, det er også lagt vekt 

på at ungdommenes stemme ikke i tilstrekkelig grad er hørt.  

 

Jfr. Pbl. § 3.3 har kommunestyre ansvar for å sikre en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 

interesser i planlegging. Barnerepresentanten til Ringerike kommune, som talerør for barn og unge 

er i samband med høring og offentlig ettersyn, varslet.  Rådmann har i denne saken måtte vurdere to 

svært motstridende interesser i et område som har stor verdi for både frilufts- og næringsinteresser. 

Rådmann er godt kjent med at område er et viktig tur- og rekreasjonsområde, og at det i stor grad 

benyttes av barn og unge både fra nærmiljø og av tilreisende. Område er unikt med sin størrelse og 

er mye brukt til bl.a. orientering; Områder som kan fungere som erstatning for denne type aktivitet 

er Eggemoen. Rognerud og Oppenåsen/Heggen er også potensielle friluftsområder i nærområdet. 

Område avsatt til masseuttak er som også nevnt i forrige avsnitt redusert i både omfang og dybde, 

og et større areal vil bli avsatt til vegetasjonsskjerm og grønnstruktur, og nytt formål for denne 

strukturen vil sikres ved revidert arealdel av kommuneplan. Det ligger en bolig langs 
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Follummoveien; foruten denne, er område avsatt til råstoffutvinning ikke direkte inntilliggende 

boligområde. Rådmann er kjent med konflikten dette tiltaket medfører og at områder som i dag 

benyttes som aktivitets- og friluftsområde går tapt. Eksisterende løypenett/forbindelser i 

influensområdet vil opprettholdes. Når det gjelder sikring av uttaksområde plikter tiltakshaver til 

enhver tid å følge gjeldende sikkerhetsforskrifter. Sikring av uttakskanten følges opp av 

tilsynsmyndigheten i henhold til Mineralloven. 

 

Samlet vurdering 

Klagene bringer få nye momenter i saken. Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de 

framgår av saksframlegget til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, formannskapet og 

kommunestyre, datert 23.01.17, med de endringer som fremgår av vedtak fattet av kommunestyre 

06.04.2017, sak 40/17.  

Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge.  

 

Saksdokumenter 
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2.  Klage fra Mary Blikken Gravdal, datert 23.05.17 
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4.  Klage fra Norges Miljøvernforbund, datert 22.05.17 

5.  Uttalelse fra motpart, brev fra Svelviksand AS v/Cecilie Hagby, datert 19.06.17 

6.  Innspill fra Ringerike idrettsråd, datert 16.05.17 

7.  Svar fra Mattilsynet, datert 21.06.17 

8.  Plankart 0605_344 Områderegulering Kilemoen sanduttak 

9.  Reguleringsbestemmelser 

1.  Saksframlegg til 2.gangsbehandling av planforslaget, 23.01.17 

2.  Møteprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, HMA 06.02.17, sak 6/17 

3.  Møteprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, formannskapet 21.02.17, sak 6/17 –  

 Saken ble utsatt 

4.  Møteprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, formannskapet 28.03.17, sak 8/17 

5.  Møteprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, kommunestyret 06.04.17, sak 40/17 

6.  Varsel om høring og offentlig ettersyn med adresseliste. 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven vedtas. 

 

  

 

Sammendrag 

Endringer i forskrift om brannforebygging pålegger Ringerike kommune å etablere en 

feietjeneste som ivaretar kravene i forskrift, også for hytter/fritidsboliger. For å kunne utføre 

denne utvidede tjenesten må finansiering avklares. Samtidig ønsker brannvesenet å etablere 

saksbehandlings- og tilsynsgebyr for fyrverkerisøknader. Brannvesenet ser da at det er 

hensiksmessig å samle alle disse i en lokal forskrift slik at det er mer oversiktlig for brukere. 

Dersom kommunestyret vedtar fremlegget vil også protokoll fra 2011 frafalle.  

Parallelt med denne saken føres en tilsvarende sak for Formannskap og Kommunestyret i 

Hole/Ringerike kommune.  
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FEIING 

 

Tidligere behandling/vedtak  

Kommunestyret vedtok 01.09.2011 sak: 115/11 Arkivkode: M80 enstemmig etter innstilling 

fra formannskapet følgende: Ringerike kommune endrer dagens betalingsregulativ for 

innkreving av feie- og tilsynsavgift til en flat avgift uavhengig av når feiing og tilsyn 

gjennomføres. Endringen trer i kraft 01.01.12. Den lokale forskriften viderefører vedtaket for 

samtlige boliger i kommunene. For ikke kartlagte brannobjekter dvs. hytter/fritidsboliger 

foreligger det ikke noen politisk behandling. 

Det vises også til avtale mellom Hole og Ringerike kommune sin trådte i kraft 01.07.2015 og 

er vedlagt. 

 

Juridiske forhold 

Forskrift om Brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2002 som har vært gjeldende til 

31.12.2015 har gitt en åpning for å unnlate fritidsboliger fra feiing og tilsyn som de fleste 

kommuner har benyttet seg av. Ny Forskrift om brannforebygging har endret på ordlyden i 

§17 slik at alle fyringsanlegg i byggverk som brukes til oppvarming skal bli feiet etter behov på 

lik linje som boliger. Byggverk defineres nå som hovedsak boliger og fritidsboliger.  

Gebyret om feiing er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven §28 2. ledd 

Saksbehandlingsgebyr er hjemlet i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. 

 

Status i dag 

I dag gjennomfører Ringerike kommune feiertjenester på boliger i Ringerike og Hole. Det er et 

årlig gebyr som i utgangspunktet var tilpasset forskrift av 2002 men som fortsatt er gjeldende. 

Ny forskrift har ført til at feierne har startet å behovskartlegge hvert enkelt objekt for å sette et 

mer korrekt feieintervall på boliger. Feieren kan derfor oppleves noe mindre synlig for den 

enkelte beboer. Det årlige gebyret sparer tjenesten for administrasjonskostnader som ville ha 

kommet for å kreve inn gebyret.  Det er også mer forutsigbart hva gjelder selvkostfondet. 

Gebyret ble vedtatt av kommunestyret i saksnr. 11/1913-4.  

 

Brannvesen med erfaring med hyttefeiing. 

Det er få brannvesen i dag som, etter vår kunnskap, gjennomfører feiertjenester på 

fritidsboliger. Lillehammer og Hol er noen av de få som har hyttefeiing. Dette er ikke 

sammenlignbart med vår situasjon da infrastrukturen og hyttenes utforming avviker fra vår 

tilstand. Unntaket er muligens nyere hyttefelt på Vikerfjell mens skogshyttene er eldre og 

vanskeligere tilgjengelig.  

 

Økonomi 

Et langsiktig mål er å få kartlagt alle hytter og fritidsboliger som er i kommunene og iverksatt 

feiing og tilsyn etter behov på disse. For at dette ikke økonomisk skal gå ut over boligeierne 

som allerede betaler feieravgift ser vi det som mest rettferdig at hytteeierne må betale avgift for 

å dekke dette inn på et eget selvkostområde.  
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Gjennomføringsplan 

Dersom kommunestyret vedtar fremlegget, er det ansett som nødvendig for brannvesenet å 

ansette en ny feiesvenn som i stor grad er selvgående mtp arbeidsplanlegging, fakturerering, 

kundehåndtering osv. 

 

De første årene er planen å bygge opp positivt fond slik at vi kan gå til anskaffelse av 

terrenggående kjøretøy for de hyttene som ikke har kjørbar adkomst. Det ligger en 

fraviksparagraf i motorferdselloven (§3) som gir tilsynspersonell tillatelse til ferdsel i utmark.  

 

HMS, og sikkerhet på tak spesielt, har vært fokus og et utfordrende tema. Feierne krever trinn 

på tak før de beveger seg her. Det er å anta at de fleste hyttene ikke har trinn på tak. Nå skal 

det sies at mange hytter har torvtak eller annet som gjør trinnene overflødig, men en avklaring 

for hva vi skal akseptere før trinn må være på plass med verneombud bør foreligge og være 

nedfelt i instruks. 

 

Alternative løsninger 

1. Samtlige fritidseiendommer faktureres etter gjennomført tilsyn/feiing. 

Forskriftstekst omskrives. Konsekvensen er at store deler av arbeidshverdagen til 

ansvarlig vil bestå av fakturering og administrative oppgaver. Medfører økte kostnader 

og et større gebyr. 

2. Hyttefeiing driftes utenom selvkost hos feiervesenet. Forskriftstekst omskrives og 

avtale mellom kommunene må omskrives. Konsekvensen av dette er at brannvesenet 

må få økt budsjett for å gjennomføre arbeidsoppgaver.  

 

 

SAKSBEHANDLINGSGEBYR 

 

Tidligere behandling vedtak  

Behandlingsgebyr av fyrverkerisøknader er ivaretatt i betalingsregulativet til kommunen. 

 

Juridiske forhold 

Saksbehandlingsgebyr er hjemlet i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. 

Det er også ute en ny forskrift som omhandler kommunens plikter i forbindelse med lagring av 

svart krutt inntil 50 kg.  

Dette igjen er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven. 

 

Status i dag 

Det faktureres ikke for saksbehandling i dag noe som fører til at det er useriøse aktører som 

også søker. Samtidig går mye ressurser på å behandle søknader og føre tilsyn som kunne vært 

brukt på annen forebygging.  
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Økonomi  

Lite økonomiske konsekvenser da ressursene vil bli brukt inn mot forebyggende arbeid. 

 

Alternative løsninger 

Punkter i forskrift fjernes og tilpasses dagens nivå.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Forskriften vedtas og iverksettes fra og med kunngjøringsdato. Innkreving av gebyr iverksettes 

fra og med 01.01.2018 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

 Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven  

 Tidligere politisk behandling 

 Avtale om vertskommunesamarbeid - Hole kommune - 2015 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Arkivsaksnr.: 17/2986-1   Arkiv: A10  

 

Soveareal, kommunale barnehager  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjonen om endringer i behov for soveareal i de kommunale barnehage tas til 

orientering. Kostnaden til utbedringer i 2017 i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage 

innarbeides i 2. tertial. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass. Kommunen må i 

dimensjoneringen av behovet for antall barnehageplasser ta hensyn til barnehagenes vedtekter, 

tilflytting, brukernes ønsker og behov, og behovet for plasser for barn under og over tre år.  

 

I forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er det skissert krav til bygget: 

” Barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer 

bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring 

og mestring. Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er 

grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Utformingen av det fysiske miljøet ute og 

inne gir viktige rammebetingelser for barnas trivsel, opplevelser og læring. 

Barnehagen må se de fysiske rammene for barns læringsmiljø som en helhet” 

 

De to siste årene har barn født i september og oktober fått rett til plass i barnehage. I 

behandlingen av statsbudsjettet for 2017 fattet Stortinget vedtak om at barn født i november 

også har rett til barnehageplass. Retten trer i kraft i august 2017. Det betyr at barn født i 

november 2016 også har rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Selv om retten til 

plass først vil inntre i november, kan barnehagene og kommunene velge å tilby barna plass 

tidligere. Dette betyr at plassen må være disponibel for barnet i løpet av august. Ringerike 

kommunes erfaringer viser at mange benytter seg av plassen fra august. Sett i et 

brukerfokusperspektiv er dette positivt. For driften skaper dette utfordringer da barna er svært 

små. De små barna trenger tettere oppfølging og andre hensyn må tas når det gjelder 

bemanning og fasiliteter.  
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Beskrivelse av saken 

De siste årenes endringer med opptak av barn født i september, oktober og november påvirker 

hvor mange barn som sover i barnehagen. De fleste foreldre ønsker at barna deres skal sove 

ute. Barnehagene har for øvrig lite egnede steder å sove inne. Flere av barnehagene har 

praktiske og funksjonelle steder å oppbevare vogner, både når barna sover og utenom 

barnehagens åpningstid. Andre har det ikke. De siste tre årene har høst og vår vært årstidene 

som har dominert. Tilbakemeldinger fra foresatte og ansatte er at det er våte vogner, soveposer 

og økende grad av sykdom på grunn av manglende funksjonelle steder å oppbevare vogner når 

barna sover og utenom barnehagens åpningstid.  

 

Behovet for oppgradering av utendørs soveareal har kommet på grunn av at flere foreldre 

benytter seg av barnehageplass ved 1 årsdag eller før og at byggene ikke er oppgradert til 

dagens behov. For å sikre at det er mulig å ha tilsyn uten å avgi for mye personale til 

sovevakter, er det hensiktsmessig med takutstikk utenfor vinduer slik at personalet kan ha 

øyenkontakt med de sovende barna. De yngste barna i barenhagen sover ofte og da gjerne når 

de andre barna er i gang med aktiviteter. For å ta hensyn til både estetikk, funksjonalitet og 

drift bør takutstikk ligge i flukt med bygget der dette er mulig. 

 

Økonomiske forhold 

Det er spesielt kritisk med soveareal ute i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage. 

Utbedringene bør gjennomføres høsten 2017 til en kostnad på 1,1 million kroner. De andre ni 

barnehagene vil utbedres i løpet av en to års periode. Planen for dette vil synliggjøres i 

handlingsprogrammet.  

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune vil oppfylle retten til barnehageplass ved 1. års dagen. Kommunen skal ha 

barnehager som ivaretar barnas behov for omsorg og lek og hvile samt fremmer læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagene skal fremme helse og trivsel og bidra 

til at alle barn får en god oppvekst. Barnehagen skal gi alle barn mulighet til å oppleve mestring 

og danne positive relasjoner. Ved utformingen av nye barnehager skal det legges avgjørende 

vekt på at barnehagen er egnet til å utfolde skaperglede, undring, utforskertrang og hvile. 

Barnehagene skal tilfredsstille arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstakere og være i 

overensstemmelse med tekniske bestemmelser for bygg. Rådmannen anbefaler utbedringer for 

soveareal for Hønefoss og Hallingby barnehage i 2017. De resterende barnehagene i 2018 og 

2019.  Kostnaden i 2017 på 1,1 million innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2. tertial. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/1758 10.07.2017 DS IGA 385/17 R/TEK/ANEWEB GNR 305/18 

  

Bygging av tilbygg og påbygg Gnr/bnr 305/18 - Østsideveien 204 

 

17/196 31.05.2017 DS  276/17 R/TEK/ANEWEB GNR 133/104 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 133/104 

 

17/628 01.06.2017 DS  279/17 R/TEK/OLEMOS GNR 144/39 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/39 - Strømsoddveien 319 

 

17/2308 02.06.2017 DS  282/17 R/TEK/NILILY GNR 318/1 

  

Bruks og fasadeendring Gnr/bnr 318/1 - Kong Rings gate 1 

 

17/2093 06.06.2017 DS  283/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/28 

  

Aggregat Gnr/bnr 44/28 - Arnold Dybsjordsvei 1 

 

17/2218 06.06.2017 DS  284/17 R/TEK/BERLE GNR 148/130 

Tom Flaskerud  

Garasje Gnr/bnr 148/130 - Strømsoddveien 134 

 

17/1679 06.06.2017 DS  285/17 R/TEK/AEMYH GNR 31/8 

  

Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte Gnr/bnr 31/8-14 - Åsaveien 

798 

 

17/979 06.06.2017 DS  286/17 R/TEK/HALA GNR 89/273 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/273 - Frydenhaugen 13 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/2253 07.06.2017 DS  287/17 R/TEK/HALA GNR 92/30 

  

Tillatelse til tiltak Gnr/bnr 92/30 - Vågård skytebane 

 

17/1810 07.06.2017 DS  288/17 R/TEK/NILILY GNR 1/56 

Joachim Friestad  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 1/56 - Loreåsen 

 

17/2349 07.06.2017 DS  289/17 R/TEK/BERLE GNR 47/214 

  

Oppsetting av stålpipe Gnr/bnr 47/214 - Veienmoen 40 

 

17/2265 07.06.2017 DS  290/17 R/TEK/BERLE GNR 38/116 

  

Dispensasjon for brakke på Hvervenkastet Gnr/bnr 38/116 - Hvervenkastet 

vannpumpestasjon 

 

17/2068 07.06.2017 DS  291/17 R/TEK/HALA GNR 317/261 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 317/261 - Ankersgate 17 

 

17/2052 07.06.2017 DS  293/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/28 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 44/28 - Arnhold Dybjords vei 1 

 

17/2289 08.06.2017 DS  294/17 R/TEK/BERLE GNR 273/119 

Eirik Lien  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 273/119 - Dølerudjordet 6 

 

17/2309 08.06.2017 DS  295/17 R/TEK/INGRIS GNR 144/51 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/51 - Nordliveien 85 

 

17/2446 08.06.2017 DS  296/17 R/TEK/HALA GNR 317/152 

  

VA-anlegg Gnr/bnr 317/152 - Glatved 

 

17/2364 09.06.2017 DS  297/17 R/TEK/HALA GNR 318/436 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/436 - Søndre torv 7 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/2347 09.06.2017 DS  298/17 R/TEK/BERLE GNR 132/3 

  

Bygging av enebolig Gnr/bnr 132/3 - Harehaugveien 26 

 

17/2217 09.06.2017 DS  299/17 R/TEK/AEMYH GNR 294/112 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 294/112 - Kolledalsveien 

 

17/2169 12.06.2017 DS  300/17 R/TEK/NILILY GNR 318/65 

  

HC-Rampe Gnr/bnr 318/65 

 

17/2186 12.06.2017 DS  301/17 R/TEK/HALA GNR 61/25 

Lill-Anita Heger-Dahlen  

Dispensasjon fra byggeforbudet Gnr/bnr 61/25 Heggeliveien 81 

 

17/2305 12.06.2017 DS  302/17 R/TEK/HALA GNR 86/197 

Piotr Stanislaw Michalewicz  

Dispensasjon Gnr/bnr 86/197 - Rabbaveien 14 

 

17/2180 12.06.2017 DS  303/17 R/TEK/AEMYH GNR 274/76 

  

Bruksendring Gnr/bnr 274/76 - Gamle Ådalsvei 52 

 

17/2244 12.06.2017 DS  304/17 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Moltelia 3 

 

17/2239 13.06.2017 DS  305/17 R/TEK/AEMYH GNR 95/106 

  

Bygging av påbygg Gnr/bnr 95/106 - Slettveien 2 

 

17/2540 13.06.2017 DS  306/17 R/TEK/ANEWEB Q31 &46 

  

Vedlikehold Borglund hengebru  

 

17/1935 14.06.2017 DS  307/17 R/TEK/HALA GNR 87/448 

  

Etablering av tre skolepavilijonger Gnr/bnr 87/448 og 1 - Tyrimyrveien 1 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/2486 14.06.2017 DS  308/17 R/TEK/INGRIS GNR 294/112 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 294/112 - Vikerfjell 

 

17/2376 14.06.2017 DS  309/17 R/TEK/BERLE GNR 282/92 

  

Bygging av balkong Gnr/bnr 282/92 - Ådalsveien 239 

 

17/2268 14.06.2017 DS  310/17 R/TEK/AEMYH GNR 244/32 

Guro Larsson  

Bygging av stall/garasje Gnr/bnr 244/32 - Støaveien 82 

 

17/2360 15.06.2017 DS  311/17 R/TEK/INGRIS GNR 12/47 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 12/47 - Bekkatomtbakken 33 

 

17/2103 15.06.2017 DS  312/17 R/TEK/AEMYH GNR 252/154 

Rune Myhre  

Frittliggende bygning Gnr/bnr 252/154 - Nakkerudgata 48 

 

17/2402 15.06.2017 DS  313/17 R/TEK/BERLE GNR 50/240 

Aase Veronika Pleym  

Tilbygg Gnr/bnr 50/240 - Glederudveien 29 

 

17/1823 16.06.2017 DS  314/17 R/TEK/AEMYH GNR 148/55 

  

Oppføring av to firemannsboliger og garasjer/carporter Gnr/bnr 148/55 - Furuholtet 

 

17/2556 16.06.2017 DS  315/17 R/TEK/HALA GNR 103/292 

Carl Fredrik Melsom Klausen  

Nytt bygg Gnr/bnr 103/292 - Ringkollveien 84 A 

 

17/2362 16.06.2017 DS  316/17 R/TEK/NILILY GNR 315/175 

  

Bygging av boligblokk med 5 etasjer Gnr/bnr 315/175 - Hønengata 26 

 

17/1758 19.06.2017 DS  317/17 R/TEK/ANEWEB GNR 305/18 

  

Bygging av tilbygg og påbygg Gnr/bnr 305/18 - Østsideveien 204 

 

17/2151 19.06.2017 DS  318/17 R/TEK/HALA GNR 276/93 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Oddmund Bergestuen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 276/93 

 

17/2474 19.06.2017 DS  319/17 R/TEK/KRIGRO GNR 293/73 

Dag Frydenlund  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 293/73 - Skarrudveien 67 

 

17/2281 19.06.2017 DS  320/17 R/TEK/KRIGRO GNR 76/3 

  

Bruksendring Gnr/bnr 76/3 - Sandakerveien 281 

 

17/2409 20.06.2017 DS  322/17 R/TEK/BERLE GNR 1/73 

  

Tilbygg Gnr/bnr 1/73 - Bjørkemoen 11 

 

17/1987 20.06.2017 DS  323/17 R/TEK/AEMYH GNR 89/176 

Trond Viggo Strømsodd Nyhuus  

Bruksendring Gnr/bnr 89/176 - Havreslettskogen 95 

 

17/2363 20.06.2017 DS  324/17 R/TEK/AEMYH GNR 295/63 

  

Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte Gnr/bnr 295/63 - 

Vikseterveien 1046 

 

17/2157 20.06.2017 DS  325/17 R/TEK/AEMYH GNR 39/109 

Magnus Johannessen Krydsby  

Påbygg - Riving av bygning Gnr/bnr 39/109 - Eikliveien 29 

 

17/2534 20.06.2017 DS  326/17 R/TEK/AEMYH GNR 89/158 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 89/158 - Almemoen 67 

 

17/2484 21.06.2017 DS  327/17 R/TEK/KRIGRO GNR 95/196 

  

Bygging av lysthus/hagestue Gnr/bnr 95/196 - Oddliveien 15 

 

17/2011 21.06.2017 DS  328/17 R/TEK/HALA GNR 51/15 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 51/15 - Follumveien 50 

 

17/2520 21.06.2017 DS  329/17 R/TEK/KRIGRO GNR 103/307 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Erling Nygård  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 103/307 - Bånntjernveien 90 

 

17/111 22.06.2017 DS  330/17 R/TEK/HALA GNR 39/218 

  

Skole Hønefoss sør - Benterud Gnr/bnr 39/218 

 

17/2554 22.06.2017 DS  331/17 R/TEK/KRIGRO GNR 254/24 

Mariusz Kowalski  

Tilbygg Gnr/bnr 254/24 - Skjærdalen 51 

 

17/2445 22.06.2017 DS  332/17 R/TEK/BERLE GNR 317/79 

Libiran Doka  

Bruksendring Gnr/bnr 317/79 - Asbjørnsens gate 4 

 

17/2057 22.06.2017 DS  333/17 R/TEK/KRIGRO GNR 87/258 

Atle Veddegjerde  

Tilbygg Gnr/bnr 87/258 - Konvallveien 2 

 

14/73 23.06.2017 DS  334/17 R/TEK/HALA GNR 317/298 

  

Bruksendring Gnr/bnr 317/298 - Strandgata 1 

 

17/772 23.06.2017 DS  335/17 R/TEK/AEMYH GNR 298/43 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/43 - Setertjern 

 

17/1735 23.06.2017 DS  336/17 R/TEK/TOPP M78 

  

Handel med pyroteknisk vare Spar Sundvollen 

 

17/1633 23.06.2017 DS  337/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Handel med pyroteknisk vare -  Coop Mega Hønefoss  

 

17/1495 23.06.2017 DS  338/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad Fyrverkeri salg Europris Hvervenmoveien 2D 

 

17/2366 23.06.2017 DS  339/17 R/TEK/BERLE GNR 45/59 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Dispensasjon Gnr/bnr 45/59 - Fredrik Brochs vei 1 

 

17/2744 23.06.2017 DS  340/17 R/TEK/INGRIS GNR 60/29 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 60/29 - Elvengveien 33 

 

17/2764 23.06.2017 DS  341/17 R/TEK/INGRIS GNR 288/16 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 288/16 - Persvoldbakka 9 

 

17/1860 26.06.2017 DS  342/17 R/TEK/OLAVA GNR 284/8 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 284/8 

 

17/2557 26.06.2017 DS  343/17 R/TEK/BERLE GNR 87/134 

Profil Holding AS  

Riving av eksisterende garasje - Oppførelse av ny garasje Gnr/bnr 87/134 - 

Hovsmarkveien 2 

 

17/2492 26.06.2017 DS  344/17 R/TEK/N54 GNR 86/113 

  

Oppføring av tre tomannsboliger Gnr/bnr 86/113 - Mosseveien 28 

 

17/1860 26.06.2017 DS  345/17 R/TEK/OLAVA GNR 284/8 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 284/8 

 

17/1860 26.06.2017 DS  346/17 R/TEK/OLAVA GNR 284/8 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 284/8 

 

17/2560 26.06.2017 DS  347/17 R/TEK/BERLE GNR 31/91 

Bjarne Bjerkeli  

Tilbygg Gnr/bnr 31/91 - Hadelandsveien 93 

 

17/2536 27.06.2017 DS  348/17 R/TEK/KRIGRO GNR 94/45 

Karl Otto Haraldsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 94/45 - Viulveien 286 

 

17/2698 27.06.2017 DS  349/17 R/TEK/KRIGRO GNR 46/1 
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Driftsbygning Gnr/bnr 46/1 - Askveien 72 

 

17/596 27.06.2017 DS  350/17 R/TEK/KRIGRO GNR 12/47 

  

Ombygging av enebolig Gnr/bnr 12/47 - Bekkatomtbakken 33 

 

17/1675 27.06.2017 DS  351/17 R/TEK/KRIGRO GNR 246/1 

Torkel Skinnes Myhre  

Bygging av driftsbygning Gnr/bnr 246/1 - Hovinveien 32 

 

17/2590 28.06.2017 DS  352/17 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Ombygging Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

17/2593 28.06.2017 DS  353/17 R/TEK/KRIGRO GNR 271/296, 271/315 

  

Tilbygg Gnr/bnr 271/296, 271/315 

 

17/2739 28.06.2017 DS  354/17 R/TEK/OLAVA GNR 59/41 

Siv Merete Kielland  

Etablering av ekstra innkjøring fra Elvengveien, grensejustering Gnr/bnr 59/41 

 

17/1101 28.06.2017 DS  355/17 R/TEK/KRIGRO GNR 276/25 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 276/25 - Samsjøveien 

 

17/2052 28.06.2017 DS  356/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/28 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 44/28 - Arnhold Dybjords vei 1 

 

17/2799 29.06.2017 DS  357/17 R/TEK/OLASTE GNR 317/421 

Rett Eiendom AS  

Deling av grunneiendom med kartforretning over parsell Gnr/bnr 317/421 

 

17/795 29.06.2017 DS  358/17 R/TEK/HALFIS PLN 999 

  

Mindre endring - vedtatt reguleringsplan Spenncon Rail og Vågård skytebane  

 

15/2889 29.06.2017 DS  359/17 R/TEK/HALA GNR 94/6 

  

Oppsetting av 25 midlertidige boenheter Gnr/bnr 94/6 - Hvalsmoen Transittmottak 
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17/2718 29.06.2017 DS  360/17 R/TEK/BERLE GNR 244/246 

Gudrun Angvik Stoltenberg  

Tilbygg Gnr/bnr 244/246 - Vikersundveien 23 

 

17/1276 29.06.2017 DS  361/17 R/TEK/ANEWEB GNR 105/12 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 105/12 

 

17/2690 30.06.2017 DS  362/17 R/TEK/N03 GNR 317/48 

Elizabeth Dearing Fossum Maloku  

Deling av eiendom Gnr/bnr 317/48 - Wahlstrømsgate 3 

 

17/2660 30.06.2017 DS  363/17 R/TEK/KRIGRO GNR 87/408 

  

Branntekniske tiltak - Hov ungdomsskole Gnr/bnr 87/408 - Hovsmarka 14 

 

17/2714 30.06.2017 DS  364/17 R/TEK/N46 GNR 151/1 

  

Deling av landbrukseiendom, Asrid B. Langvandsbråten, g.b.nr 151-1  

 

17/2588 30.06.2017 DS  366/17 R/TEK/BERLE GNR 50/75 

Steffen Grønli Martinsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/75 - Hofsfossveien 119 

 

17/2726 30.06.2017 DS  367/17 R/TEK/KRIGRO GNR 49/228 

Ingrid Margrete Arnestad  

Bruksendring Gnr/bnr 49/228 - Snarveien 6 

 

17/2610 03.07.2017 DS  368/17 R/TEK/BERLE GNR 262/114 

Terje Jørgensen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 262/114 - Nakkerudgata 41 

 

17/2600 03.07.2017 DS  369/17 R/TEK/NILILY GNR 298/1 

  

Oppføring av fritidsbolig og uthus Gnr/bnr 298/1 - tomt 276 - Setertjern 

 

17/2062 03.07.2017 DS  370/17 R/TEK/AEMYH GNR 108/1 

  

Bruksendring Gnr/bnr 108/1 - Honerudveien 33 
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17/2645 03.07.2017 DS  371/17 R/TEK/BERLE GNR 262/48 

Marion Austad  

Tilbygg Gnr/bnr 262/48 - Perhagan 1 

 

17/2844 03.07.2017 DS  372/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Tillatelse til salg av fyrverkeri Klekken Mathus 

 

17/2649 03.07.2017 DS  373/17 R/TEK/BERLE GNR 279/121 

Pål Kihle Johansen  

Bygging av uthus Gnr/bnr 279/121 - Vestre Ådal 106 

 

17/2768 04.07.2017 DS  374/17 R/TEK/NILILY GNR 87/71 

Kjetil Mikkelsen Myhra  

Bruksendring Gnr/bnr 87/71 - Flattumveien 36 

 

17/2850 04.07.2017 DS  375/17 R/TEK/N54 GNR 45/9 

  

Tillatelse til utskifting og delvis nyanlegg av ventilasjonsanlegget Gnr/bnr 45/9 - 

Gymsalen på Ringerike Folkehøgskole 

 

17/2787 04.07.2017 DS  376/17 R/TEK/BERLE GNR 86/538 

  

Tilbygg Gnr/bnr 86/538 - Lageshallveien 17 B 

 

17/2860 05.07.2017 DS  377/17 R/TEK/BERLE GNR 118/18 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 118/18 - Hauglibakken 8 

 

17/2840 05.07.2017 DS  378/17 R/TEK/BERLE GNR 295/54 

Knut Arne Stavnes  

Tilbygg - Hytte Gnr/bnr 295/54 - Vikerseterveien 1017 

 

17/2917 05.07.2017 DS  379/17 R/TEK/KRIGRO GNR 318/59, 318/40 

Ringerike kommune v/ Morten Fagerås  

Aktivitetspark - Livbanen Gnr/bnr 318/59, 318/40 - Kong Rings gate 13-15 

 

17/2961 06.07.2017 DS  380/17 R/TEK/KRIGRO GNR 54/68 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 57/68 - Valhallveien 4B 
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17/2450 07.07.2017 DS  381/17 R/TEK/NILILY GNR 317/28 

Magnussen Eiendomsutvikling AS  

Bruksendring Gnr/bnr 317/28 - Ullerålsgata 23 

 

17/2789 10.07.2017 DS  384/17 R/TEK/NILILY GNR 298/58 

  

Oppføring av fridtidsbolig Gnr/bnr 298/53 - Setertjern 

 

17/2707 10.07.2017 DS  386/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1/62 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr/fnr 298/1/62 - Ringerrudåsen 

 

17/2980 10.07.2017 DS  387/17 R/TEK/KRIGRO GNR 56/296 

Alexander Holm Andersen  

Bruksendring Bålerudveien 20 - Gnr/bnr 56/296 

 

17/386 10.07.2017 DS  388/17 R/TEK/ANEWEB GNR 102/78 

Cecilie Geelmuyden  

Dispensasjon Gnr/bnr 102/78 - Ringkollsetra 

 

17/2835 10.07.2017 DS  389/17 R/TEK/INGRIS GNR 297/1/33 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 297/1/33 - Tossevika/Vikerfjell 

 

17/2987 11.07.2017 DS  390/17 R/TEK/KRIGRO GNR 275/40 

Øystein Rørvik Smidesang  

Tilbygg Gnr/bnr 275/40 - Oddaveien 5 

 

17/2989 11.07.2017 DS  391/17 R/TEK/KRIGRO GNR 56/107 

  

Riving av eksisterende garasjer - Oppsetting av nye Gnr/bnr 56/107 ,108  - 

Baldersvei - Bålerud borettslag 

 

17/2942 11.07.2017 DS  392/17 R/TEK/NILILY GNR 90/1, 91/4, 91/10, 

94/2 

  

E16 busslommer og gang sykkelveg Gnr/bnr 90/1, 91/4, 91/10, 94/2 - 

Eggemobakken 

 

17/2997 11.07.2017 DS  393/17 R/TEK/KNUKOL GNR 50/2 
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Lagerhall Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 

 

17/2837 11.07.2017 DS  394/17 R/TEK/OLEMOS GNR 60/28 

  

Utslippstillatelse Gnr/bn 60/28 - Elvengveien 27 

 

17/2988 11.07.2017 DS  395/17 R/TEK/KRIGRO GNR 277/51 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 277/51 - Veslefjellia 

 

17/2995 12.07.2017 DS  396/17 R/TEK/KRIGRO GNR 76/20 

Arne Skougstad  

Rive gammelt bygg - bygge nytt bygg Gnr/bnr 76/20 - Avstikkeren 102 

 

17/2999 12.07.2017 DS  397/17 R/TEK/KRIGRO GNR 261/43 

  

Bolig Gnr/bnr 261/43 - Nakkerudgata 

 

17/2862 12.07.2017 DS  398/17 R/TEK/N54 GNR 47/237 

Stig Sunde  

Dispensasjon fra utnyttelsesgrad Gnr/bnr 47/237 - Sagatunveien 70 

 

17/2918 12.07.2017 DS  399/17 R/TEK/OLEMOS GNR 93/20 

  

Utslippstilatelse Gnr/bnr 93/20 - Buttentjern Jaktskytesenter 

 

17/3015 13.07.2017 DS  400/17 R/TEK/KNUKOL GNR 1/66 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 1/66 - Røsholmstranda 133 

 

17/3021 13.07.2017 DS  401/17 R/TEK/KRIGRO GNR 272/162 

Stian Olsen  

Tilbygg Gnr/bnr 274/162 - Moseveien 13 

 

17/3013 14.07.2017 DS  402/17 R/TEK/ANEWEB GNR 305/5 

Brynjulf Holte  

Dispensasjon Gnr/bnr 305/5 - Søndre Knappvann 

 

17/2955 14.07.2017 DS  403/17 R/TEK/OLEMOS GNR 297/113 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/113 - Tossevika/Vikerfjell 
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17/2932 17.07.2017 DS  404/17 R/TEK/NILILY GNR 305/145 

  

Ny brannstasjon - Nes i Ådal Gnr/bnr 305/145 - Ådalsveien 1233 

 

17/2996 17.07.2017 DS  405/17 R/TEK/ANEWEB GNR 297/113 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/113 - Pruppeliveien 34 

 

17/3009 18.07.2017 DS  406/17 R/TEK/NILILY GNR 89/203, 89/204 

  

Bolig Gnr/bnr 89/203, 89/204 - Havreslettskogen 

 

17/2890 19.07.2017 DS  407/17 R/TEK/N54 GNR 95/202 

Torbjørn Urnes  

Bruksendring Gnr/bnr 95/202 - Slettveien 35 

 

14/311 19.07.2017 DS  408/17 R/TEK/HALA GNR 318/442,444,427 

  

Brutorget - boligkompleks Gnr/bnr 318/442, 318/444, 318/427 - 318/523 

 

17/1219 19.07.2017 DS  409/17 R/TEK/NILILY GNR 38/219 

  

Oppføring av kontorbygg Gnr/bnr 38/219 - Hvervenmoveien 33 

 

17/2155 21.07.2017 DS  411/17 R/TEK/ANEWEB GNR 318/346 

  

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 318/346 - 

Schjongslunden 

 

17/3009 26.07.2017 DS  412/17 R/TEK/NILILY GNR 89/203, 89/204 

  

Bolig Gnr/bnr 89/203, 89/204 - Havreslettskogen 

 

17/2162 31.07.2017 DS  414/17 R/TEK/KRIGRO GNR 244/201 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 244/201 - Brugsjordet 14 

 

17/3050 31.07.2017 DS  415/17 R/TEK/KRIGRO GNR 298/65 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/65 - Setertjern 
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17/2979 31.07.2017 DS  416/17 R/TEK/INGRIS GNR 297/116 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/116 - Tosseviksetermyrene 37 

 

17/3070 31.07.2017 DS  417/17 R/TEK/KRIGRO GNR 49/95 

Geir Kristoffersen  

Bygging av hybel i kjeller Gnr/bnr 49/95 - Evens vei 5 

 

17/3036 31.07.2017 DS  418/17 R/TEK/INGRIS GNR 57/43 57/44 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 57/43 og 44 - Sætraveien 7 og 9 

 

17/3023 31.07.2017 DS  419/17 R/TEK/KRIGRO GNR 31/8/51 

  

Uthus Gnr/bnr/fnr 31/8/51 - Abramrudveien 

 

17/2314 01.08.2017 DS  420/17 R/TEK/KRIGRO GNR 297/116 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 297/116 - Tosseviksetra 

 

17/3073 01.08.2017 DS  421/17 R/TEK/KRIGRO GNR 148/48 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 148/48 - Midtmoen 20 

 

17/2893 01.08.2017 DS  422/17 R/TEK/KRIGRO GNR 93/20 

  

Bygging av skytterhus Gnr/bnr 93/20 - Vestre Buttentjern 

 

17/3123 01.08.2017 DS  423/17 R/TEK/BOLA  

  

Varsel om registrering som særskilt brannobjekt - Hvalsmoen, nedre leir  

 

17/2565 02.08.2017 DS  424/17 R/TEK/OLAVA GNR 161/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 161/1 - Bliksrud 

 

17/3121 02.08.2017 DS  425/17 R/TEK/HALA GNR 300/89 

Pernille Opsahl  

Bygging av hytte Gnr/bnr 300/89 - Vikerfjell 
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17/2757 02.08.2017 DS  426/17 R/TEK/OLAVA GNR 32/11 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 32/11 - Hadelandsveien 127 

 

17/2449 03.08.2017 DS  427/17 R/TEK/KRIGRO GNR 244/80 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/80 - Hovinveien 16 

 

17/3059 03.08.2017 DS  428/17 R/TEK/BERLE GNR 148/326 

Katarzyna Waclawska  

Bygging av garasje Gnr/bnr 148/326 - Midtmoen 14 

 

16/4154 03.08.2017 DS  429/17 R/TEK/NILILY GNR 274/125 

  

Rammetillatelse og dispensasjon Gnr/bnr 274/125 - Hvalsbruveien 10 

 

17/2810 03.08.2017 DS  430/17 R/TEK/KRIGRO GNR 262/22 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 262/22 
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard  

Postboks 3021 Lade 

 

7441 TRONDHEIM 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/3735-81 19431/17 PLN 392  26.06.2017 

Uttalelse - driftskonsesjon for Somma masseuttak 

 

1. Bakgrunn for uttalelsen 

Vi viser til søknad fra Somma Pukk AS om driftskonsesjon for Somma masseuttak gnr/bnr 

275/2, samt deres høringsbrev datert 06.06.17. Høringsdokumentene er videreformidlet 

til aktuelle interne i kommunen, slik at de har fått muligheten til å komme med innspill. 

 

2. Planstatus 

2.1 Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.2007) 

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

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

reguleringsplaner.  

 

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

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i Formannskapet 18.08.15, sak 88/15 og ligger til grunn 

for revisjon av kommuneplanens arealdel.  

Punktene nedenfor lister opp sentrale punkter fra temautredninga:  

En bærekraftig masseforvaltning  

Sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov  

Redusere miljø- og samfunnsbelastning  

Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye  

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

       byggeråstoff flere steder    

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

       råstoffutvinning. Disse temaene er vurdert i konsekvensutredningen for Somma  

       pukkverk 

 

2.2 Reguleringsplan 

Kommunestyre vedtok 24.11.16 sak 150/16 0605_392 Detaljregulering Somma pukk.  

Reguleringsplanen legger til rette for uttak av fjell til produksjon av pukk. Det legges også til rette 

for etablering av ny adkomst til pukkverket. Regulert areal til steinbrudd og masseuttak er på drøyt 

70 daa, med uttak ned til kote 200 moh. Etterbruk er angitt til landbruks- natur- og friluftsområde 

(LNF). Ny adkomst vil være ca. 3 km lang, den vil ha skogsbilstandard, to kjørebaner og koble seg 

til Samsjøveien ca. 250 m østover fra kryss E16 x Samsjøveien. 

 

2.3 Omsøkt areal i konsesjonssøknad ift. Planstatus 

Omsøkt areal i konsesjonssøknaden er 72 daa. Størstedelen av planområdet ligger på gnr. 275, bnr. 

2 som eies av Lars Groseth. Ny adkomstvei berører i tillegg gnr. 275, bnr. 4, eid av Johan Aslaksrud 
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og gnr. 275, bnr. 1 eid av Ole Alexander Heen. Forslagsstiller har avtale med grunneiere om 

planarbeidet. Kommunen forstår konsesjonssøknaden sånn at omsøkt areal omfatter areal avsatt til 

steinbrudd og masseuttak. 

 

3. Overordna føringer  

3.1 Nasjonale forventninger  

Det vises til Nasjonale forventninger (2015) hvor det framgår at regjeringen forventer at kommunene 

(…) sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn 

og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional 

sammenheng.  

 

3.2 Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015)  

Vi viser til aktuelle hovedmål i samfunnsdelen: 

- Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen 

- Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike 

- Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde 

 

Videre står det i samfunnsdelen at Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning som sikrer 

ressurser og uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og samfunnsbelastning. 

Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.  

 

4. Betydning for verdiskaping og næringsutvikling  

Ressursen som skal drives ut er av god kvalitet og er med på å dekke både et lokalt og regionalt 

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

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

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

at anlegget skal kunne driftes videre med reguleringsplan. Råstoffutvinning og tilhørende 

virksomheter har stor betydning for verdiskaping og næringsutvikling i Ringerike.  

 

5. Innvirkning på omgivelser  

5.1 Friluftsområde 

Området er preget av skogs- og landbruksområder med spredt boligbebyggelse. I området er det 

areal til skogsdrift, landbruk, masseuttak samt små foretak knyttet til bl.a. vedproduksjon. 

Skogsområdet er frilufts- og turområder med et nett av turstier og skiløyper. Det er regulert inn en 

skytebane like nord for den nye driftsveien til pukkverket. Planlagt adkomstvei krysser stier, turveier 

og skiløyper i området flere steder. Planen medfører inngrep som påvirker opplevelsen i forhold til 

friluftsliv og rekreasjon. Lokale stier, turvei- og skiløyper sikres gjennom reguleringsbestemmelser, 

slik at disse blir ivaretatt ved gjennomføring av plan. 

 

Rekkefølgebestemmelse § 6.2 sier at før det kan gis tillatelse til videre uttak av masser i BMS skal 

det være dokumentert at bl.a. omlegging av turveg (GTD) er gjennomført i tråd med 

reguleringsbestemmelsene.  

 

Reguleringsbestemmelse § 1.1.4 pålegger at bruddet sikres med gjerde og skilting for å unngå 

ulykker og hindre ukontrollert adkomst for dyr og mennesker. 

 

5.2 Vannforsyning 

De enkelte boligene i området har vannforsyning fra private brønner. Disse blir ikke direkte berørt 

av planforslaget. Ved anleggelse av ny adkomstveg på tvers av myrdraget vest for pukkverket må 

det sikres at dette ikke får innvirkning på vannforsyningene. 
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Pukkverket kan påvirke grunnvannsstanden i området. Det må settes en begrensning på tillatt 

uttaksdybde i pukkverket for å unngå dette. Det er sikret gjennom rekkefølgebestemmelse § 6.1 at 

det skal utarbeides en teknisk plan og av denne skal det fremgå forhold knyttet til sikring av 

drikkevannskilder.   

 

5.3 Sårbar fauna 

Påvirkningsfølsom elvemusling er registrert i vassdraget innenfor influensområdet til planen. 

Tiltakene som foreslås i planen vil kunne medføre negative konsekvenser for vassdraget. Det må 

iverksettes avbøtende tiltak som reduserer faren for at pukkverksdriften gir negative konsekvenser 

for vassdragene, herunder redusere avrenning av forurenset vann til vassdrag, etablere buffersone 

mot vassdrag for å bevare kantvegetasjon langs vassdrag og redusere partikkelflukt til vann i 

forbindelse med knusing av fjell. 

 

Rekkefølgebestemmelse § 6.2 sier at før det kan gis tillatelse til videre uttak av masser i BMS skal 

det være dokumentert at etablering av jordvoll og sedimenteringsdam er gjennomført i tråd med 

reguleringsbestemmelsene.   

 

5.4 Fare for forurensning 

Planforslaget medfører risiko for akutt utslipp av drivstoff m.m. som følge av uhell og risiko for 

avrenning av forurensende partikler fra området. Det skal iverksettes tiltak som reduserer faren for 

slikt utslipp og som håndterer avrenning på en forsvarlig måte.  

 

Rekkefølgebestemmelse § 6.2 sier at før det kan gis tillatelse til videre uttak av masser i BMS skal 

det være dokumentert at etableres en platting, i tråd med reguleringsbestemmelsene § 1.1.3. 

 

5.5 Støy og støv 

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planarbeidet, som tar for seg støy fra pukkverket. 

Rapporten viser at utvidelsen av pukkverket ikke anses å ha noen store negative støykonsekvenser. 

Pukkverksdriften genererer utslipp av støv til omgivelsene (partikkelflukt). Det må iverksettes tiltak 

som reduserer partikkelflukt.  

 

5.6 Risikofylt industri 

Det forutsettes at sprengstoff håndteres etter gjeldende regelverk. Det er videre vurdert at det er lite 

sannsynlig at sprengningene i pukkverket genererer bygningsskader på de nærmeste boligene. 

 

5.7 Trafikkulykker 

Trafikkanalysens anbefalinger må følges opp for å redusere risikoen for ulykker i samband med av-

/påkjørsler. Tilsvarende gjelder for forebygging av ulykker med gårende/syklende. 

 

5.8 Driftstider 

Det fremgår av reguleringsbestemmelse § 1.1.1 at det innenfor felt BMS kun tillates sprenging og 

knusing mandag – torsdag fra kl. 08.00 til kl. 16.00 og fredag fra kl. 08.00 – 15.00. Utkjøring av 

masser tillates ikke i tidsrommet lørdag fra kl. 13.00 til mandag kl. 08.00.  

 

5. Miljømessige konsekvenser 

Utvidelse av pukkverket og etablering av ny tilkomstveg vil kunne påvirke naturmangfoldet både i 

anleggsfase og i driftsfase. 

Som grunnlag for vurdering av omfang og konsekvens, forutsettes det at tiltak som sikrer negative 

miljømessige konsekvenser legges til grunn for den videre planlegging og gjennomføring av tiltak. 

 

6. Tilbakeføring og etterbruk  
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Driver av et masseuttak skal sørge for forsvarlig opprydding av området under og etter at 

virksomheten er avsluttet, jf. mineralloven § 50. Avdekningsmasser skal ikke fraktes ut av området, 

men i sin helhet anvendes til istandsetting og revegetering innenfor planområdet. Pallehøydene skal 

fylles ut og skråningene revegeteres. Dette skal gjøres fortløpende etter hvert som en tar ut masser til 

uttaksgrense, det vil si i områdene som er ferdig utdrevet. Etter endt uttak i området skal terreng 

istandsettes. Det skal tilrettelegges for ny etablering av skog i uttaksområdet ved avslutning. 

Etterbruk og arealformål etter endt uttak skal være landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), 

herunder skogbruk. Kommunen forutsetter at det i konsesjonssaken settes administrative og 

økonomiske betingelser for å istandsette arealene ved avslutning av driftsfasen. 

 

7. Konklusjon  

I dette området er det flere hensyn som må vurderes og avveies; forvaltning av masse av god 

kvalitet, ivaretakelse av naturmangfold og sårbar fauna, verdien av friluftsområde, hensyn til 

vannforsyning mm. 

 

Problemstillingene omtalt ovenfor inngår i reguleringsplan, og er avklart som en del av denne. 

Reguleringsplanen har avklart rammer for uttaket, og fastsatt nødvendige avbøtende tiltak.  

 

Det bes også om at hensynene ivaretas i driftskonsesjon. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   

    

Grethe Tollefsen   

leder areal- og byplankontoret   

  Mari Solheim Sandsund 

  arealplanlegger 

  mari.solheim.sandsund@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
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- Miljørettet helsevern, Unni Suther 

- Miljøvern, Lisa Helgesson 

- Landbrukskontoret, Eiliv Kornkveen 

- Utbygging, Jostein Nybråten 

- Teknisk forvaltning, Cornelis Cliteur 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605 - 392 Detalj regulering for

SOMMA PUKKVERK

Utarbeidet av COWI AS, 15 . 02 . 16
Sist revidert : 18 .10 .2016

1 .gangs behandling i hovedkomiteen for mil jø - og arealforvaltning 07.03. 16, sak 32/16
Formannskapet 15.03. 16 , sak 37/16 .
Høring og offentlig ettersyn 16.03.16 - 11.05. 16
2 .gangs behandling i H oved utvalget for miljø - og arealforvaltning 07.11.16 , sak 96/16
2.gangs behandling i Formannskapet 15.11.16 , sak 211/16
Vedtatt av k ommunestyret 24.11.16 , sak 150/16

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet .
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg, Feltnavn
Steinbrudd og masseuttak BMS

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Kjøreveg, offentlig o_SKV
Kjøreveg, felles f_SKV
Fortau, offentlig o_SF
Annen veggrunn – grøntareal, offentlig o_SVG
Annen veggrunn – grøntareal, felles f_SVG

3. Grønnstruktur,
Turveg GTD
Vegetasjonsskjerm GV

5. Landbruks - , natur og friluftsområder samt reindrift
Skogbruk LSK

Innenfor planområdet gjelder følgende hensynssoner, jf. pbl §§ 12 - 6 og 11 - 8
C Soner med særlige angitte hensyn

Bevaring av naturmiljø H560
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FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0. 1 . Støy og annen forurensing
Innenfor planområdet skal støy og annen forurensning til enhver tid tilfredsstille kravene som er
gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer.

§ 0. 2. Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk
fredete kul turminner, skal arbeidet straks stanses. Melding skal snarest sendes til
kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune slik at kulturvernemyndighetene kan
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg
§ 1 .1 Steinbrudd og masseuttak
1. Formål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 , 4 )
Innenfor felt BMS tillates uttak av masser til pukkproduksjon, og midlertidig lagring av masser.
Det kan gjøres uttak ned til kote 200 moh. Maks årlig uttak er 50 000 fm3.

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

Sprengning og knusing tillates kun mandag til torsdag fra kl. 08 .00 til kl. 1 6 .00 og fredag fra kl.
08 . 00 – 15. 00 . Utkjøring av masse tillates ikke i tidsrommet lørdag fra kl. 13.00 til mandag kl.
08.00.

Før videre uttak av masser i området må det innhentes tillatelse fra Ringerike kommune, se også
rekkefølge bestemmelser § 6 .

2. Driftsbygg (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det kan oppføres driftsbygg med maks BRA 1000 m².
Bygningers hovedvolum skal ha maks høyde 15 ,0 m .
For tekniske installasjoner tillates større høyde.
Bygninger og anlegg skal fjernes når uttaket avsluttes.

3. Platting (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal anlegges platting med støpt dekke for oppstilling og fylling av drivstoff. Plattingen skal
anlegges med tilliggende slamavskiller.

4. Sikring (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Bruddet skal sikres med gjerde og skilting i nødvendig grad for å unngå ulykker og hindre
ukontrollert adkomst for dyr og mennesker.

5. Istandsetting og etterbruk ( (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Avdekningsmasser skal ikke fraktes ut av området, men i sin helhet anvendes til istandsetting og
revegetering innenfor planområdet. Pall e høydene ska l fylles ut og skråningene revegetere s. Dette
skal gjøres fortløpende etter hvert som en tar ut masser til uttaksgrense, det vil si i områdene som
er ferdig utdrevet. Etter endt uttak i området skal terrenget istandsettes. Det skal tilrettelegges for
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ny et ablering av skog i uttaksområdet ved avslutning. Etterbruk og arealformål etter endt uttak
skal være LNF - formål.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 2 . 1 Kjøreveg
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 14 )
o_SKV skal være offentlig kjøreveg. f_SKV skal være felles kjøreveg.

2. Krysningspunkt (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det skal etableres fotgjengerovergang i tilknytting til fortau for kryssing av o_SKV.

Kryssing av Samsjøveien, o_SKV, legges rett øst for innkjøringa til Sommaveien, 35 meter
fra vegbanekant E16. Ved o_SVG1 lengst vest i planområdet, anlegges en utvidet fortauskant
slik at myke trafikanter står trygt ved kryssing av veibanen.

Det skal tilrettelegges for gode krysningspunkter for stier og løyper som krysser ny
adkomstveg f_SKV.

3. Stenging av veg ( jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 10 )
Samsjøveien skal stenges med bom når ny adkomstveg f_SKV er ferdigstilt.
B omplassering på plankartet er retningsgivende.

§ 2 . 2 Fortau
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 14 )
o_SF skal være offentlig fortau, og skal utformes etter håndbok N100 Veg og gateutforming.

§ 2 . 3 Annen veggrunn, grøntareal
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 14 )
o_SVG1 - 3 skal være offentlig, og benyttes til grøfteanlegg, skjæringer og fyllinger.
f _SVG1 - 7 skal være felles , og benyttes til grøfteanlegg, skjæringer og fyllinger.

§ 3 . Grønnstruktur
§ 3.1 Turveg
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
GTD skal være turveg. GTD kan benyttes som driftsveg til landbruksformål.

§ 3. 2 Vegetasjonsskjerm
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
GV1 , GV2 og GV3 skal være vegetasjons skjerm. E ksister ende vegetasjon og terreng skal i størst
mulig grad bevares. Tynning, nødvendig ved likehold og skjøtsel er tillatt. Ved nyplanting skal
stedegen vegetasjon benyttes.

2. Jordvoll (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
I GV3 skal det opparbeides en jordvoll med vegetasjon. Mellom driftsområdet og vollen skal det
anlegges en sedimenteringsdam for fordrøying og infiltrering av overflatevann. (Se
prinsippillustrasjon, kartblad 1).

§ 4. Landbruks - , natur og friluftsområder , samt reindrift
§ 4 .1 Skogbruk
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
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LSK skal benyttes til skogbru k.

§ 5 . Hensynssoner
5 .1 . Sone med angitte særlige hensyn – Bevaring av naturmiljø (jf. pbl § 12 - 6, og 11 - 8 ledd C)
Hensynssone H560_1 o mfatter naturområde som skal fungere som buffer ned mot vassdrag .
Tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1 er ikke tillatt.

§ 6 . Rekkefølgebestemmelser(jf. pbl § 12 - 7, nr.10)
§ 6 .1. Teknisk plan
Det skal utarbeides en teknisk plan som skal godkjennes av Ringerike kommune før igan gsetting
av tiltak. Det må også inngås en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen for tiltak som
berører E16 på vest - og østsiden , herunder gang veg til bussholdeplasser .

Planen skal vise følgende:
- Arealer reguler t til samferdsels anlegg og teknisk infrastruktur.
- Forhold knyttet til sikring av drikkevannskilder .
- Utforming og plassering av krysningspunkt.
- Gangvegforbindelse , med 3 meter bredde til østre busslomme E16 samt sykkelparkering

ved Sommaveien.
- Fortau forbindelse frem til E16 langs Samsjøveien.
- Gangareal mellom privat vei P 96258 og E16 skal utformes som gang - og sykkelveg

med bredde 3 meter og skilles fra veg med en 3 meter bred trafikkdeler.
- Det skal sikres god belysning på øst - og vestsiden av E16 d er det legges til rette for

kryssing. Det samme gjelder ved fotgjengerovergang Samsjøveien; eksisterende lyspunkt
skal kontrolleres og sikres.

§ 6.2 Krav før tillatelse til videre uttak av masser
Før det kan gis tillatelse til videre uttak av masser i BMS skal det være dokumentert at følgende er
gjennomført i tråd med reguleringsbestemmelsene:

- Omlegging av turveg (GTD) .
- Sikring.
- Etablering av platting .
- Etablering av jordvoll og sedimenteringsdam .

§ 6.3 Overgangsperiode
I en overgangsperiode på maks to år fra stadfesting av plan, tillates uttak på til sammen 20 000 fm³
i felt BMS. Før det kan gis tillatelse til videre uttak etter denne perioden skal det være
dokumentert at følgende er gjennomført i tråd med reguleringsbestemmelsene:

- Etablering av ny adkomstveg (f_SKV) .
- Etablering av krysning s punkt.
- Etablering av fortau langs Samsjøveien, som vist på plankartet (o_SF), inkludert

forbindelse frem til E16.
- Etablering av gangvegforbindelse til busslomme og sykkel parkering ved Sommaveien.

Dersom kommunen skal overta nytt fortau og gangveg, må godkjenning av teknisk plan og
avtale mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
etablering av fortau.
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Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/1758 10.07.2017 DS IGA 385/17 R/TEK/ANEWEB GNR 305/18 

  

Bygging av tilbygg og påbygg Gnr/bnr 305/18 - Østsideveien 204 

 

17/196 31.05.2017 DS  276/17 R/TEK/ANEWEB GNR 133/104 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 133/104 

 

17/628 01.06.2017 DS  279/17 R/TEK/OLEMOS GNR 144/39 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/39 - Strømsoddveien 319 

 

17/2308 02.06.2017 DS  282/17 R/TEK/NILILY GNR 318/1 

  

Bruks og fasadeendring Gnr/bnr 318/1 - Kong Rings gate 1 

 

17/2093 06.06.2017 DS  283/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/28 

  

Aggregat Gnr/bnr 44/28 - Arnold Dybsjordsvei 1 

 

17/2218 06.06.2017 DS  284/17 R/TEK/BERLE GNR 148/130 

Tom Flaskerud  

Garasje Gnr/bnr 148/130 - Strømsoddveien 134 

 

17/1679 06.06.2017 DS  285/17 R/TEK/AEMYH GNR 31/8 

  

Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte Gnr/bnr 31/8-14 - Åsaveien 

798 

 

17/979 06.06.2017 DS  286/17 R/TEK/HALA GNR 89/273 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/273 - Frydenhaugen 13 
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17/2253 07.06.2017 DS  287/17 R/TEK/HALA GNR 92/30 

  

Tillatelse til tiltak Gnr/bnr 92/30 - Vågård skytebane 

 

17/1810 07.06.2017 DS  288/17 R/TEK/NILILY GNR 1/56 

Joachim Friestad  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 1/56 - Loreåsen 

 

17/2349 07.06.2017 DS  289/17 R/TEK/BERLE GNR 47/214 

  

Oppsetting av stålpipe Gnr/bnr 47/214 - Veienmoen 40 

 

17/2265 07.06.2017 DS  290/17 R/TEK/BERLE GNR 38/116 

  

Dispensasjon for brakke på Hvervenkastet Gnr/bnr 38/116 - Hvervenkastet 

vannpumpestasjon 

 

17/2068 07.06.2017 DS  291/17 R/TEK/HALA GNR 317/261 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 317/261 - Ankersgate 17 

 

17/2052 07.06.2017 DS  293/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/28 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 44/28 - Arnhold Dybjords vei 1 

 

17/2289 08.06.2017 DS  294/17 R/TEK/BERLE GNR 273/119 

Eirik Lien  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 273/119 - Dølerudjordet 6 

 

17/2309 08.06.2017 DS  295/17 R/TEK/INGRIS GNR 144/51 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/51 - Nordliveien 85 

 

17/2446 08.06.2017 DS  296/17 R/TEK/HALA GNR 317/152 

  

VA-anlegg Gnr/bnr 317/152 - Glatved 

 

17/2364 09.06.2017 DS  297/17 R/TEK/HALA GNR 318/436 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/436 - Søndre torv 7 
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17/2347 09.06.2017 DS  298/17 R/TEK/BERLE GNR 132/3 

  

Bygging av enebolig Gnr/bnr 132/3 - Harehaugveien 26 

 

17/2217 09.06.2017 DS  299/17 R/TEK/AEMYH GNR 294/112 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 294/112 - Kolledalsveien 

 

17/2169 12.06.2017 DS  300/17 R/TEK/NILILY GNR 318/65 

  

HC-Rampe Gnr/bnr 318/65 

 

17/2186 12.06.2017 DS  301/17 R/TEK/HALA GNR 61/25 

Lill-Anita Heger-Dahlen  

Dispensasjon fra byggeforbudet Gnr/bnr 61/25 Heggeliveien 81 

 

17/2305 12.06.2017 DS  302/17 R/TEK/HALA GNR 86/197 

Piotr Stanislaw Michalewicz  

Dispensasjon Gnr/bnr 86/197 - Rabbaveien 14 

 

17/2180 12.06.2017 DS  303/17 R/TEK/AEMYH GNR 274/76 

  

Bruksendring Gnr/bnr 274/76 - Gamle Ådalsvei 52 

 

17/2244 12.06.2017 DS  304/17 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Moltelia 3 

 

17/2239 13.06.2017 DS  305/17 R/TEK/AEMYH GNR 95/106 

  

Bygging av påbygg Gnr/bnr 95/106 - Slettveien 2 

 

17/2540 13.06.2017 DS  306/17 R/TEK/ANEWEB Q31 &46 

  

Vedlikehold Borglund hengebru  

 

17/1935 14.06.2017 DS  307/17 R/TEK/HALA GNR 87/448 

  

Etablering av tre skolepavilijonger Gnr/bnr 87/448 og 1 - Tyrimyrveien 1 
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17/2486 14.06.2017 DS  308/17 R/TEK/INGRIS GNR 294/112 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 294/112 - Vikerfjell 

 

17/2376 14.06.2017 DS  309/17 R/TEK/BERLE GNR 282/92 

  

Bygging av balkong Gnr/bnr 282/92 - Ådalsveien 239 

 

17/2268 14.06.2017 DS  310/17 R/TEK/AEMYH GNR 244/32 

Guro Larsson  

Bygging av stall/garasje Gnr/bnr 244/32 - Støaveien 82 

 

17/2360 15.06.2017 DS  311/17 R/TEK/INGRIS GNR 12/47 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 12/47 - Bekkatomtbakken 33 

 

17/2103 15.06.2017 DS  312/17 R/TEK/AEMYH GNR 252/154 

Rune Myhre  

Frittliggende bygning Gnr/bnr 252/154 - Nakkerudgata 48 

 

17/2402 15.06.2017 DS  313/17 R/TEK/BERLE GNR 50/240 

Aase Veronika Pleym  

Tilbygg Gnr/bnr 50/240 - Glederudveien 29 

 

17/1823 16.06.2017 DS  314/17 R/TEK/AEMYH GNR 148/55 

  

Oppføring av to firemannsboliger og garasjer/carporter Gnr/bnr 148/55 - Furuholtet 

 

17/2556 16.06.2017 DS  315/17 R/TEK/HALA GNR 103/292 

Carl Fredrik Melsom Klausen  

Nytt bygg Gnr/bnr 103/292 - Ringkollveien 84 A 

 

17/2362 16.06.2017 DS  316/17 R/TEK/NILILY GNR 315/175 

  

Bygging av boligblokk med 5 etasjer Gnr/bnr 315/175 - Hønengata 26 

 

17/1758 19.06.2017 DS  317/17 R/TEK/ANEWEB GNR 305/18 

  

Bygging av tilbygg og påbygg Gnr/bnr 305/18 - Østsideveien 204 

 

17/2151 19.06.2017 DS  318/17 R/TEK/HALA GNR 276/93 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Oddmund Bergestuen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 276/93 

 

17/2474 19.06.2017 DS  319/17 R/TEK/KRIGRO GNR 293/73 

Dag Frydenlund  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 293/73 - Skarrudveien 67 

 

17/2281 19.06.2017 DS  320/17 R/TEK/KRIGRO GNR 76/3 

  

Bruksendring Gnr/bnr 76/3 - Sandakerveien 281 

 

17/2409 20.06.2017 DS  322/17 R/TEK/BERLE GNR 1/73 

  

Tilbygg Gnr/bnr 1/73 - Bjørkemoen 11 

 

17/1987 20.06.2017 DS  323/17 R/TEK/AEMYH GNR 89/176 

Trond Viggo Strømsodd Nyhuus  

Bruksendring Gnr/bnr 89/176 - Havreslettskogen 95 

 

17/2363 20.06.2017 DS  324/17 R/TEK/AEMYH GNR 295/63 

  

Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte Gnr/bnr 295/63 - 

Vikseterveien 1046 

 

17/2157 20.06.2017 DS  325/17 R/TEK/AEMYH GNR 39/109 

Magnus Johannessen Krydsby  

Påbygg - Riving av bygning Gnr/bnr 39/109 - Eikliveien 29 

 

17/2534 20.06.2017 DS  326/17 R/TEK/AEMYH GNR 89/158 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 89/158 - Almemoen 67 

 

17/2484 21.06.2017 DS  327/17 R/TEK/KRIGRO GNR 95/196 

  

Bygging av lysthus/hagestue Gnr/bnr 95/196 - Oddliveien 15 

 

17/2011 21.06.2017 DS  328/17 R/TEK/HALA GNR 51/15 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 51/15 - Follumveien 50 

 

17/2520 21.06.2017 DS  329/17 R/TEK/KRIGRO GNR 103/307 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Erling Nygård  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 103/307 - Bånntjernveien 90 

 

17/111 22.06.2017 DS  330/17 R/TEK/HALA GNR 39/218 

  

Skole Hønefoss sør - Benterud Gnr/bnr 39/218 

 

17/2554 22.06.2017 DS  331/17 R/TEK/KRIGRO GNR 254/24 

Mariusz Kowalski  

Tilbygg Gnr/bnr 254/24 - Skjærdalen 51 

 

17/2445 22.06.2017 DS  332/17 R/TEK/BERLE GNR 317/79 

Libiran Doka  

Bruksendring Gnr/bnr 317/79 - Asbjørnsens gate 4 

 

17/2057 22.06.2017 DS  333/17 R/TEK/KRIGRO GNR 87/258 

Atle Veddegjerde  

Tilbygg Gnr/bnr 87/258 - Konvallveien 2 

 

14/73 23.06.2017 DS  334/17 R/TEK/HALA GNR 317/298 

  

Bruksendring Gnr/bnr 317/298 - Strandgata 1 

 

17/772 23.06.2017 DS  335/17 R/TEK/AEMYH GNR 298/43 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/43 - Setertjern 

 

17/1735 23.06.2017 DS  336/17 R/TEK/TOPP M78 

  

Handel med pyroteknisk vare Spar Sundvollen 

 

17/1633 23.06.2017 DS  337/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Handel med pyroteknisk vare -  Coop Mega Hønefoss  

 

17/1495 23.06.2017 DS  338/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad Fyrverkeri salg Europris Hvervenmoveien 2D 

 

17/2366 23.06.2017 DS  339/17 R/TEK/BERLE GNR 45/59 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Dispensasjon Gnr/bnr 45/59 - Fredrik Brochs vei 1 

 

17/2744 23.06.2017 DS  340/17 R/TEK/INGRIS GNR 60/29 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 60/29 - Elvengveien 33 

 

17/2764 23.06.2017 DS  341/17 R/TEK/INGRIS GNR 288/16 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 288/16 - Persvoldbakka 9 

 

17/1860 26.06.2017 DS  342/17 R/TEK/OLAVA GNR 284/8 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 284/8 

 

17/2557 26.06.2017 DS  343/17 R/TEK/BERLE GNR 87/134 

Profil Holding AS  

Riving av eksisterende garasje - Oppførelse av ny garasje Gnr/bnr 87/134 - 

Hovsmarkveien 2 

 

17/2492 26.06.2017 DS  344/17 R/TEK/N54 GNR 86/113 

  

Oppføring av tre tomannsboliger Gnr/bnr 86/113 - Mosseveien 28 

 

17/1860 26.06.2017 DS  345/17 R/TEK/OLAVA GNR 284/8 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 284/8 

 

17/1860 26.06.2017 DS  346/17 R/TEK/OLAVA GNR 284/8 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 284/8 

 

17/2560 26.06.2017 DS  347/17 R/TEK/BERLE GNR 31/91 

Bjarne Bjerkeli  

Tilbygg Gnr/bnr 31/91 - Hadelandsveien 93 

 

17/2536 27.06.2017 DS  348/17 R/TEK/KRIGRO GNR 94/45 

Karl Otto Haraldsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 94/45 - Viulveien 286 

 

17/2698 27.06.2017 DS  349/17 R/TEK/KRIGRO GNR 46/1 
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Driftsbygning Gnr/bnr 46/1 - Askveien 72 

 

17/596 27.06.2017 DS  350/17 R/TEK/KRIGRO GNR 12/47 

  

Ombygging av enebolig Gnr/bnr 12/47 - Bekkatomtbakken 33 

 

17/1675 27.06.2017 DS  351/17 R/TEK/KRIGRO GNR 246/1 

Torkel Skinnes Myhre  

Bygging av driftsbygning Gnr/bnr 246/1 - Hovinveien 32 

 

17/2590 28.06.2017 DS  352/17 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Ombygging Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

17/2593 28.06.2017 DS  353/17 R/TEK/KRIGRO GNR 271/296, 271/315 

  

Tilbygg Gnr/bnr 271/296, 271/315 

 

17/2739 28.06.2017 DS  354/17 R/TEK/OLAVA GNR 59/41 

Siv Merete Kielland  

Etablering av ekstra innkjøring fra Elvengveien, grensejustering Gnr/bnr 59/41 

 

17/1101 28.06.2017 DS  355/17 R/TEK/KRIGRO GNR 276/25 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 276/25 - Samsjøveien 

 

17/2052 28.06.2017 DS  356/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/28 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 44/28 - Arnhold Dybjords vei 1 

 

17/2799 29.06.2017 DS  357/17 R/TEK/OLASTE GNR 317/421 

Rett Eiendom AS  

Deling av grunneiendom med kartforretning over parsell Gnr/bnr 317/421 

 

17/795 29.06.2017 DS  358/17 R/TEK/HALFIS PLN 999 

  

Mindre endring - vedtatt reguleringsplan Spenncon Rail og Vågård skytebane  

 

15/2889 29.06.2017 DS  359/17 R/TEK/HALA GNR 94/6 

  

Oppsetting av 25 midlertidige boenheter Gnr/bnr 94/6 - Hvalsmoen Transittmottak 
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17/2718 29.06.2017 DS  360/17 R/TEK/BERLE GNR 244/246 

Gudrun Angvik Stoltenberg  

Tilbygg Gnr/bnr 244/246 - Vikersundveien 23 

 

17/1276 29.06.2017 DS  361/17 R/TEK/ANEWEB GNR 105/12 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 105/12 

 

17/2690 30.06.2017 DS  362/17 R/TEK/N03 GNR 317/48 

Elizabeth Dearing Fossum Maloku  

Deling av eiendom Gnr/bnr 317/48 - Wahlstrømsgate 3 

 

17/2660 30.06.2017 DS  363/17 R/TEK/KRIGRO GNR 87/408 

  

Branntekniske tiltak - Hov ungdomsskole Gnr/bnr 87/408 - Hovsmarka 14 

 

17/2714 30.06.2017 DS  364/17 R/TEK/N46 GNR 151/1 

  

Deling av landbrukseiendom, Asrid B. Langvandsbråten, g.b.nr 151-1  

 

17/2588 30.06.2017 DS  366/17 R/TEK/BERLE GNR 50/75 

Steffen Grønli Martinsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/75 - Hofsfossveien 119 

 

17/2726 30.06.2017 DS  367/17 R/TEK/KRIGRO GNR 49/228 

Ingrid Margrete Arnestad  

Bruksendring Gnr/bnr 49/228 - Snarveien 6 

 

17/2610 03.07.2017 DS  368/17 R/TEK/BERLE GNR 262/114 

Terje Jørgensen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 262/114 - Nakkerudgata 41 

 

17/2600 03.07.2017 DS  369/17 R/TEK/NILILY GNR 298/1 

  

Oppføring av fritidsbolig og uthus Gnr/bnr 298/1 - tomt 276 - Setertjern 

 

17/2062 03.07.2017 DS  370/17 R/TEK/AEMYH GNR 108/1 

  

Bruksendring Gnr/bnr 108/1 - Honerudveien 33 
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17/2645 03.07.2017 DS  371/17 R/TEK/BERLE GNR 262/48 

Marion Austad  

Tilbygg Gnr/bnr 262/48 - Perhagan 1 

 

17/2844 03.07.2017 DS  372/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Tillatelse til salg av fyrverkeri Klekken Mathus 

 

17/2649 03.07.2017 DS  373/17 R/TEK/BERLE GNR 279/121 

Pål Kihle Johansen  

Bygging av uthus Gnr/bnr 279/121 - Vestre Ådal 106 

 

17/2768 04.07.2017 DS  374/17 R/TEK/NILILY GNR 87/71 

Kjetil Mikkelsen Myhra  

Bruksendring Gnr/bnr 87/71 - Flattumveien 36 

 

17/2850 04.07.2017 DS  375/17 R/TEK/N54 GNR 45/9 

  

Tillatelse til utskifting og delvis nyanlegg av ventilasjonsanlegget Gnr/bnr 45/9 - 

Gymsalen på Ringerike Folkehøgskole 

 

17/2787 04.07.2017 DS  376/17 R/TEK/BERLE GNR 86/538 

  

Tilbygg Gnr/bnr 86/538 - Lageshallveien 17 B 

 

17/2860 05.07.2017 DS  377/17 R/TEK/BERLE GNR 118/18 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 118/18 - Hauglibakken 8 

 

17/2840 05.07.2017 DS  378/17 R/TEK/BERLE GNR 295/54 

Knut Arne Stavnes  

Tilbygg - Hytte Gnr/bnr 295/54 - Vikerseterveien 1017 

 

17/2917 05.07.2017 DS  379/17 R/TEK/KRIGRO GNR 318/59, 318/40 

Ringerike kommune v/ Morten Fagerås  

Aktivitetspark - Livbanen Gnr/bnr 318/59, 318/40 - Kong Rings gate 13-15 

 

17/2961 06.07.2017 DS  380/17 R/TEK/KRIGRO GNR 54/68 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 57/68 - Valhallveien 4B 
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17/2450 07.07.2017 DS  381/17 R/TEK/NILILY GNR 317/28 

Magnussen Eiendomsutvikling AS  

Bruksendring Gnr/bnr 317/28 - Ullerålsgata 23 

 

17/2789 10.07.2017 DS  384/17 R/TEK/NILILY GNR 298/58 

  

Oppføring av fridtidsbolig Gnr/bnr 298/53 - Setertjern 

 

17/2707 10.07.2017 DS  386/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1/62 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr/fnr 298/1/62 - Ringerrudåsen 

 

17/2980 10.07.2017 DS  387/17 R/TEK/KRIGRO GNR 56/296 

Alexander Holm Andersen  

Bruksendring Bålerudveien 20 - Gnr/bnr 56/296 

 

17/386 10.07.2017 DS  388/17 R/TEK/ANEWEB GNR 102/78 

Cecilie Geelmuyden  

Dispensasjon Gnr/bnr 102/78 - Ringkollsetra 

 

17/2835 10.07.2017 DS  389/17 R/TEK/INGRIS GNR 297/1/33 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 297/1/33 - Tossevika/Vikerfjell 

 

17/2987 11.07.2017 DS  390/17 R/TEK/KRIGRO GNR 275/40 

Øystein Rørvik Smidesang  

Tilbygg Gnr/bnr 275/40 - Oddaveien 5 

 

17/2989 11.07.2017 DS  391/17 R/TEK/KRIGRO GNR 56/107 

  

Riving av eksisterende garasjer - Oppsetting av nye Gnr/bnr 56/107 ,108  - 

Baldersvei - Bålerud borettslag 

 

17/2942 11.07.2017 DS  392/17 R/TEK/NILILY GNR 90/1, 91/4, 91/10, 

94/2 

  

E16 busslommer og gang sykkelveg Gnr/bnr 90/1, 91/4, 91/10, 94/2 - 

Eggemobakken 

 

17/2997 11.07.2017 DS  393/17 R/TEK/KNUKOL GNR 50/2 
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Lagerhall Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 

 

17/2837 11.07.2017 DS  394/17 R/TEK/OLEMOS GNR 60/28 

  

Utslippstillatelse Gnr/bn 60/28 - Elvengveien 27 

 

17/2988 11.07.2017 DS  395/17 R/TEK/KRIGRO GNR 277/51 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 277/51 - Veslefjellia 

 

17/2995 12.07.2017 DS  396/17 R/TEK/KRIGRO GNR 76/20 

Arne Skougstad  

Rive gammelt bygg - bygge nytt bygg Gnr/bnr 76/20 - Avstikkeren 102 

 

17/2999 12.07.2017 DS  397/17 R/TEK/KRIGRO GNR 261/43 

  

Bolig Gnr/bnr 261/43 - Nakkerudgata 

 

17/2862 12.07.2017 DS  398/17 R/TEK/N54 GNR 47/237 

Stig Sunde  

Dispensasjon fra utnyttelsesgrad Gnr/bnr 47/237 - Sagatunveien 70 

 

17/2918 12.07.2017 DS  399/17 R/TEK/OLEMOS GNR 93/20 

  

Utslippstilatelse Gnr/bnr 93/20 - Buttentjern Jaktskytesenter 

 

17/3015 13.07.2017 DS  400/17 R/TEK/KNUKOL GNR 1/66 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 1/66 - Røsholmstranda 133 

 

17/3021 13.07.2017 DS  401/17 R/TEK/KRIGRO GNR 272/162 

Stian Olsen  

Tilbygg Gnr/bnr 274/162 - Moseveien 13 

 

17/3013 14.07.2017 DS  402/17 R/TEK/ANEWEB GNR 305/5 

Brynjulf Holte  

Dispensasjon Gnr/bnr 305/5 - Søndre Knappvann 

 

17/2955 14.07.2017 DS  403/17 R/TEK/OLEMOS GNR 297/113 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/113 - Tossevika/Vikerfjell 
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17/2932 17.07.2017 DS  404/17 R/TEK/NILILY GNR 305/145 

  

Ny brannstasjon - Nes i Ådal Gnr/bnr 305/145 - Ådalsveien 1233 

 

17/2996 17.07.2017 DS  405/17 R/TEK/ANEWEB GNR 297/113 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/113 - Pruppeliveien 34 

 

17/3009 18.07.2017 DS  406/17 R/TEK/NILILY GNR 89/203, 89/204 

  

Bolig Gnr/bnr 89/203, 89/204 - Havreslettskogen 

 

17/2890 19.07.2017 DS  407/17 R/TEK/N54 GNR 95/202 

Torbjørn Urnes  

Bruksendring Gnr/bnr 95/202 - Slettveien 35 

 

14/311 19.07.2017 DS  408/17 R/TEK/HALA GNR 318/442,444,427 

  

Brutorget - boligkompleks Gnr/bnr 318/442, 318/444, 318/427 - 318/523 

 

17/1219 19.07.2017 DS  409/17 R/TEK/NILILY GNR 38/219 

  

Oppføring av kontorbygg Gnr/bnr 38/219 - Hvervenmoveien 33 

 

17/2155 21.07.2017 DS  411/17 R/TEK/ANEWEB GNR 318/346 

  

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 318/346 - 

Schjongslunden 

 

17/3009 26.07.2017 DS  412/17 R/TEK/NILILY GNR 89/203, 89/204 

  

Bolig Gnr/bnr 89/203, 89/204 - Havreslettskogen 

 

17/2162 31.07.2017 DS  414/17 R/TEK/KRIGRO GNR 244/201 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 244/201 - Brugsjordet 14 

 

17/3050 31.07.2017 DS  415/17 R/TEK/KRIGRO GNR 298/65 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/65 - Setertjern 
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17/2979 31.07.2017 DS  416/17 R/TEK/INGRIS GNR 297/116 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/116 - Tosseviksetermyrene 37 

 

17/3070 31.07.2017 DS  417/17 R/TEK/KRIGRO GNR 49/95 

Geir Kristoffersen  

Bygging av hybel i kjeller Gnr/bnr 49/95 - Evens vei 5 

 

17/3036 31.07.2017 DS  418/17 R/TEK/INGRIS GNR 57/43 57/44 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 57/43 og 44 - Sætraveien 7 og 9 

 

17/3023 31.07.2017 DS  419/17 R/TEK/KRIGRO GNR 31/8/51 

  

Uthus Gnr/bnr/fnr 31/8/51 - Abramrudveien 

 

17/2314 01.08.2017 DS  420/17 R/TEK/KRIGRO GNR 297/116 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 297/116 - Tosseviksetra 

 

17/3073 01.08.2017 DS  421/17 R/TEK/KRIGRO GNR 148/48 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 148/48 - Midtmoen 20 

 

17/2893 01.08.2017 DS  422/17 R/TEK/KRIGRO GNR 93/20 

  

Bygging av skytterhus Gnr/bnr 93/20 - Vestre Buttentjern 

 

17/3123 01.08.2017 DS  423/17 R/TEK/BOLA  

  

Varsel om registrering som særskilt brannobjekt - Hvalsmoen, nedre leir  

 

17/2565 02.08.2017 DS  424/17 R/TEK/OLAVA GNR 161/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 161/1 - Bliksrud 

 

17/3121 02.08.2017 DS  425/17 R/TEK/HALA GNR 300/89 

Pernille Opsahl  

Bygging av hytte Gnr/bnr 300/89 - Vikerfjell 
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17/2757 02.08.2017 DS  426/17 R/TEK/OLAVA GNR 32/11 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 32/11 - Hadelandsveien 127 

 

17/2449 03.08.2017 DS  427/17 R/TEK/KRIGRO GNR 244/80 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/80 - Hovinveien 16 

 

17/3059 03.08.2017 DS  428/17 R/TEK/BERLE GNR 148/326 

Katarzyna Waclawska  

Bygging av garasje Gnr/bnr 148/326 - Midtmoen 14 

 

16/4154 03.08.2017 DS  429/17 R/TEK/NILILY GNR 274/125 

  

Rammetillatelse og dispensasjon Gnr/bnr 274/125 - Hvalsbruveien 10 

 

17/2810 03.08.2017 DS  430/17 R/TEK/KRIGRO GNR 262/22 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 262/22 
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14/3735-81 19431/17 PLN 392  26.06.2017 

Uttalelse - driftskonsesjon for Somma masseuttak 

 

1. Bakgrunn for uttalelsen 

Vi viser til søknad fra Somma Pukk AS om driftskonsesjon for Somma masseuttak gnr/bnr 

275/2, samt deres høringsbrev datert 06.06.17. Høringsdokumentene er videreformidlet 

til aktuelle interne i kommunen, slik at de har fått muligheten til å komme med innspill. 

 

2. Planstatus 

2.1 Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.2007) 

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

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

reguleringsplaner.  

 

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

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i Formannskapet 18.08.15, sak 88/15 og ligger til grunn 

for revisjon av kommuneplanens arealdel.  

Punktene nedenfor lister opp sentrale punkter fra temautredninga:  

En bærekraftig masseforvaltning  

Sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov  

Redusere miljø- og samfunnsbelastning  

Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye  

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

       byggeråstoff flere steder    

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

       råstoffutvinning. Disse temaene er vurdert i konsekvensutredningen for Somma  

       pukkverk 

 

2.2 Reguleringsplan 

Kommunestyre vedtok 24.11.16 sak 150/16 0605_392 Detaljregulering Somma pukk.  

Reguleringsplanen legger til rette for uttak av fjell til produksjon av pukk. Det legges også til rette 

for etablering av ny adkomst til pukkverket. Regulert areal til steinbrudd og masseuttak er på drøyt 

70 daa, med uttak ned til kote 200 moh. Etterbruk er angitt til landbruks- natur- og friluftsområde 

(LNF). Ny adkomst vil være ca. 3 km lang, den vil ha skogsbilstandard, to kjørebaner og koble seg 

til Samsjøveien ca. 250 m østover fra kryss E16 x Samsjøveien. 

 

2.3 Omsøkt areal i konsesjonssøknad ift. Planstatus 

Omsøkt areal i konsesjonssøknaden er 72 daa. Størstedelen av planområdet ligger på gnr. 275, bnr. 

2 som eies av Lars Groseth. Ny adkomstvei berører i tillegg gnr. 275, bnr. 4, eid av Johan Aslaksrud 
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og gnr. 275, bnr. 1 eid av Ole Alexander Heen. Forslagsstiller har avtale med grunneiere om 

planarbeidet. Kommunen forstår konsesjonssøknaden sånn at omsøkt areal omfatter areal avsatt til 

steinbrudd og masseuttak. 

 

3. Overordna føringer  

3.1 Nasjonale forventninger  

Det vises til Nasjonale forventninger (2015) hvor det framgår at regjeringen forventer at kommunene 

(…) sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn 

og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional 

sammenheng.  

 

3.2 Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015)  

Vi viser til aktuelle hovedmål i samfunnsdelen: 

- Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen 

- Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike 

- Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde 

 

Videre står det i samfunnsdelen at Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning som sikrer 

ressurser og uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og samfunnsbelastning. 

Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.  

 

4. Betydning for verdiskaping og næringsutvikling  

Ressursen som skal drives ut er av god kvalitet og er med på å dekke både et lokalt og regionalt 

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

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

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

at anlegget skal kunne driftes videre med reguleringsplan. Råstoffutvinning og tilhørende 

virksomheter har stor betydning for verdiskaping og næringsutvikling i Ringerike.  

 

5. Innvirkning på omgivelser  

5.1 Friluftsområde 

Området er preget av skogs- og landbruksområder med spredt boligbebyggelse. I området er det 

areal til skogsdrift, landbruk, masseuttak samt små foretak knyttet til bl.a. vedproduksjon. 

Skogsområdet er frilufts- og turområder med et nett av turstier og skiløyper. Det er regulert inn en 

skytebane like nord for den nye driftsveien til pukkverket. Planlagt adkomstvei krysser stier, turveier 

og skiløyper i området flere steder. Planen medfører inngrep som påvirker opplevelsen i forhold til 

friluftsliv og rekreasjon. Lokale stier, turvei- og skiløyper sikres gjennom reguleringsbestemmelser, 

slik at disse blir ivaretatt ved gjennomføring av plan. 

 

Rekkefølgebestemmelse § 6.2 sier at før det kan gis tillatelse til videre uttak av masser i BMS skal 

det være dokumentert at bl.a. omlegging av turveg (GTD) er gjennomført i tråd med 

reguleringsbestemmelsene.  

 

Reguleringsbestemmelse § 1.1.4 pålegger at bruddet sikres med gjerde og skilting for å unngå 

ulykker og hindre ukontrollert adkomst for dyr og mennesker. 

 

5.2 Vannforsyning 

De enkelte boligene i området har vannforsyning fra private brønner. Disse blir ikke direkte berørt 

av planforslaget. Ved anleggelse av ny adkomstveg på tvers av myrdraget vest for pukkverket må 

det sikres at dette ikke får innvirkning på vannforsyningene. 
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Pukkverket kan påvirke grunnvannsstanden i området. Det må settes en begrensning på tillatt 

uttaksdybde i pukkverket for å unngå dette. Det er sikret gjennom rekkefølgebestemmelse § 6.1 at 

det skal utarbeides en teknisk plan og av denne skal det fremgå forhold knyttet til sikring av 

drikkevannskilder.   

 

5.3 Sårbar fauna 

Påvirkningsfølsom elvemusling er registrert i vassdraget innenfor influensområdet til planen. 

Tiltakene som foreslås i planen vil kunne medføre negative konsekvenser for vassdraget. Det må 

iverksettes avbøtende tiltak som reduserer faren for at pukkverksdriften gir negative konsekvenser 

for vassdragene, herunder redusere avrenning av forurenset vann til vassdrag, etablere buffersone 

mot vassdrag for å bevare kantvegetasjon langs vassdrag og redusere partikkelflukt til vann i 

forbindelse med knusing av fjell. 

 

Rekkefølgebestemmelse § 6.2 sier at før det kan gis tillatelse til videre uttak av masser i BMS skal 

det være dokumentert at etablering av jordvoll og sedimenteringsdam er gjennomført i tråd med 

reguleringsbestemmelsene.   

 

5.4 Fare for forurensning 

Planforslaget medfører risiko for akutt utslipp av drivstoff m.m. som følge av uhell og risiko for 

avrenning av forurensende partikler fra området. Det skal iverksettes tiltak som reduserer faren for 

slikt utslipp og som håndterer avrenning på en forsvarlig måte.  

 

Rekkefølgebestemmelse § 6.2 sier at før det kan gis tillatelse til videre uttak av masser i BMS skal 

det være dokumentert at etableres en platting, i tråd med reguleringsbestemmelsene § 1.1.3. 

 

5.5 Støy og støv 

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planarbeidet, som tar for seg støy fra pukkverket. 

Rapporten viser at utvidelsen av pukkverket ikke anses å ha noen store negative støykonsekvenser. 

Pukkverksdriften genererer utslipp av støv til omgivelsene (partikkelflukt). Det må iverksettes tiltak 

som reduserer partikkelflukt.  

 

5.6 Risikofylt industri 

Det forutsettes at sprengstoff håndteres etter gjeldende regelverk. Det er videre vurdert at det er lite 

sannsynlig at sprengningene i pukkverket genererer bygningsskader på de nærmeste boligene. 

 

5.7 Trafikkulykker 

Trafikkanalysens anbefalinger må følges opp for å redusere risikoen for ulykker i samband med av-

/påkjørsler. Tilsvarende gjelder for forebygging av ulykker med gårende/syklende. 

 

5.8 Driftstider 

Det fremgår av reguleringsbestemmelse § 1.1.1 at det innenfor felt BMS kun tillates sprenging og 

knusing mandag – torsdag fra kl. 08.00 til kl. 16.00 og fredag fra kl. 08.00 – 15.00. Utkjøring av 

masser tillates ikke i tidsrommet lørdag fra kl. 13.00 til mandag kl. 08.00.  

 

5. Miljømessige konsekvenser 

Utvidelse av pukkverket og etablering av ny tilkomstveg vil kunne påvirke naturmangfoldet både i 

anleggsfase og i driftsfase. 

Som grunnlag for vurdering av omfang og konsekvens, forutsettes det at tiltak som sikrer negative 

miljømessige konsekvenser legges til grunn for den videre planlegging og gjennomføring av tiltak. 

 

6. Tilbakeføring og etterbruk  
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Driver av et masseuttak skal sørge for forsvarlig opprydding av området under og etter at 

virksomheten er avsluttet, jf. mineralloven § 50. Avdekningsmasser skal ikke fraktes ut av området, 

men i sin helhet anvendes til istandsetting og revegetering innenfor planområdet. Pallehøydene skal 

fylles ut og skråningene revegeteres. Dette skal gjøres fortløpende etter hvert som en tar ut masser til 

uttaksgrense, det vil si i områdene som er ferdig utdrevet. Etter endt uttak i området skal terreng 

istandsettes. Det skal tilrettelegges for ny etablering av skog i uttaksområdet ved avslutning. 

Etterbruk og arealformål etter endt uttak skal være landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), 

herunder skogbruk. Kommunen forutsetter at det i konsesjonssaken settes administrative og 

økonomiske betingelser for å istandsette arealene ved avslutning av driftsfasen. 

 

7. Konklusjon  

I dette området er det flere hensyn som må vurderes og avveies; forvaltning av masse av god 

kvalitet, ivaretakelse av naturmangfold og sårbar fauna, verdien av friluftsområde, hensyn til 

vannforsyning mm. 

 

Problemstillingene omtalt ovenfor inngår i reguleringsplan, og er avklart som en del av denne. 

Reguleringsplanen har avklart rammer for uttaket, og fastsatt nødvendige avbøtende tiltak.  

 

Det bes også om at hensynene ivaretas i driftskonsesjon. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   

    

Grethe Tollefsen   

leder areal- og byplankontoret   

  Mari Solheim Sandsund 

  arealplanlegger 

  mari.solheim.sandsund@ringerike.kommune.no 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605 - 392 Detalj regulering for

SOMMA PUKKVERK

Utarbeidet av COWI AS, 15 . 02 . 16
Sist revidert : 18 .10 .2016

1 .gangs behandling i hovedkomiteen for mil jø - og arealforvaltning 07.03. 16, sak 32/16
Formannskapet 15.03. 16 , sak 37/16 .
Høring og offentlig ettersyn 16.03.16 - 11.05. 16
2 .gangs behandling i H oved utvalget for miljø - og arealforvaltning 07.11.16 , sak 96/16
2.gangs behandling i Formannskapet 15.11.16 , sak 211/16
Vedtatt av k ommunestyret 24.11.16 , sak 150/16

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet .
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg, Feltnavn
Steinbrudd og masseuttak BMS

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Kjøreveg, offentlig o_SKV
Kjøreveg, felles f_SKV
Fortau, offentlig o_SF
Annen veggrunn – grøntareal, offentlig o_SVG
Annen veggrunn – grøntareal, felles f_SVG

3. Grønnstruktur,
Turveg GTD
Vegetasjonsskjerm GV

5. Landbruks - , natur og friluftsområder samt reindrift
Skogbruk LSK

Innenfor planområdet gjelder følgende hensynssoner, jf. pbl §§ 12 - 6 og 11 - 8
C Soner med særlige angitte hensyn

Bevaring av naturmiljø H560
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FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0. 1 . Støy og annen forurensing
Innenfor planområdet skal støy og annen forurensning til enhver tid tilfredsstille kravene som er
gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer.

§ 0. 2. Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk
fredete kul turminner, skal arbeidet straks stanses. Melding skal snarest sendes til
kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune slik at kulturvernemyndighetene kan
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg
§ 1 .1 Steinbrudd og masseuttak
1. Formål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 , 4 )
Innenfor felt BMS tillates uttak av masser til pukkproduksjon, og midlertidig lagring av masser.
Det kan gjøres uttak ned til kote 200 moh. Maks årlig uttak er 50 000 fm3.

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

Sprengning og knusing tillates kun mandag til torsdag fra kl. 08 .00 til kl. 1 6 .00 og fredag fra kl.
08 . 00 – 15. 00 . Utkjøring av masse tillates ikke i tidsrommet lørdag fra kl. 13.00 til mandag kl.
08.00.

Før videre uttak av masser i området må det innhentes tillatelse fra Ringerike kommune, se også
rekkefølge bestemmelser § 6 .

2. Driftsbygg (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det kan oppføres driftsbygg med maks BRA 1000 m².
Bygningers hovedvolum skal ha maks høyde 15 ,0 m .
For tekniske installasjoner tillates større høyde.
Bygninger og anlegg skal fjernes når uttaket avsluttes.

3. Platting (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal anlegges platting med støpt dekke for oppstilling og fylling av drivstoff. Plattingen skal
anlegges med tilliggende slamavskiller.

4. Sikring (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Bruddet skal sikres med gjerde og skilting i nødvendig grad for å unngå ulykker og hindre
ukontrollert adkomst for dyr og mennesker.

5. Istandsetting og etterbruk ( (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Avdekningsmasser skal ikke fraktes ut av området, men i sin helhet anvendes til istandsetting og
revegetering innenfor planområdet. Pall e høydene ska l fylles ut og skråningene revegetere s. Dette
skal gjøres fortløpende etter hvert som en tar ut masser til uttaksgrense, det vil si i områdene som
er ferdig utdrevet. Etter endt uttak i området skal terrenget istandsettes. Det skal tilrettelegges for
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ny et ablering av skog i uttaksområdet ved avslutning. Etterbruk og arealformål etter endt uttak
skal være LNF - formål.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 2 . 1 Kjøreveg
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 14 )
o_SKV skal være offentlig kjøreveg. f_SKV skal være felles kjøreveg.

2. Krysningspunkt (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det skal etableres fotgjengerovergang i tilknytting til fortau for kryssing av o_SKV.

Kryssing av Samsjøveien, o_SKV, legges rett øst for innkjøringa til Sommaveien, 35 meter
fra vegbanekant E16. Ved o_SVG1 lengst vest i planområdet, anlegges en utvidet fortauskant
slik at myke trafikanter står trygt ved kryssing av veibanen.

Det skal tilrettelegges for gode krysningspunkter for stier og løyper som krysser ny
adkomstveg f_SKV.

3. Stenging av veg ( jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 10 )
Samsjøveien skal stenges med bom når ny adkomstveg f_SKV er ferdigstilt.
B omplassering på plankartet er retningsgivende.

§ 2 . 2 Fortau
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 14 )
o_SF skal være offentlig fortau, og skal utformes etter håndbok N100 Veg og gateutforming.

§ 2 . 3 Annen veggrunn, grøntareal
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 14 )
o_SVG1 - 3 skal være offentlig, og benyttes til grøfteanlegg, skjæringer og fyllinger.
f _SVG1 - 7 skal være felles , og benyttes til grøfteanlegg, skjæringer og fyllinger.

§ 3 . Grønnstruktur
§ 3.1 Turveg
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
GTD skal være turveg. GTD kan benyttes som driftsveg til landbruksformål.

§ 3. 2 Vegetasjonsskjerm
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
GV1 , GV2 og GV3 skal være vegetasjons skjerm. E ksister ende vegetasjon og terreng skal i størst
mulig grad bevares. Tynning, nødvendig ved likehold og skjøtsel er tillatt. Ved nyplanting skal
stedegen vegetasjon benyttes.

2. Jordvoll (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
I GV3 skal det opparbeides en jordvoll med vegetasjon. Mellom driftsområdet og vollen skal det
anlegges en sedimenteringsdam for fordrøying og infiltrering av overflatevann. (Se
prinsippillustrasjon, kartblad 1).

§ 4. Landbruks - , natur og friluftsområder , samt reindrift
§ 4 .1 Skogbruk
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
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LSK skal benyttes til skogbru k.

§ 5 . Hensynssoner
5 .1 . Sone med angitte særlige hensyn – Bevaring av naturmiljø (jf. pbl § 12 - 6, og 11 - 8 ledd C)
Hensynssone H560_1 o mfatter naturområde som skal fungere som buffer ned mot vassdrag .
Tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1 er ikke tillatt.

§ 6 . Rekkefølgebestemmelser(jf. pbl § 12 - 7, nr.10)
§ 6 .1. Teknisk plan
Det skal utarbeides en teknisk plan som skal godkjennes av Ringerike kommune før igan gsetting
av tiltak. Det må også inngås en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen for tiltak som
berører E16 på vest - og østsiden , herunder gang veg til bussholdeplasser .

Planen skal vise følgende:
- Arealer reguler t til samferdsels anlegg og teknisk infrastruktur.
- Forhold knyttet til sikring av drikkevannskilder .
- Utforming og plassering av krysningspunkt.
- Gangvegforbindelse , med 3 meter bredde til østre busslomme E16 samt sykkelparkering

ved Sommaveien.
- Fortau forbindelse frem til E16 langs Samsjøveien.
- Gangareal mellom privat vei P 96258 og E16 skal utformes som gang - og sykkelveg

med bredde 3 meter og skilles fra veg med en 3 meter bred trafikkdeler.
- Det skal sikres god belysning på øst - og vestsiden av E16 d er det legges til rette for

kryssing. Det samme gjelder ved fotgjengerovergang Samsjøveien; eksisterende lyspunkt
skal kontrolleres og sikres.

§ 6.2 Krav før tillatelse til videre uttak av masser
Før det kan gis tillatelse til videre uttak av masser i BMS skal det være dokumentert at følgende er
gjennomført i tråd med reguleringsbestemmelsene:

- Omlegging av turveg (GTD) .
- Sikring.
- Etablering av platting .
- Etablering av jordvoll og sedimenteringsdam .

§ 6.3 Overgangsperiode
I en overgangsperiode på maks to år fra stadfesting av plan, tillates uttak på til sammen 20 000 fm³
i felt BMS. Før det kan gis tillatelse til videre uttak etter denne perioden skal det være
dokumentert at følgende er gjennomført i tråd med reguleringsbestemmelsene:

- Etablering av ny adkomstveg (f_SKV) .
- Etablering av krysning s punkt.
- Etablering av fortau langs Samsjøveien, som vist på plankartet (o_SF), inkludert

forbindelse frem til E16.
- Etablering av gangvegforbindelse til busslomme og sykkel parkering ved Sommaveien.

Dersom kommunen skal overta nytt fortau og gangveg, må godkjenning av teknisk plan og
avtale mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
etablering av fortau.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9779-19  Arkiv: GNR 52/4  

 

Sak: 75/17 

 

Saksprotokoll - Søknad om kårbolig på Oppen gård Gnr/bnr 52/4 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes. 

Ønsker befaring før saken sendes til ny behandling. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. Runar Johansen (H) og Arnfinn Baksvær (AP) 

følgende forslag: 

«Rådmannens alternative forslag fremmes som vedtak: 

Med hjemmel i jordlovens §9 gis det etter en samlet vurdering, tillatelse til varig 

omdisponering av dyrkbar jord til ny kårbolig på Oppen gård gnr 52 bnr. 4 i Ringerike 

kommune. Ny kårbolig forutsetter at sidebygningen bruksendres til annet enn boligformål». 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 «Ønsker befaring før saken sendes til ny behandling». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Et enstemmig Formannskap vedtok Henaugs (H) utsettelsesforslag. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/9779-18   Arkiv: GNR 52/4  

 

 

Søknad om kårbolig på Oppen gård Gnr/bnr 52/4 
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning konstaterer at foreslått plassering av kårbolig er 

på dyrkbar jord og dermed ikke egnet som boligtomt. Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det 

avslag på søknad om omdisponering av dyrkbar jord for å bygge kårbolig med tilhørende hage 

og innkjørsel på Oppen gård gnr. 52 bnr. 4 i Ringerike kommune.  

- Kårbolig med hage og innkjørsel på Oppen gård skal bygges på en slik måte at det ikke 

berører dyrket eller dyrkbar mark 

- Ny kårbolig forutsetter bruksendring av sidebygningen 

 

 

  

 

Sammendrag 

I forbindelse med generasjonsskifte på Oppen gård i Ringerike kommune, gnr/bnr 52/4, ønsker 

hjemmelshaver å bygge kårbolig på eiendommen.  

 

Ny kårbolig er planlagt på et område som i Gårdskart er klassifisert som skog med høy bonitet 

og dyrkbar jord. I 1994 ble dette området godkjent for midlertidig omdisponering fra dyrket 

mark til juletreproduksjon. 

 

Eiendommen består ifølge Gårdskart av totalt 18271 dekar, hvorav 387 dekar fulldyrka jord og 

15514 dekar produktiv skog. Bebyggelsen på eiendommen består av våningshus, en 

sidebygning, låve og flere landbruksbygg. Driveplikten er oppfylt ved at all dyrka marka er 

utleid.  

 

Beskrivelse av saken 

I forbindelse med generasjonsskifte på Oppen gård i Ringerike kommune, gnr/bnr 52/4, ønsker 

hjemmelshaver å bygge kårbolig på eiendommen. Etter Ringerike kommunes retningslinjer for 

kårbolig gis det i hovedsak tillatelse til å bygge kårbolig dersom gården har mer enn 50 dekar 

fulldyrket jord, men ikke anledning til å bygge mer enn en kårbolig per landbrukseiendom. Det 

er registrert 3 boenheter på gården, et våningshus/hovedhus og en sidebygning med 2 

boenheter. Byggesak har gitt klarsignal til å omdisponere sidebygningen slik at det blir 1 

boenhet på gården og dermed åpnet for å bygge ny kårbolig. 

 



- 

Omsøkt plassering av kårboligen er tegnet på dyrkbar jord, og krever dermed omdisponering 

etter jordlovens § 9 før tillatelse. Arealet viser seg å være midlertidig omdisponert til 

juletreproduksjon, tillatelsen er datert 13.04.94 og er begrenset til en generasjon juletrær. En 

generasjon regnes til juletrærne er over 3 meter og har gjerne en omløpstid på 8-10 år. I brev 

av 17.02.2017 informerer Landbrukskontoret at det må søkes om ny midlertidig 

omdisponering av området dersom det skal fortsette å produseres juletrær. Oppen informerer 

om at han ønsker å fortsette med juletreproduksjon på arealet og har nå søkt om fornyet 

midlertidig omdisponering. Det skal tas stilling til fornyet midlertidig omdisponering av arealet 

i separat vedtak. Den midlertidige omdisponeringen gjør at arealet nå er kategorisert som skog 

og dyrbar jord i Gårdskart. 

 

I brev av 9. mai 2017 informerer søker om at de har vurdert følgende alternativer til plassering 

av kårbolig: 

1. «Berja» som ligger sør for omsøkt plassering, i skråningen ned mot Heradsbygdveien. 

Kårboligen vil da grense mot eksisterende boligfelt og gnr.55 bnr. 14. 

2. «Ridebanen» som er plassert rett vest for tunet og nord for omsøkt plassering av 

kårbolig. Ridebanen ligger innenfor det som er midlertidig omdisponert fra dyrka mark 

til juletreproduksjon. 

3. Den plasseringen som det nå søkes om å bygge kårbolig på. Plasseringen er sentrert 

midt i et areal som er midlertidig omdisponert fra dyrka mark til juletreproduksjon. 

Søker ønsker å bygge kårbolig på det 3. alternativet. Plasseringen er begrunnet ut ifra innsyn, 

privatliv, kunnskapsoverføring mellom generasjoner og kostnadsnivå. Søker har tegnet inn 

kårbolig med garasje, hage og innkjørsel på totalt 4 dekar. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det omsøkte området er i kommuneplanen avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område). I jordfaglig arealvurdering for Ringerike er området klassifisert som A-område. 

Dette er et område med meget sterke landbruksinteresser. 

 

Juridiske forhold  

Jordloven legger til rette for at arealressursene i Norge benyttes til det beste for samfunnet og 

de som har sitt yrke i landbruket. Jordloven § 9 regulerer omdisponering av dyrka og dyrkbar 

jord. Der står det i første og andre ledd: "Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek 

sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 

jordbruksproduksjon i framtida. " 

 

Rundskriv M-1/13 angir hvilke rammer kommunen har ved behandling av saker som gjelder 

deling og omdisponering etter jordloven: 

Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvern, jf. rundskriv M-1/2013 pkt. 

6.1. Det grunnleggende formålet med forbudet mot omdisponering er jordvern, det vil si å 

sikre matproduserende areal. Jordvern er et politisk hovedsatsingsområde i 

landbrukspolitikken.  

 

Oppføring av kårbolig på dyrka eller dyrkbar jord krever samtykke til omdisponering, jf. 

rundskrivet pkt. 6.3. I pkt. 6.4.2 i rundskrivet står det at: Det vil være i samsvar med 

jordlovens formål å sikre en mest mulig kontinuerlig drift av jordbruksarealene. En har lang og 

fast praksis for at en tillater omdisponering til kårbolig for å hindre at driften blir svak eller lagt 

ned i forbindelse med generasjonsskifter. Behovet for kårbolig synes ikke lenger å være like 

stort som før. Det må foretas en nyansert vurdering av behovet for kårbolig. Samtykke til å 



- 

oppføre kårbolig bør bare gis når det ikke er tvil om at kårbolig er nødvendig av hensyn til 

driften av eiendommen. 

 

Alternative løsninger  

Dersom HMA ønsker å varig omdisponere dyrkbar jord til kårbolig kan forslag til vedtak være 

følgende: 

Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det, etter en samlet vurdering, tillatelse til varig 

omdisponering av dyrkbar jord til ny kårbolig på Oppen gård gnr. 52 bnr. 4 i Ringerike 

kommune. Ny kårbolig forutsetter at sidebygningen bruksendres til annet enn boligformål. 

 

Prinsipielle avklaringer 

I Ringerike kommune er det politisk vedtatte prinsipper og retningslinjer for kårbolig for å 

sikre likebehandling og forutsigbarhet. Eiendommer større enn 50 dekar fulldyrka jord vil i de 

aller fleste tilfeller kunne ha et konkret og driftsmessig behov for kårbolig. Det presiseres at det 

kun gis anledning til å føre opp en kårbolig. 

 

Definisjoner: 

Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til 

åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying.  

Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at 

maskinell høsting er mulig.  

Dyrkbar jord: Areal som ikke er fulldyrka, men som kan fulldyrkes til lettbrukt eller mindre 

lettbrukt fulldyrka jord, og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannens vurdering av de 3 alternativene til plassering av kårbolig: 

1. Berja er plassert ned mot eksisterende boligfelt i et område som trolig vil bli avsatt til 

boligformål ved revidering av kommuneplanens arealdel. Dersom Oppen venter på 

kommuneplanens arealdel kan kårboligen bygges som en separat boligeiendom. Dette 

vil gjøre at sidebyningen ikke trenger å bli omdisponert og inntektsmulighetene fra 

utleie på gården vil ikke svekkes. Innkjøring til en separat boligeiendom er tegnet inn 

langs en eksisterende traktorvei og vil dermed ikke beslaglegge ytterligere dyrkbar jord. 

2. Ridebanen ligger i nær tilknytning til tunet og er plassert på det arealet som er 

midlertidig omdisponert fra dyrka mark. Dette området er blitt planert og tilført masser 

slik at det i dag fremstår som varig omdisponert fra dyrka mark selv om dette ikke er 

omsøkt. Rådmannen vurderer ridebanen til å være bedre egnet som tomt til kårbolig 

enn å omdisponere ytterligere dyrkbar jord. 

3. Omsøkt plassering for kårbolig er det alternativet som vil kreve størst omdisponering 

av dyrkbar jord. Arealet består av tidligere fulldyrket og overflatedyrket jord som nå 

benyttes til juletreproduksjon. Å tillate bygging av kårbolig på dyrkbarjord vil dreie 

forvaltningspraksis i en uheldig retning, med hensyn til jordvernet.  

 

Samtykke til omdisponering av dyrkbar jord for å oppføre kårbolig bør altså bare gis når "det 

ikke er tvil om at kårbolig er nødvendig av hensyn til driften av eiendommen". Dyrka marka på 

eiendommen er i dag utleid og det er dermed ikke nødvendig å omdisponere dyrkbar jord av 

hensyn til kontinuerlig drift av eiendommen og kunnskapsoverføring mellom generasjonene.  

 



- 

Det er et nasjonalt mål at matproduksjonen skal øke i Norge, og hensynet til jordvernet er 

styrket i de senere år. Hensynet til vern av jorda som grunnlag for matproduksjon taler derfor 

mot omdisponering. Oppen gård er en ressursrik gård med mye areal og har flere alternative 

områder som egner seg for bygging av kårbolig uten at det trenger å gå på bekostning av dyrka 

og dyrkbar mark. 

 

Med bakgrunn i overnevnte, mener Rådmannen at det ikke er nødvendig å plassere ny kårbolig 

på Oppen gård slik at det må omdisponeres dyrka eller dyrkbar jord. Søknaden om 

omdisponering etter jordlovens § 9 bør avslås. 

 

 

Vedlegg 

 

- Supplerende opplysninger om plasseing av kårbolig – Asle Oppen 07.05.17 

o Med vedlegg: bilder, kart, jordfaglig vurdering, kart, bilder 

- Vedrørende søknad om dispensasjon fra jordloven – Landbrukskontoret 19.04.17 

- Søknad om juletrefelt og tomt til kårbolig – Asle Oppen 23.03.17 

o Med vedlegg: kart med ny plassering av kårbolig 

- Første forslag til plassering av kårbolig 

- Uttalelse om ny plassering av kårbolig – Landbrukskontoret 17.02.17 

o Med vedlegg: vedtak om midlertidig omdisponering fra 94 med kart 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Mathea Storihle 
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Landbrukskontoret i Ringerike og Hole

V/ Eiliv Kornkveen

Postboks L23 Sentrum

3502 HØnefoss

Oppen gård 7.mai20t7

GNR. 52 BNR 4 OPPEN eÅnO - SUPPTEREN DE OppLySNtN GER VEDRøRENDE

SøKNAD OM KÅRBoII G

Jeg viser til tidligere kommunikasjon. Vedlagt dette fØlgeskriv finner du den

etterspurte supplerende informasjon, med vedlegg, vedrørende søknad om
kårbolig på gnr. 52 bnr 4 i Ringerike kommune.

Håper dette er t¡lstrekkelig dokumentasjon.
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SU PPLEREN D E I N FoRM ASJoN VEDRøRENDE SøKN AD oM TÅneoLIc

GN R 52 BN R 4 oPPEN cÅno

L. lnnledning

Vi viser til e-post datert 23. mars 20L7 med søknad om bygging av kårbolig for Oppen gård på gnr 52

bnr 4, hvor det omsøkes omdisponering av areal til (i)juletreproduksjon og (ii) kårbolig.

I tillegg vises det til brev fra Landbrukskontoret i Ringerike kommune datert 19. april 201-7, saksnr

ts/9779-1.6.

Omdisponering tiljuletreproduksjon er midlertidig og en videreføring av tidligere gitt tillatelse. Dette

og tomt for kårbolig behandles i to forskjellige saker.

Kårboligen er prosjektert og klar for byggesøknad (rammetillatelse), i påvente av avgj6relsen

vedrørende omdisponering. Nedenstående redegjørelse vil også benyttes for full opplysning i saken

når det gjelder byggesak / rammetillatelse.

I Landbrukskontorets brev anmodes det om nærmere informasjon, dokumentasjon og beskrivelse av

saken og forholdene rundt søknadene. Spesielt har landbrukskontoret bedt om avklaring av hvor

stort areal det søkes omdisponering for og beskrivelse av hvorfor dette er den beste plasseringen av

kårboligen.

Vi ser det som positivt å få anledning til å supplere med nærmere opplysninger og vurderinger. Det er

vår rolle å bidra til sakens opplysning og derigjennom kommunens beslutningsgrunnlag. Herunder

står de særlige forhold som gjelder Oppen gård og det konkrete arealet sentralt.

Etter vår dialog med kommunen, og nå senest brevet fra Landbrukskontoret, ser vi at det er snakk

om et felt med flere viktige og vanskelig vurderinger. I lys av dette ser vi at det er nødvend¡g å gi en

grundigere supplering av opprinnelig innsendt søknad.

Vi håper nedenstående redegj6relse er tilfredsstillende for sakens opplysning og imøteser

kommunens vedtak.

2. Bakgrunn - generasjonsovergang

Kårboligen er omsøkt fordi det nå skal skje en generasjonsovergang på Oppen gård fra dagens

grunneier Asle Oppen til hans sønn Michael Andreas Oppen og hans familie, og der kårboligen skal

bygges i én etasje for å sikre at denne egner seg som en trygg og trappelØs bolig i alderdommen.

Dette slik at også Michael Andras Oppen og hans samboer kan benytte denne som alderdomsbolig,

samt også senere generasjoner.

Derfor er det ikke søkt om fradeling av en egen tomt, hvilket er et bevisst valg og for øvri7 i tråd med

kommuneplanens arealdel 5 2.1 hvor det settes en skranke mot fradeling av kårbolig. Kårboligen skal

være uløselig knyttet til gnr 52 bnr 4 fremfor å bli fradelt. Det er ikke ønskelig at kårboligen går ut av

familiens hender; denne skal følge gårdeieren til en hver tid.

Grunnen til at det omsøkes ny kårbolig er at gården ikke har kårbolig frafør.

Det ligger en <sidebygning> på gården, tidligere kalt <DrengestueD, ca.20 meter fra hovedbygningen

/ våningshuset. Denne inneholder to boenheter; én leilighet i hver etasje. Bygningen er fra ca. LSOO-

'1.



tallet og er en gammel arbeiderbolig. Sidebygningen har blitt utleid til de som har vært ansatt på

gården, men på 80-tallet var det ikke lengre økonomisk forsvarlig å ha ansatte. I etterkant av dette

har sidebygningen blitt leid ut til andre og har vært en viktig inntekt for gården. Det er ofte slik at

gårder har mange eldre bygg som krever mye vedlikehold men uten at disse i seg selv genererer

inntekter, og Oppen gård har mange slike. Vi ser det som ønskelig at gårdens bygningsmasse i stØrst

mulig grad er selvfinansierende når det gjelder vedlikehold.

Nevnte arealplans bestemmelse 5 2.1 tillater bygg som er ledd i <stedbunden næring>. Vi har forstått

at dette praktiseres slik at bygging av en kårbolig forutsetter bruksendring av boenhetene i

sidebygningen. Dette slik at sluttresultatet blir to boenheter; hovedbygning/våningshus samt

kårboligen, og der gården mister anledningen til utleie av disponibel bygningsmasse.

Kårboligen ønskes som nevnt for at den eldre generasjonen kan bli boende på gårdseiendommen og

slik sikre en videreføring av driften, kunnskapsoverføring og der Asle og Grete Oppen har

tilstedeværelse og kan hjelpe til. Alternativet er at de må kjøpe en leilighet utenfor gården, og da

forspilles muligheten til å sikre en god overfqringfra generasjon til generasjon nå og ifremtiden.

Ovenstående utgjør altså bakgrunnen for søknaden om ny kårbolig på gnr 52bnr 4.

3. Nærmere informasjon

3.1. Beskrivelse av hvorfor dette er den beste plasseringen av kårboligen

Gårdseiendommen gnr 52 bnr 4 er stor. Kårboligen må imidlertid ha en viss nærhet til tunet for at

det skal tilrettelegges for en best mulig samhandling mellom generasjonene. Derfor er det begrenset

hvor langt unna kårboligen kan ligge fra selve tunet.

Samtidig er det som nevnt også viktig at det er en viss avstand. Det er snakk om nær familie som vil

ha nær og hyppig kontakt både familiært/privat og i forhold til næringsdriften på gården. Det er

likevel også viktig at man ikke bygger kårboligen for nærme tunet. Selv om det er snakk om nære

forhold må også familiene ha mulighet til å trekke seg tilbake for ro og privatliv. Det er alminnelig i

vårt moderne samfunn, selv om det var annerledes og mye tettere forhold for L00 - 2OO âr siden.

På bakerunn av dette har følgende alternativer vært vurdert:

1) <Berja>, som ligger helt isyd der det går en skråning ned mot Heradsbygdveien (rett nord for
gnr 55 bnr 14).

2l <Ridebanen)) som ligger rett nord for alternativ 3 som nå omsøkes (fremgår av allerede

innsendt kartskisse som viser utformingen av kårboligen og arealene rundt).

3) Den plassering som nå omsøkes.

Alterndtiv I ivaretar hensynet til privatliv. Arealet er spilt inn som mulig boligformål i rullering av

kommuneplanens arealdel, og er i grovsilingen gitt gul kategori. Men samtidig ligger denne så vidt

langt unna tunet på gården at den ikke er vurdert som like hensiktsmessig. I tillegg har man forholdet

til kraftl¡njen som man må krysse, og hvor bebyggelsen vil ligge nært denne og der veien vil kjøre

langs/under linjen. Veiadkomsten vil på samme måte som for alternativ 2 også nØdvendiggjøre

omdisponering av dyrka mark ettersom eneste veiadkomst gâr'fra gårdsalléen iøst og ivestlig

retning opp til < Berja >.
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Følgende har også vært reelle momenter i vår vekting, selv om de ikke er like vektige som de nevnt

ovenfor siden de nok kan måtte tåles eller der det finnes løsninger som kan sikre de

ba kenforliggende hensyn:

Brannvann og brannsikkerhet -først og fremst med tanke på nabobygninger (især gnr 55 bnr 14 og

L48) har også vært et tema. Det er for lang avstand fra eksisterende brannkummer i området til at

dette vil bligodkjent, og avstanden mellom nytt bygg og eksisterende bebyggelse kan utgjØre en

potensiell risiko. Det vil også være en god del støy fra Heradsbygdveien som vil være til sjenanse.

Helhetlig sett er alternativ l- vurdert som lite egnet og lite ønskelig med tanke på egnethet,

kostnadsnivå. Men det avgjørende er især hensynene tilknyttet gårdsdrift / generasjonsovergang /
<stedbunden næring>.

Alternatív 2 har en nærhet til tunet på gården og ivaretar hensynene og behovene tilknyttet det

familiære og gårdens næringsdrift/<stedbunden næring>. Det er imidlertid en svært nær lokalisering.

Det påpekes særlig at det blir et veldig direkte innsyn mellom våningshus/tun og kårboligen, og at

gårdens uteplass er lokalisert rett vest for våningshuset. Denne uteplassen benyttes mye, og det blir

for nært med tanke på behovet for å trekke seg tilbake. Selskap/gjester, privat bruk vil være hyggelig,

men over tid blir det fort sjenerende for den eldre generasjon som bor og sover kun 25 - 30 meter

unna.

Dette alternativ 2 er derfor vurdert som uegnet.

Alterndtiv 3 ligger mellom alternativ L og alternativ 2. Det har en nærhet til tunet, men hvor det er

en såpass stor avstand at privatlivet sikres. Samtidig er det ikke så langt unna at man mister den

direkte tilknytningen.

Det kunne vært vurdert å legge denne lengre nordvest innenfor juletrefeltet, men dette arealet

utgjør jord med full pløyedybde - i motsetning til der kårboligen omsøkes plassert. Der kårboligen og

hagen er tenkt ligger det en fjellrygg som gir et grunt jordsmonn og hvor det også stikker fjell opp i

dagen. Kommunen har synfart området ved befaring.

Vedlegg 1 er et fotografi tatt mot vest, omtrent fra der adkomstveien til kårboligen er tenkt, og som

viser arealet hvor kårboligen og hagen vil ligge. Høydeforskjeller er vanskelig å se på et fotografi, men

man ser konturene i horisonten som skyldes fjellryggen.

Vedleee 2 er et fotografi av fjell i dagen, tatt fra kårboligarealet og mot syd/sydvest. Vedleeg 3 viser

tomten fra syd, vedlegg 4 oe 5 viser tomten fra nord. Vedleeg 6 viser topografien til tomten, der

tomten ligger på den h6yre delen av bildet.

Alternativ 3 er derfor vurdert som en ideell lokalisering for kårboligen. I tillegg vil kårboligens

plassering legge til rette for en samordning av vann og avløp til det offentlige nettet ikke bare for

kårboligen, men også hovedbygningen/våningshuset, sidebygningen og driftsbygninger. Dette er noe

som familiens eldre og yngre generasjon ser som Ønskelig.

Arealet omhandlet i dette alternativet er også nærmere redegjort for i det følgende (punkt 3.2 til
3.4).
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3.2. Hvor stort areal det søkes omdisponering for

Vi vedlegger tre kartskisser hvor vi har benyttet Ringerike kommunes kartlØsning for å gi ca.

a rea la ngivelser.

Juletrefelt

I vedlegg 7 ser man juletrefeltets nordre del, ca. 3 daa.

I vedlees 8 ser man juletrefeltets søndre del, ca. 'J,4 daa.

Til sammen utgjør juletrefeltet ca.1 7 daa.

Dette sikrer gårdens juletreproduksjon, som er <stedbunden næring> jf. arealplanbestemmelsene 5

2. L. Utsalget skjer fra tunet, som har en kort avstand til feltet. Det er svært fordelaktig å ha en

effektiv juletreproduksjon rett ved utsalgsstedet. Foruten ferskest mulige trær vil det være mulig å

fylle etter med flere juletrær fortl6pende under selve åpningstiden. Alternativet er å reise rundt til
skogeiere idistriktet og lete etter juletrær. Dette er tidkrevende og gir ikke alltid et godt resultat, og i

moderne tider er det viktig ä sørge for effektivisering når primærnæringen over flere tiår har opplevd

stadig mer utfordrende økonomiske kår.

Oppen gård har over mange år opparbeidet seg som en kjent aktør med kvalitetstrær som

konkurrerer med importerte danskproduserte trær. Vi ber om en viderefpring av juletrefeltet for å

sikre denne næringsdriften.

Kårbolig

I vedleee 9 ser man kårboligen og arealer tilknyttet denne jf. allerede innsendt kartskisse over vei,

kårbolig med hage, samt frukthage. Totalt areal er på ca. 4 daa. Av dette utgj6r ca. 750 daa

frukthagen, ca. L,5 daa adkomstvei/gårdsplass og bygningsmassen, og der resten utglØr

hageområdet.

3.3. Nærmere om jordbruksfaglige forhold tilknyttet arealet

Areal- og jordregistrering er noe vi forstår er av betydning ref. brevet fra Landbrukskontoret.

Vi har derfor innhentet kartgrunnlag fra Landbrukskontoret samt innhentet nærmere

detaljopplysninger fra kommunens kartløsning / kartlag slik at vi kan belyse dette i detalj spesielt for

Oppen gård og især for arealet hvor kårboligen mv. er tenkt.

Registrerte skogareøler og jordarealer

I vedleeg L0 ser man registrert skogareal og jordareal. Kårboligen ligger innenfor skogarealet.

Gårdskart fra Skog og Londskap v/runrc

I vedleee 11 ser man angivelse av markslag. Det skraverte arealet er registrert som skog av høy

bonitet, og hvor kommunen også har lagt inn en registrering av dyrkbar jord.

t o rd kva I itetsre g ist re ri n g

I vedlegg L2 viser jordkvalitetsregistreringer innenfor det arealet som kommunen har registrert som

dyrkbar jord (skravert areal). Den vestre delen av det skraverte området er registrert som svært god

jordkvalitet. Dette omfatter ikke arealet hvor det er foreslått kårbolig. Arealet hvor kårboligen og

6vrig areal tilknyttet denne er foreslått har hverken kategorisering som svært god, god eller mindre
god jordkvalitet.
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Reg i stre rí ng ov ld n dbru ksi nte resse r

I vedleee 13 fremgår kommunens registrering av landbruksinteresser. Dette er noe som

Landbrukskontoret påpeker, ved å fremheve at kårboligen er foreslått på et såkalt A-område.

Dette er en registrering som kommunen foretok i 2OI5 i form av en temautredning i forbindelse med

revisjon av kommuneplanen. Denne ble vedtatt av formannskapet 2L. april 2015 i sak 45/15.

Temautredningen følger som vedless l-4.

I temautrednineens punkt 6 fremsår det føleende:

<Denne temoutredningen om verdien ov londbruksomrôder bør legges til grunn for arbeidet

med å vurdere innspilltil kommuneplonen. I tillegg bør den ogsã være retningsgivende for
soksbehondling når soker kommer opp til behqndling utenom kommuneplønrevisjon.>

Svært viktige land bru ksområder (A-områder) defineres slik:

<StØrre sommenhengende jordbruksøreal, med gjennomgående svært god og god

jordkvolitet. Mellomstore og store bruk, og ofte mer spesioliserte/krevende produksjoner.

Områdene hør ofte stor mulighet for nydyrking.

Retn i ngsg ive nde for A-område r :

I svært viktige londbruksområder skql landbrukshensynet gå foran ondre viktige

somfunnsinteresser. Landbrukshensynet skol kun vike der det etter kommuneplon er vedtott

en samfunnsutvikling som tilgodeser ondre formål enn londbruk, og der olternotiv lokolisering

viser seg å ikke være mulig.>

Mindre viktige landbruksområder (C-områder) defineres slik:

<Dette er områder hvor de fulldyrko orealene er mer oppstykket, og bruksstrukturen ofte

kiennetegnes ov mindre eiendommer. Jordkvoliteten er mer vqriert og det finnes lite dyrkbøre

reserver.

Retni n gsl i nje r for C-om råder:

I mindre viktige landbruksområder vil londbruksinteressene normolt kunne hq en mindre

vikt¡g betydning når det gjelder endret areolbruk. Dog skol det foretas en konkret og

individuell vurdering av olle relevonte hensyn i soken, deriblont drifts- eller miljømessige

ulemper for londbruket, kulturlandskop og somfunnsinteresser. >

I vedlege l-3 ser man at Oppen gård ligger i grenselinjen mellom meget sterke landbruksinteresser

(rødt areal) og mindre sterke landbruksinteresser (gult areal). Den dyrkbare jorden er skravert med

en lysere rødtone, og kårboligen ligger på en del av dette arealet (kårboligens konkrete plassering og

utforming fremgår av kartskisse vedlagt tidligere innsendt byggesøknad).

For å gien mer helhetlig oversikt leggervived en kartskisse med en noe større målestokk (vedleee

15). Her ser man at det røde arealet (meget sterke landbruksinteresser) er en del av et svært stort

areal som består av mange jorder, men også av store arealer med påstående skog, bygninger, veier

etc. Det gule arealet som ligger i umiddelbar nærhet av kårboligarealet, og som for øvrig også er en

del av gårdens eiendom gnr 52 bnr 4, strekker seg over store arealer i nord, vest og sydvest. Gule og

rØde områder henger for øvrig sammen med langt større helhetlige arealer.
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Vurderingene som har endt opp i skillet mellom mindre sterke og meget sterke landbruksinteresser

var nødvendig ettersom en grenselinje måtte settes. Samtidig må dette ha skjedd på bakgrunn av en

grøvre skissering ettersom en svært detaljert vurdering ville ha vært uforholdsmessig tid- og

ressurskrevende for kommunen. Vi er enige i at landbruksinteresser er et viktig hensyn som må

ivaretas på et overordnet nivå, men samtidig vil vi fremheve at gården som nevnt ligger helt i

ytterkant av det røde arealet, og rett ved arealet for mindre sterke landbruksinteresser. Det røde

arealet er for 6vrig bestående ikke bare av gårdens aktivt drevne jorder, men også produktiv skog

som er under aktiv drift, samt selve gårdens tun og bygninger.

Vi forstår selvfølgelig at kategorien (meget sterke landbruksinteresser> ikke betyr at kommunen har

ansett alle disse arealene som potensielt dyrkbar mark; dette har med hensyn og retningslinjer å

$Øre.

Det vi imidlertid ønsker å fremheve med ovenstående kommentarer til A-området er at selv om det

er snakk om viktige landbruksinteresser så er dette noe som må vurderes konkret opp imot tiltaket.
Det være seg en større omdisponering av dyrkamark eller skogsarealer til boligfelt gjennom

kommuneplanens arealdel, en dispensasjon for fradeling av en tomt for bygging av bolig, eller - som

her - en kårbolig.

I den sammenheng vil vi igjen vise til temautredningen i vedleee 14 som er retningsgivende for

kommunens vurderinger. Der står det at landbrukshensynet skal gå foran andre viktige

samfunnsinteresser i A-områder. Landbrukshensynet skal kun vike dersom kommuneplanen vedtar

en samfunnsutvikling i form av andre formå1. Videre står det at landbrukshensynet kun skal vike der

alternativ lokalisering viser seg å ikke være mulig.

Her vil vi påpeke at det ikke omsøkes fradeling av en boligtomt. Det er snakk om en kårbolig, som i

sin natur er uløselig tilknyttet gården og sikrer en hensiktsmessig og god generasjonsovergang som

styrker nettopp la nd bruksinteressene.

Oppsummering

Det at det er snakk om et A-område har etter vår vurdering svært begrenset betydning vedrørende

kårboligen i dette konkrete tilfellet. A-området skal sikre landbrukshensyn, og det skal mye til for å

fravike dette. Kårboligen medfører imidlertid ikke en fravikelse. Tvert i mot er kårboligen nettopp

noe som sikrer de landbrukshensynene som A-området skal ivareta.

Det er vår oppgave å bidra til sakens opplysning. A-områdene omfatter både skog, jord, tun, veier og

bygninger. Her er kårboligen definert å ligge innenfor skog, men samtidig som at dette er registrert

som mulig dyrkbar jord. De registreringene som er nevnt ovenfor i dette punkt 3.3 jord, skog,

jordkvalitet og landbruksinteresser) gir et land- og jordbruksmessig bilde av arealet som særlig

høyverdig. Som redegjort for i samme punkt 3.3 og i punkt 3.1 og 3.2 er dette imidlertid ikke

realiteten. Dette suppleres nærmere i punkt 3.4 i relasjon til at kommunen har registrert arealet som

mulig å dyrke opp, og der dispensasjon etter jordlova kommer inn.

3.4. Jordlova, dispensasjon

Som Landbrukskontoret er inne på arbeider lovgiver med en større endring av plan- og

bygningsloven. Dette gjelder blant annet at jordvernet, som i dag reguleres av jordloven, skal bli

direkte innlemmet som et hensyn i plan- og bygningslovens byggesaksregler. Pr i dag ivaretas dette

hensynet fremdeles av jordloven.
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Jordvernet følger av jordloven 5 9 første ledd. Dyrka jord skal ikke brukes til formål som ikke tar sikte

på jordbruksproduksjon, og dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke lengre er egnet til
jordbruksproduksjon i fremtiden. Dersom det er snakk om dyrka jord vil oppføring av kårbolig fordre

dispensasjon, hvilket er regulert i 5 9 annet ledd.

I forarbeidenes merknader t¡l S 9, ot.prp. nr.72 (1993-L994) vises det til at 5 8 definerer dyrka jord

som fulldyrka jord, overflatedyrka jord og gjØdslet beite.

Fulldyrka jord er jord som harfull plpyedybde. Dyrka jord kan altså også være jord som ikke harfull
pløyedybde.

I vårt tilfelle ut$Ør det meste av det totale arealet juletreproduksjon, og hvor det er full pløyedybde.

På arealet hvor kårboligen, hagen og den vestre delen av frukthagen er plassert (ref. vedleee 9) er

det som nevnt imidlertid ikke full pløyedybde pga. fjell rett under og over jordoverflaten. Se

fotografivedleggene (vedleee 1 til 6) som viser dette. I denne sammenheng viser vi også til vedlegg L0

- L5, og da særlig jordkvalitetsregistreringene i vedlese l-2 og forholdet til A-området som omtalt

ovenfor.

Gården har ca. 385 daa fulldyrket jord. Dette medregner ikke området for kårbolig og

juletreproduksjon. I kartet fra Skog og Landskap / NIBIO (vedleee LL) er arealet registrert som skog av

hØy bonitet. Dette skyldes at Skog og Landskap henter informasjon fra kommunens register i

matrikkelen, som definerer arealbruken. Arealet som kommunen har registrert med mulighet for

dyrking (dyrkbar jord) kommer itilfellet itillegg til de ca. 385 daa.

Gårdens jordvei er leid ut.

Drift av gårdens jordvei går ut på kornproduksjon med full pløyedybde. Driften vil ikke være godt

egnet på arealet hvor kårbolig og hage er tenkt ettersom man vil støte bort¡ fjellet. Dermed

vanskeliggj6res drift med pløying mv.

Når det gjelder arealet vest for hovedbygningen/våningshuset er dette tenkt som frukthage hvilket

følger en smal stripe fra nord og sydover ned til kårboligens adkomstveg. Dette arealet vil som

frukthage kunne regulere skjerming og innsyn av hensyn til privatlivet. Arealet er så vidt smalt at det

ikke er godt egnet til moderne landbruksdrift. Se vedleee L6 og l-7 som er tatt på det smaleste, og

som viser en bredde på ca. 5 meter. Treskeren til leietakeren er på ca. 6 meter, og dermed vil den

vanskelig kunne passere igjennom denne stripen.

Når det gjelder dispensasjon er det også et moment hvorvidt arealet kan tilbakeføres til
jordbruksproduksjon. Kårboligen og adkomstveien utgjør ca. L,5 daa og vil ikke kunne tilbakeføres.

De øvrige ca.2,5 daa (hage og frukthage)vilsåledes ikke bli bebygget og kan i prinsippet tilbakeføres

ved en krisesituasjon som fordrer oppdyrking av så mye matjord som mulig regionalt/nasjonalt. Her

bemerker vi imidlertid begrensningene ved at den smale delen av frukthagen fra syd til nord, som

tidligere var fulldyrka jord, som nevnt er smalt for en moderne drift. I tillegg utgjør resterende areal

(kårbolig, hage samt vestre del av frukthagen) er lite egnet pga fjell mv. som belyst ovenfor.

I relasjon tildispensasjonen vilvi påpeke at realitetene rundt arealet og jorda må legges tilgrunn i

kommunens vurdering og slik sette de nevnte kartregistreringene i perspektiv. Det vises til
kartbaserte registreringer omtalt i punkt 3.3 med kommentarer, samt de faktiske forholdene på

arealet som er belyst i punkt 3.1 og 3.2.
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Konkret for dette spesifikke arealet mener vi at det ikke er snakk om høyverdig dyrka mark, men i

stedet et areal som er lite egnet til oppdyrking. Ved å t¡llate en omdisponering medfører ikke dette at

landbrukshensyn forringes ivesentliggrad, og de svært konkrete forholdene medfører heller ikke en

usaklig forskjellsbehandling / brudd med likhetsprinsippet med en presedensvirkning for fremtiden.

4. Oppsummering

Vi håper ovenstående er en tilstrekkelig redegjørelse for sakens opplysning og de spesifikke

forholdene som gjelder Oppen gård og de omhandlede arealer spesielt.

Vi ber om tillatelse til å bygge den nye kårboligen på den angitte plasseringen, med omdisponering av

det aktuelle arealet som er registrert som dyrkbar jord.

Vi håper ovenstående gir en grundig og god oversikt som ønsket, og at vi får tillatelse til å bygge en

generasjonsbolig for gå rden.

Vi ber om at dette dokumentet med vedlegg følger saken. Dokumentet vil for øvrig også benyttes i

forbindelse med byggesØknad / rammetillatelse.

Grunneier av gnr 52 bnr 4
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sammenorag

I torbndelænæd konm¡neplanrwrqon har dd blrtt lordatt en rê/tqon a¿ den¡ordpolrtrske
arealvurdering (JAV). Den nyevurderinga har tatt utgangçunkt i landbrukwødier og

Jordvernhq'ìsyn, og har gätt tra ävæeen polrtrsktrl en taglrg arealvurderrng. Den har clertor
fãtt nytt nann, jordfaglig vurdeing.

Landbruksarealenei konm.rnen har blitt klassifiært i fireford<1 dliçklasær basert päulike
¡ ordffuksnessçl(rtterrer. Resultatdvrser at devrktrgsearealeneer knyttetttl tdtstedene I

konm-rnen og I angs hovedfartsärene.

Tenputr edn i ngen bl e vedtatt av for nannskapd 21 .04.201 5 sak 4f 1 5:

1 . lermutredntngen skal vae rdntngsgtvendelor arþedd nÞd re/ts1on a¡ konm;nçlanens
arealdd. Herunder ved vurdering av utbyggingæmåder.

2. Klasslfiæringeneog rdningslinjenefor saksbåandling i tenautredningen skal innarbddes
I konmlnçlanens besternrdser, og m cla tas henqrn t I r byggesaka og plansaker.

3. lgangsatt arbed næd regulenngsplaner r orffácHresmer klassllsertvll kunnetortsdte
uavhengig av rapporten-

4. Den jordfagligevurderinga næd rdningslinjer er$attø Jordpolitiskearealvurdering (JAV)
lra 1 t94.
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1. I nnlednrng

I konrnunsrs planSrdegi for 2O132015 frerngä dd hvilke planer som bø utabedesog
twrlke æm bør rryrderes Lld er rgargsdt rullerrng a¡ komrruneplanen tor Rrngenke, og ddte
tttløser d bdrov fon ogsä å re/idere den jordpolitiske aedvurderinga (JAV), som nä q 20 ù
gmtmd.

I gjddfldeLædtruksplarlor Rngerrkgvedtdt 21.(b.2U)\ ha tËtÎølg€t'ìdemägttngtor
latdtrukd i Ringerike. <{Slceproduk$onsressurseneog kulturlandskapd pä en bed mllig
mâtefor lrenttdtgegenerasjoner. lavarepane* mrlrg arbedsplasser lfiyttdtrl landþruKd I

Ringerike, prinrwt og ækundat. ProdusereSøS mrlig rrengdeav høyed mrlig kvalitd a¡
det rmr keclet har b€ho/ 1or, þasert pâ konrrunens naturgr tte lorutsdnr ngerl >.

1.1 tsakgrunn

Den fødejordpolitiskeaealvurderingafor Ringerike(JAV) bleutak¡ddd i 1W4. Da
konmunen utabe dd delne, va tokusd a 1r nne landþruksomrader som kunne omdtsponeres
og brukestil utbygging$ormä|. Sden den gang ha jorclvernhensynd komnrd Serkereinn i

aealplanleggrnç¡erì, og dd er nâen nqond mälsdüng om àslkreog opprdtholcle
rndproduwendeaeal.

Arbddd med den nyevurderinga¿v komm¿nenslardbruksaed ha derfor tdt utgangspunkt i

landbruks¿erdreneog hvrlkeorrder Ðmer vrktrg$, og hvrlkekntener æm bør leggestrl
grunn vedvurderingar innçill om qrdrd aedbruk- Den nyeaealvurdaingaer basert pä

ladbruksfaglrg kunn$<4 hentd lrabl.a tìkog og landskp.

Vr ha valgt ä kdleden nyeaealvurderrngator <lordt4lrgvurderrng>>.

1.2 I or mald med utrednr nga

I forbinddsemed dd igangsdteat¡ddd nred komrrunçlanreri$on ha dd væt d ørskeom
äre/rdereJAv, og r platprogranrrnd stä æt tølgende

Jtrdpoltttsk arealvurdertng blevedtatt 13.04.1994 og har væt d goclt SyrrngwøldøD/ og lagft

til rdtefor en langsktig Srategi for ffuken av landbruksarealer i konrrunen. JAV har vat
tøendelor konmrnensomrsponertngçolrtrkk, og er al(trvt þrukt när clet g¡dda spørsrËl
somonhandler arealtruk. Dd er behov for rs/idering ar JAV.

1.3 Avgr ensnr ng og mdode
Hde komm¡nen er tdt med i den nyeaedvurderinç,en, og konmunensaed ha bl¡tt ddt inn
r ttrekdegører: wætvtkttge, vtktrç, mrndrevrktrçlandbruksomrãder og landbruksomràH
æm I i gger orer verned<oggrensEr

Nä dd gjddø argrensninga a/ de ulike ladbrukornälene ha følgende kriterier blitt l€t t¡l
grunn:

- Sarmenhengede j ordbruksaed (Ful I dyrka j ord, o¿erf I dedyrka j ord og
rnnmaksbete)

- Jordkvdrtd
- Arrondering og bruksdruktur
- Om dd finnesomr#er som kan nvdvrkes, sËkdt dvrkba iord
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2. nvtlKe lovverK regulerer bruKen av tanoþruKsareatene/

2.1 Jqdlov
Formäld med jordlwen er blant annd ä sikreen bæekrdtig utvikling og vek$ i bygdene.
AredressLtræneskd drsponeresutlralrenrtrclrgegffier€Ejonersbdrov. l-orälàtll
naingisltvikling og bosdting mädd leggestil rdtefor d gäderswrlederessurser, bäde
aeal og þygnlng, kat utnyttesÐm en hdhet. Lo¿en Inndlolder bl.a d lorþud rrct ctdrng og
omdiçonering, og ha ogsåregle om drivçlikt.

2.2 Skogbrukslov
Lo¡en (ZJOtt) hä som tormä àlrsrrneen bæekrdtrg lorvdtnrng ar skogressuræne ¡ hde
landd, hvor dd biologiskemangfoldd skd sikreg dd skal tæhenqrn til landsk4d, frilr¡ftdiv
og kulturverdtene t skogen. tikogbrukslo/eî legger tll rdtelor erì nætngsrnessg utnyttdsea¡
skogressursre lvor dd ogsä sdtes regler for miljølrensyn.

2.3Plan- og bygnrnggw
D4iens Har og bygningslov blevedtdt i 2008 og hã som fornBl äfrenrrne bæekrdtig
Lltvtkltngtll þestetordenenKdte,safiunndogtranrtrdrgegenerasjonø. Hanleggngdter
lorsr skd gi grunnlag for vedtak om bruk og vern a/ ressurser.

J. Jorovern: A ta vare pa matJoroa

Jonctvern handler blant arnd om à sikre grunnlagd for norsk nrdprodukgon pä kort og larg
sld. Jordaealqrekan ddrneresæm aeder somer clyrkadlø dyrkbãe. AltsàKal ogsà
høyprodukti ve skogøeal er vare en ressurs for f renti d i g mdprodukg on.

Jordaedene er verdifulle pä grunn a¿ sitt produk$onspotensial, nren ogsä fordi disæ aedsre
ha andre kvalltder som ha dler kan haverdr tor rnnbyggerne r Rrngølke konmune.
Jordbruksaedene utgjør en dd a¡ kulturlandskapsbildd, og çiller säedesSor bdydning
bdelor opplerdsar a/ Rngenkesävd som d lanchk4d lormldler Rngenkes hl$one.
Jordbrukslandsk4d huær oge en rekke kulturminner. Altsavil lør ved er god

JOr(vernpoltttkk tkke bae be/ae de produkgonsîessgeverdlane, merì ogsà dd
ku I turhi $ori ske og i denti tdsbyggende aspektd v i I ivadæ.

Vi blirflereinnby(re¡erei Norç, og i Ringerikeerdd ogsaøng(eomdorveks i äeneæm
konmer. I Norgeanslû nHr en vd<st pâca 2{J pS. frern tll 2LB0 og I L4'JtÐ er dd utslkter tll d
vi kan võre narrn€re7 millioner nordmenn. For ä kunne Wdlø en økende bdolkning er dd
også vl lft I g d v I ta vae pä de ornãene som er egnd tor mdprodukg on. Dd er en næ1 ond
mãlsdning d ndprodukgonen d(d øt<ei td<t med bdotkninga I denyeSdliç
plalrdnlngsllnjqletor wtorclna a€d- og trarçortplal ltnnesdd en ny torrrulalng: (L,d er
nøclvendig ã ta vare pã god tmtjød, tren jordvønd nË balanæres r¡pt dorsanfunnds
bdto¿>>. I RtngertkeqSYoan konmunensãed pàdrøye1 50Oknf egndtrl mdprodukgon.
Til santmtligning er kun 1o/o an komm,rnensaed bebygd. Altsä bø M.væe mulig ã legç
tr I rdte tor vd<$ uten d ddte komnBr I kont I I lC med rrd1 orcl.

Den Jordlæltgevurdenngerì må ta utgangspunkt r aedenes podukgonss/rìe og en vurderrng
ar hdhdliçlandbrukæmräer. Salig aeder som liggø som bufferæne mot
uûbyggngÐffràler mä skresd Serld vern tor à hrndred yttølrgere press €v vlldtge
j ordbruksaed er. ofte er ogrÉ di sæ aed ene høyproduktive. D4ens buk a¡ aed æ,
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q endomsgrerìær, og e endomsSrul(ur er underordnd dd I angs ktr ç produks¡ onspotens al d
aealeneinndra.

4. Uagensstuasjon

Ringerike konmune liggø na hoveddder og de rred folkerike ornãdene i lmdd, og
Rtngøtkeer bådeen byKomnuneog er lãìdbruKskorrmune. I HøndosÐnräcletttnnesen
rekke gode urbare kvditder wntidig som dd finnesverdifulle ndur-, friluft+ og
lãìclbruKsmracler. Av kommunens nær 30 000 rnnbyggøe bq de fle$e rnnþyggerne I og I

ti lknytning til Høndoss.

Ringøikesbdiggenhd og nahd til ho¡ed$adm kan væed fortrinn, og kal føretil vek$
rnnentor et çd<ter ar tlenestq¡tendevrrKsnhder. Dd er ülgang bàIe pàaeder tor
næingwirksonhd og rds/ant ah¡edskrdt, salrtidig som dd er rddivt la¡e
dðl ør ngskodnder og d konkurranseclyktr g I ønn$tvà

Allekomm.¡ner ha en aealplan for komrn¡nen smvis samnerhengen mdlom
sanlunnsutvtkltngen og lvrlke utgag og behov ddtegrr lor aedbruken. Aredpla¡en skd
angi hovedtrekkene for hvordan aed ene skal brukes og verneq og lv i I ke vi kti ge hensyn æm
mà rvadæved dsponeflngen a¡ aealene. G¡ddendekonmunçlan tor Rrngørkeþlevedtdt
i Konmunedyrd 30.08.2007, og er glddø for peioden 2æ7 - 2oß.

4.1 Prioriterte tdtSeder i kommunçlanenssamfunnsdd
Rt ngert ke I orventer bdol knt ngwekst. Dd er r l<omrunepl anens sæf unnsdd æ1 5-2030 I agt
opp ti I planlagt høy bdol kni ngwekS til 40 000 innbyggae i nnen 2O3O- Ddte leggø d press
pâ þolrgr¡tbyggrnga

I konmuneplanen er dd l4t op trl d dd medea¡ byggngffi skal konsrtrerestll /
pri oitøte omräJer. Fd l es for di sæ omräene er d de d l erede ha godt döl erte bol i gonrãder,
og d de er ongttt ar vtkttç¡ordþruksomrãler. Lle ryv omrädene er Nes I Add, Hdltngby,
Sokna Tyri SrandAsk, Herdsbygd4 Høndoss sttrum og Hargsbygd.

4.2 Nyeveer og Rrngenksbane

Dd pàgä f lere ornfdtende wferdsdçroqekter som ¡ d 10 äs perçektiv kan fã Sore
konsekvenær tor Rtngarksf unnd.

NytrrddtsE lttmdlomtiztdurkaog Høndosser under planleggng. tidv omlrafrntten
i Sor grd arhenger ar prioriteringer i Nas¡ond Trançortplan (NTP), er dd mye
æmtyder päd hdeSreknrngenvrl blrlulllørt t lø4,â.av cþnãffieM2aene.

Rtngert ksbanen ha tdt mrdler tr I çpstat ar planabe dd, og dd synes ä væe Søfre I nterese
for ddte prosj ektd nä enn ti dl i gere. H øyhdi ghdsutredni ngen Í r a2O12 peker pa
tsergensbanen som den meS lnteressante strd<nrngen nä dd g¡dder oppgrderr¡g ar
eksi$erendetræer. I dennesmnenheng blir Ringeriksbaten pd<t pasom d nøkkdpoqd<t i

torhold trl bdolknrngwekst og trilsportdterçø€ knyttd tll lroved$dqr.
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Jernbaîe/erkd og sldffsvewæn ha r sanabed nylrg tulllørt en utredntng om sarcrdnd
løsning for Ringeriksbaren og E16 Skad -Høndoss Denne utredninga ligger nåtil høing.

Nyogforbedrdtraæfor E1 6(Rv 35) Eggemoerì-Olumvilgi Ringeriksegionenenenda
bedrettlglengdtghd mot hovedtlyplæen pâGadermoff. Hfllagt anleggssrt her er 2{J16.
Planen er sa äfo¡lsdte rned Srekningen Eggemoen - Nyrnoen.

þ. HVOr er oevtKUge tanoÞruKsmraoene I KlngeflKg/

Resrltdfle a¡ den nye katleggingaviser d deviktigsejordbruksaealene (A og B)
hovedsd<d t g tt nnes rundt tdtstedene. lJe $ørSe aed ene tl nnes rundt H øndoss og
Hatgsbygd, man ogsáaeder rundt Ask, Tyridrard og Nes ¡ Adal. I tillegg gËr d d bredt
bdte hovedsd<dtg largsvestsda a¡ L16 opp mot og lorbl Halllngby, og talgs rv / npt tickna

JORDFAGLIG VUHDERING
RINGERIKE

æs@
¡t

¡liærrI

I.¡æ
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Ringerike ha wæt gode ndurgitteforhold for jordbruk, og Ë mede a¡ dqr dyrka maka er
ar god kvdltd. Den dyrka maka utgør r overkdìt at 5Yo a¡ konmunenestotale landaed.

6. Forgag tll retntngsrnJer Tor lorvaltntngen av landÞruKsomracter I

KOmmu nepl anens ar eat og

Dennetemantredntngen omverdren a¿ lardbruksrnâder bør leggestrl grunn tor abedd nred
avurdereinnçill til komm.lneplaner. I tillegg bør den ogsávaerdningqgivendefor
sd(sþåa,Ëltng nãr sd<er konmer opp trl bdrandlrng uterom komnunçlanrwrslon.

U nder 1 I nnes sî besknvd æ a/ de ul r ke omràlene og lorg ru tt I rdnt ngg I nJ er tt I

konmunçl an bedemmd ser i konrnunçl anens aeal dd .

S)¡at vr ldt ge I andbruksomrà1 er (A-omräda )

Sørrewnenhengendejordbruksaed, med glennonrgåerdewæt god og god jordkval¡td.
Mdlonr$oreog $ore bruk, og ottem spesrdrsstdkre¿qrcleproduks¡oner. Ornfrene ha
ofte$one mllighder for nydyrking.

Retni ngd i njq for A-omäÈ :

I srat vtkttç landbrukæmfus S(al landbrukshensynd ga toran andrevrlrtrge
sanfunnsinteresser. Landbruldrensynd skal kun vikeder dd dter kornnrnçlan er
vedtatt en sanfunnsrtvrklrng omtrlgoclær andretornel enn landbruk, og der
alternativ lokaliwing visa seg ä ikkevae mllig.

Vi kti ç | andbr u ksomräder (B-onrãder )

San¡'nenhengendejodbruksaeal, men tictvis noeoppdykkd. Jordkvditden er grenødt god.
tsruksdrukturen er vatert og hã spdderet lra srnätrl mdlomSore eendomtË. I ttlknytnrng
til eksiSerendejorda finnesdd ornàÈ trvor dd er dyrkbaereserver.

Rdni ngd i njer for B-omàder :

I vtkttgelandffiukæmäder bør landtrukgrensyneneha en $or rollg og clet $<al

ford i gç sa I i g tungtve ende ärsaker for at di sse skal kunr¡e vi ke ved spø snËl om
endrd arealbruK Sbm ho/edrqd bü det tordrggeen arealplan nBd utrednlng an
konsd<vens qg altønative lokal i seri nger.

M i ndre vi kti ge landbr ukæmräder (Gomrádø)
Ddte er omrriler lvor de f ul ldyrka aed ene er mer opp$ykkd, og bruksdrukturen ofte
kJennetegnesa¡ mndreeendommer. JordKvdrtden er npr valert og cþt ltnnes lrtedyrkbae
reserver.

Rdni ngd i njer fq C-omäer:
I mnclrevll<ttgelandbruksomäcler vrl landbruksnteresænenorrmlt kunneha en
nirdreviktig bdydning när dd gjdder endrd arealbruk Dog skal dd fordasen
konl{rd og lndvldLdl vurdenng r allerderantehensyn r sakerì, denblant dntts dler
ni lj mssi ç ul enper for I ar¡dbr ukd, kr.¡l tur I andskap og sanfunnsi nter æ.

L an dbru ksomrãder om I i gger o¿er ver n ed<oggren sa ( D- omr ã1 ø )
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SkoglovaS 1 2 hJernler torskntt tor sknng a/ skottr tll vern tor annen skog dler vern trct
ndurskader mot fjdl og har.

Rdni ngd i njer for D-omäder:
I I andbr ukæmâder æm I I gger ovø vaneskoggrerìs¿t vl I I andffi uks nterære norrml t
kunne ha en nindreviktig bdydning när dd g¡ ddø endrd arealhuk. lmdlertid er dd
andre hensyn som trol t g vr I ha Sørre bdydnr ng (natur m lJ ø, tr I I uttsl lv, natur I ands{<ap

nm). Dd d<al fordas er¡ konkd og individud I vurder i ng i al le rd e/ante hensyn i

sakel, derlblant dntts dler mlJønessge ulenper lor landbrukd, kulturlandskap og
sanfunnsi nteresser.

/. LJrO Og UrrryKK

Fulldyrka jord: Jordbruksared Ðm er dyrkatil vanlig pl4redybde(30 cm) og kan benyttestil
d<ervd<ster dls tll eng, og sonr kan tornyesved pløyng.

Overtlatedyrkalord: Jordbruksaeal somtor dd medeer rydda og¡ernd I overflden, dlk d
nraskindl høúing er mulig.

lnnrnarkstHte Jordbruksaeal æm kan benyttesæm betg men som ikke kan hø$es
nEskl ndt. M l n S 5U Ulo EN aeal d S<al vae clekt a¡ græter d l er þetetal encle urter.

lJyrkbar Jord: Arealer sm ved oppdyrKrng l€'ì sdtes I Sald 9lk d ctevtl holde kra¡enetll
fylldyrkajord. Disæaedeneholder ogsakrarenetil klimaog jordkvalitdfor oppdyrking. Dd
er verdt ã merke çg d æer/,er sm egner æg tor oppdyrlcng kan vae I kontlrkt rned andre
hensyn og lowek (f.eks kulturminn6/ern, ndurmargfold mm.), og er ikkenøcfuendigvis
real lserbae. Lld æm er g¡ennorngãtde tor Rr ngør ke s n dd er d cle dyrkbae ressursre olte
ligger i tilknytning til eksiSerendejordo.

Jordkvalitd: I ddtetemd<atd er jordbruksaedeneddt inn i treklasser. s/æt godt, god og
ml ndre god

J ordtflal ltd. I nndd I ngen r de ul t ke gruppene skl er dter en vurden ng ar
jordegenskæer som er viktig for den 4ronomiske bruken ar jorda sant jordbruksaedd
hdltngsgrad. Jordkvalttet*fltd ø uarhengrg ar klrma og lorurtsdter d lordaer ctre/d r

henhold til god 4ronomísk praksis.

srat god: Jordbruksaed som er ldtdre/neog sm nornralt st gir godeog ävise
arltnga a/ kulturvek$er ttlpassd dd lokale klrnrd. Dd forutgtesd aeder med
grøftebehw ga fungerendegrøftesy$enr og d ornàder sm er noetørkantsdt blir
kun$tgvãìnd. Jordffuksaed r denne klassen ha mlndreenn ã) pnosent hdlrng.

GodJordþrukslvalltd: Jordbruksaeal med egensl(æer om kan begrensevd<stvdg og
päirke der agronomiskepd<sisqr. Dd kan drdeseg om jordegend<æer som er
tgun$rçlor qrkdtekulturvek$er dler aed med hdlrngsgracl mdtomz0 og lts
prowtt som kan begrenæ bruken ar enkdte jordtrukgnækiner- Svæt tørkafisdt jød
hører hlennet clennekl¿ñn, men med gun$rçKllrnáorhold og tllgmgttl
vanningsanlegg kan jorda likerd vae wat godt egnd til grønnsd<sdyrking og andre
trdlrgproduks1 oner.

Mlndregodlordkvalttd: Jordbruksaed med storebegrensntnger, enten I torm a/
irrrr{ørsrd¿.rìâr c rn i clrv nrd n\ti¡kq rrdrr nr rr&cts rìal rnrrìrìrìrnidr nrd¿cic allq
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grunnd trdt terreng (o/er 33 proænt hdlrng). hn Sor dd a¡ aedqre I @rne klassl
brukes som bdtg noe de ofte er wæt godt egnd til.

Dekar: Etdekaer 1 000nf'

Arrondering: Nä vi snd<ker om arondering menes mãten qr dendom dler jordtdg er
argren$ pa, of¡ er q¡øne d uttrykk sm brukestor à besknve hvorvldt eendonmen er
uforrnd pá en mãte om gir raiondl drift. F.eks vil d jorde med mange kroker og wingø
vaedãlrg arondert, ffEns largeog rettelorder er eksenpler pägod arondørng.

tsruksSruktur: Nâr vl snd<ker om bruksSrukturen merìesSørrdsen pâ
ladbruksdendonmene i d omãJe. F.eks vil nm medvaiert bruksdruktur mened dd er
vanltglorddrng a¡ þdesnÉog Sor landbrukseendomrm I d orn¡ide.
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Asle Oppen   

Heradsbygdveien 29A 

 

3518 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/9779-16 13293/17 GNR 52/4  19.04.2017 

 

Vedrørende søknad om dispensasjon fra jordloven 

Gnr/bnr 52/4 - Heradsbygdveien 
 

Det vises til søknad om omdisponering av dyrka mark til juletreproduksjon og tomt for 

kårbolig, samt befaring den 8. mars. 

Søknad om de to tiltakene blir behandlet i to forskjellige saker. Søknad om juletreproduksjon 

er midlertidig og er en videreføring av tidligere gitt tillatelse. 

Når det gjelder omdisponering av tomt til kårbolig er det en permanent omdisponering. 

Ut fra tidligere innsendt forslag til plassering ser det ikke ut til at plasseringen er særlig endret 

i søknaden som er sendt inn. Adkomstveien er flyttet noe men ellers ingen endring ut fra 

vedlagt kartskisse. 

Det går ikke fra av søknad eller kart hvor stort areal det søkes omdisponering for. Det ønskes 

også en nærmere beskrivelse hvorfor dette er den beste plasseringen av kårboligen.   

Jordvernet er blitt vesentlig styrket i det seinere. Det skyldes at en stor knapphet på 

matproduserende arealer i Norge. For at det skal klassifiseres som dyrka mark er det ikke krav 

om full pløyedybde. Vi har hatt jordloven til å ta vare på dyrkbar og dyrka mark i lengre tid. 

Nå er det også gjort endringer i plan- og bygningsloven. Ved omdisponering som krever 

vedtak etter plan- og bygningsloven skal jordvern også vurderes. Det siste er innskjerping når 

det gjelder boligbygging på dyrka mark fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet. 

Alle politiske signaler går i retning av at dyrka mark ikke skal anvendes til boligbygging der 

det kan finnes andre alternativer. 

Ved behandling av saker regulert etter gjeldene lovverk er det et mål for Landbrukskontoret at 

alle får lik behandling. Om det må komme noe skjønn inn i bilde må vi bestrebe oss på å få en 

så lik vurdering i sakene som mulig. 

Om vi opplysningene om arealbeslag og noe nærmere beskrivelse for valg av tomt vil vi 

behandle saken og sende den til politisk behandling.  

 

 

 

 Med hilsen 
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 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Eiliv Kornkveen 

leder 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi:  

Ringerike kommune, Byggesak v/ Hans Otto Larsson 

Ringerike kommune, Landbruk v/ Mathea Storihle 

           

  

 

 



Fra: Asle Oppen [asle@oppen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Eiliv Kornkveen [Eiliv.Kornkveen@ringerike.kommune.no]; Mathea Storihle []; Arne 

Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; Hans Otto Larsson 

[Hans.Otto.Larsson@ringerike.kommune.no]; Moe, Sverre [svmoe@online.no] 

Sendt: 23.03.2017 18:50:28 

Emne: Søknad til landbrukskontoret 

Vedlegg: P489-KÅRBOLIG OPPEN-GNR.52 BNR.4 RINGERIKE-S0.11-

SITUASJONSPLAN-170322.pdf; Kart omdisponering 1994.docx 

Til landbrukskontoret i Ringerike Kommune 

Søknad om juletrefelt og tomt til kårbolig på Oppen gård gnr.52 bnr.4 i 

Ringerike kommune 

Jeg viser til landbrukskontorets uttalelse av 17.02.17 vedr. plassering av ny kårbolig - deres 

referanse 15/979-13. Jeg viser også til befaringen som ble avholdt den 8.mars d.å. 

Bakgrunn 

Det ble tidlig på 1990-tallet gitt tillatelse til å omdisponere to dårlig arronderte jorder til 

juletredyrking. Ett av jordene ligger inntil tunet på vestsiden, og det største ligger syd for 

dette, rundt en rygg med "åkerskjær" - se vedlagte kart for juletrefelt som fulgte tillatelsen. 

Tillatelsen ble gitt med ett omløps varighet. Jeg har beklageligvis oversett tidsbegrensningen 

og ikke søkt om forlengelse av denne tillatelsen.  

Jeg søker nå om oppføring av ny kårbolig med plassering på den nevnte ryggen - se vedlagte 

kart/tegning SO.11 SITUASJONSPLAN - 170322  

SØKNAD 

Jeg søker om dispensasjon fra jordlovens §9: 

- for å fornye de to juletrefeltene 

- og for å bygge kårbolig på ryggen som går som en kile ned i det søndre juletrefeltet (se 

vedlagte SITUASJONSPLAN) 

Begrunnelse 

01. Begge jordene er dårlig arrondert. De er ikke godt egnet til kornproduksjon som er dagens 

produksjon på gårdens   øvrige dyrkede areal. 

02. Gården har i mange år opparbeidet et marked for produksjon og salg av juletrær. 

03. Kårboligen søkes plassert på en grunnlendt del av jordet med mange "åkerskjær". Dette 

området inngikk ikke i omdisponeringen fra tidlig 1990-tall - se vedlagte kart. 

04. Det kan også nevnes at det med denne plasseringen av kårbygningen vil ligge til rette for 

en samordning av vann og avløp til offentlig nett for hele gården. I dag er dette private anlegg. 



Ta gjerne kontakt hvis det er behov for ytterligere informasjon. 

Vennlig hilsen 

Asle Oppen 
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Sivilarkitekt Sverre Moe AS   

Postboks 3140 

 

3501 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/9779-13 6032/17 GNR 52/4  17.02.2017 

 

Uttalelse om ny kårbolig på Oppen gård 

Gnr/bnr 52/4 - Heradsbygdveien 

 

Viser til søknad om oppføring av kårbolig ved Oppen gård og epost av 08.02.17 med avklaring 

av endret plassering av kårbolig. 

 

Beskrivelse av saken  

I forbindelse med generasjonsskifte på Oppen gård i Ringerike kommune, gnr/bnr 52/4, ønsker 

hjemmelshaver å bygge kårbolig på eiendommen. Eiendommen består ifølge Gårdskart av totalt 

18271 dekar, hvorav 387 dekar fulldyrka jord og 15514 dekar produktiv skog. Bebyggelsen på 

eiendommen består av våningshus, en horisontaldelt tomannsbolig, låve og flere landbruksbygg. 

Driveplikten på eiendommen er oppfylt ved at dyrka marka er bortleid.  

 

Ny kårbolig er planlagt på et område som i gårdskart består av skog med høy bonitet og 

dyrkbar jord. I 1994 ble dette området godkjent for midlertidig omdisponering fra dyrket mark 

til juletreproduksjon. 

 

Det omsøkte området er i kommuneplanen avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område). I jordfaglig arealvurdering for Ringerike er området klassifisert som A-område. 

Dette er et område med meget sterke landbruksinteresser. 

 

Vurdering  

Etter endret plassering av kårboligen er den nå tegnet på dyrkbar jord, og krever dermed 

omdisponering etter jordlovens § 9 før tillatelse. Arealet viser seg å være midlertidig 

omdisponert til juletreproduksjon, tillatelsen er datert 13.04.94 og er begrenset til en generasjon 

juletrær. En generasjon regnes til juletrærne er over 3 meter og har gjerne en omløpstid på 8-10 

år. Dersom det fortsatt er ønskelig å drive juletreproduksjon på arealet må det igjen søkes om 

midlertidig omdisponering. På bakgrunn av dette stiller landbrukskontoret seg negative foreslått 

plassering av ny kårbolig. 

Arealet sør og vest for foreslått tomt til kårbolig er det i dag boligfelt. I ny kommuneplanens 

arealdel er det forslag om fremtidige boligtomter lengst sør mot veien. Vi foreslår dermed at 

saken innstilles i påvente av kommuneplanen. Dersom området blir regulert til boligformål kan 

kårboligen legges dit, eventuelt som separat boligeiendom. 
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 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Mathea Storihle 

rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: Hans Otto Larsson, byggesak. 

  

 

Vedlegg: Vedtak om midlertidig omdisponering dyrka mark, datert 13.04.94 











 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1797-13   Arkiv: PLN 434  

 

Detaljregulering nr. 434 Veksal og Ve massedeponi - oppstart  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_434 detaljregulering for Veksal og Ve 

massedeponi med forbehold om at områder som kan komme i konflikt med 

Ringeriksbane og ny E16 (FRE16) kan tas ut av planen.  

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

3. Det må gjøres en vurdering rundt størrelse på tiltaket videre i planprosessen. 

4. Behovet for deponiplass ved bygging av FRE16 bør vurderes i sammenheng med 

dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng med erstatning for 

landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av Ringeriksbane og E16.  

5. Det forutsettes at deponering av masser ikke går i veien for FRE16 sine 

byggearbeider. 

6. Resultatet av utredningene, spesielt grunnundersøkelser, må legges til grunn for 

kommunens videre behandling av planforslaget.  

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å regulere området for etablering av massedeponi for mottak 

og deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. Arbeidet med detaljreguleringen har 

som formål å sikre areal for massedeponi med etterbruk som landbruksformål. 

 

Deler av området er nevnt som område 13 i rapporten «Massedeponier – Ringeriksbanen og 

E16» Området er i rapporten på 105 daa og legger opp til at det kan fylles ca 620 000m3. 

Prosjektbeskrivelsen for denne reguleringen avsetter et område på 260 daa med en oppfylling 

på 3 700 000 m3. Det må gjøres en vurdering om størrelse på tiltaket videre i planprosessen. 

  

Etter eventuelt vedtak av oppstart vil det bli utarbeidet et planprogram. I forslag til innhold i 

planprogram til denne saken er disse temaene nevnt: 

 



Bakgrunn og formål 

Framdrift 

Informasjon og medvirkning 

Tidligere aktivitet i området  

Planforslaget 

Krav om konsekvensutredning av planforslaget 

Gjennomføring av tiltaket 

Nasjonale føringer 

Nasjonale retningslinjer 

Fylkesnivå 

Lokale føringer 

0-alternativet 

Alternativer 

Utredningsmetodikk 

Landskap 

Naturmiljø 

Landbruk (jord- og skogbruk) 

Friluftsliv og rekreasjon  

Kulturminner og kulturmiljø 

Nærmiljø- barn og unge 

Forurensning (støy og utslipp til vann) 

Næringsliv og sysselsetting 

Transport og trafikksikkerhet 

ROS-analyse 

Etterbruk 

Adresseliste 

 

Innledning / bakgrunn 

Østlandske Miljødeponier AS (tiltakshaver) har inngått intensjonsavtaler med grunneiere for 

et område på til sammen ca. 260 daa for utlegging av rene, naturlige jordmasser på deler av 

gnr./bnr. 55/7 (Veshall) og 54/2 (Ve) på Heradsbygda i Ringerike kommune. Med en god 

arrondering og tilstrekkelig avstand til Sogna (ca. 130 m) vil det kunne fylles opp med ca. 3,7 

millioner m3 (faste innbygde masser). Antatt driftstid ca. 10 år, men dette vil avhenge av 

tilgang på masser. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Oppfyllingsområdet er ikke regulert og grenser heller ikke til regulerte områder. Området er 

avsatt til LNF-område i kommuneplanen. Adkomsten til oppfyllingsområdet vil grense til 

reguleringsplan for «Rv 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene sak 14/377». Hele 

oppfyllingsområdet skal etter avsluttet oppfylling tilbakeføres til landbruksareal (LNF-

område). 

 

Oppfyllingsområdet ligger hovedsakelig innenfor et område med medium risikonivå for 

kvikkleire (Id 866 Veksthallplassen i NVEs register over områder med kvikkleire). Det vil i 

forbindelse med planarbeid og detaljprosjekteringen bli utført nødvendige grunnundersøkelser 

for kartlegging av grunnforholdene med tanke på geotekniske egenskaper, kvikkleire og 

stabilitetsforhold. 

 



Området kan komme i konflikt med FRE16 og ny utforming av Ve-krysset.  

 

Forhåndshøring 

I etterkant av oppstartsmøtet ble det foretatt en begrensa forhåndshøring hos Bane Nor, 

(vedlegg «Epost»). Deres uttalelse: «Igjenfylling av disse ravinene ligger hovedsakelig 

utenfor området som er direkte berørt av vår utbygging. Vi er muligens litt inne i samme 

området nærmest eksisterende rundkjøring. Igjenfylling av ravinene vil ikke påvirke negativt 

for vårt prosjekt forutsatt at dette ikke skal pågå i samme periode som våre byggearbeider. 

Vi forventer da at kommunen sjekker ut hva slik igjenfylling vil bety mht eventuelle 

geotekniske tiltak med tanke på den tilførte vekta terrenget belastes med. Ellers har vi ingen 

kommentar til dette.» 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. Innkjørselen overlapper med 294-01 rv. 7 Ramsrud-

Kjeldsbergsvingene. 

 

Planer under arbeid i området 

Planen overlapper med statlig plan NO201604 Ringeriksbanen og E16. Denne planen er 

under arbeid. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Jan Dalebråten ved Østlandske Miljødeponier 

er forslagstiller. Det viste området følger eiendomsgrensene. Planlagt område for oppfylling 

er vesentlig mindre enn planavgrensningen og vil bli nærmere avklart som en del av 

reguleringsplanprosessen sammen med vurdering av alternative adkomster. Se vedlegg med 

planavgrensning. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: 55/7 Veshall og 54/2 Ve.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til LNF.  

 

Temautredninger til revidering av arealdelen i kommuneplan 

Temautredning masseforvaltning i forbindelse med revisjon av kommuneplan vedtatt 

18.08.2015, sak 88/15. Deler av området er nevnt som område 13 i rapporten 

«Massedeponier – Ringeriksbanen og E16» Området er i rapporten på 105 daa og legger opp 

til at det kan fylles ca 620 000m3. Dette forslaget opererer med et betydelig større område, på 

260 daa og en nesten 6 ganger så stor oppfylling på 3.700 000 m3. 

 

Området er klassifisert som C-område i kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, 

vedtatt 02.12.14. C-områder har friluftslivsverdier fordi de brukes til friluftsliv. Områdene er 

ofte ikke tilrettelagt, men har potensiale for økt bruk ved økt tilrettelegging og tilgjengelighet. 

 

Området ligger innenfor JAV-klasse A, noe som viser at det er et område med meget sterke 

landbruksinteresser. Områder i nord inn mot rv7 er av god jordkvalitet og noe svært god 

jordkvalitet.  

 



Det er kvikkleire innenfor planområdet som er klassifisert med middels faregrad, alvorlig   

konsekvensgrad og risikoklassifisering 3. Kvikkleireundersøkelse vil bli en viktig utredning i 

konsekvensutredningsarbeidet. 

 

Juridiske forhold  

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 er ikke i tråd med overordna plan, og oppstartsaken legges derfor fram for 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 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.  

 

Planen tar sikte på å fylle opp et ravinelandskap ved deponering av masser. Ravinelandskap 

har den senere tid vært utsatt for bakkeplanering til jordbruksformål noe som har gjort 

landskapsformen mindre vanlig.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av områder regulert til LNF og muligheter for 

etablering av dyrkbart areal på sikt etter deponeringen er over. 

 

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. 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Medvirkning i planprosessen vil framkomme av framtidig planprogram. 



 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Detaljreguleringen for Veksal og Ve massedeponi tar utgangspunkt i et økende behov for 

egnede deponiplasser for masser fra Ringeriksregionen. Planområdet ligger vest for 

Heradsbygda, på andre siden av rv7. Bygging av samferdselsprosjektene Ringeriksbanen og 

E16 er beregnet å gi enorme overskuddsmasser.  Forslagstiller har selv gått inn for å lage 

planprogram for utredningene i forbindelse med detaljreguleringen. Dette vil gi et godt 

verktøy for å kontrollere at nødvendige vurderinger blir gjort.  

 

Den er en kjent forekomst av kvikkleire i området. Rådmannen mener det er viktig at 

geologiske grunnundersøkelser avklarer om tiltaket kan utføres med tilstrekkelig sikkerhet. 

Rådmannen anser samtidig at en oppfylling av masser like gjerne kan ha en stabiliserende 

effekt og mener derfor at planforslaget ikke bør frarådes av hensyn til kvikkleireområdet. 

Dette må dokumenteres gjennom konsekvensutredningene. 

 

Det vil komme utredninger på de temaer som er viktige for reguleringsplanen. Hvilke 

konsekvensutredninger og hvordan, vil forslagstiller komme tilbake til i planprogrammet. 

 

Forurensning i grunnen 

Rådmannen forutsetter at det skal deponeres rene naturlige masser. Allikevel vil det være 

viktig å utrede hvordan man vil forebygge eventuell avrenning fra massene, spesielt med 

tanke på nærheten til Sogna. Hvordan dette planlegges vil komme fram i et fremtidig 

planprogram. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Ravinedaler er en truet naturtype. Landskap og naturmiljø er viktige temaer som vil bli 

utredet senere i reguleringsprosessen. Sørumsmarka er klassifisert som et bynært 

friluftsområde og det vil videre i planarbeidet bli viktig å konsekvensutrede hvilke effekter 

massedeponiet vil ha for friluftslivet. Fordeler og ulemper ved tiltaket vil bli utredet. 

 

Folkehelse 

En oppfylling på 3 600 000 m3 over 10 år vil gi omtrent 130 lastebillass per dag fem dager i 

uka. Rådmannen mener derfor at det blir viktig å utrede hvordan støv, støy og trafikk vil 

påvirke naboer i anleggsperioden.  

 

Samlet vurdering 

Det er viktig at reguleringsplanen og driften etterpå ikke kommer i konflikt med 

fellesprosjektet for vei og bane. Det er positivt at det til slutt vil etableres mer dyrkbar mark 

som følge av deponiet på sikt. Det er viktig at drift av deponiet ikke kommer i konflikt med 

byggefasen til FRE16. Hva som kan og bør gjøres i området vil bli klarere etter at nødvendige 

utredninger er gjennomført. Oppstart av planen anbefales. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Rapport – massedeponi – 06.09.16 - orientering 

4. Temautredning masseforvaltning vedtatt 180815 

5. 434 Veksal og Ve massedeponi Prosjektbeskrivelse 



6. Epost 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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SAK - oppstartsmøte  

STED: Eikliveien 8, Plankontoret  

TID:   08.06.2017, 13:00 

REFERAT SENDES TIL:  

Rolle Navn og e-post Til stede 

Forslagsstiller  Østlandske Miljødeponier v/Jan 

Dalebråten 

X 

Fagkyndig Golder Associates AS v/Rolf E. 

Andersen 

X 

Grunneier 

 

Arne Torstensrud 

Ottar Torstensrud 

Anne Bang Lyngdal/Nils Christian 

Bang 

X 

X 

X 

X 

RK, Areal- og byplan, saksbehandler Mathilde Høglund X 

RK, Areal- og byplan, medhjelper Grethe Tollefsen X 

RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim  

RK, Byggesakskontoret Arne Hellum 

Nilam Ilyas 

X 

X 

RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen X 

RK, Miljøretta helsevern Unni Suther  

RK, Miljøvern  Lisa Helgesson  

RK, Teknisk forvaltning Roger Sørslett  

RK, Tekniske forvaltning Utbygging Jostein Nybråten  

RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten  

RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud  

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: Ramsrud/ Sørummarka 

Gnr/bnr: 55/7, 54/2 

Planområdets størrelse, omtrent 260 daa  

Dagens innhold og bruk: Skogbevokste ravinedaler og dyrka mark 

Historikk:  

 

Forslagsstillers planinitiativ: Hovedformål er etablering av massedeponi som, etter oppfylling 

av rene masser, tilbakeføres til landbruksareal. 
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3. Planstatus, planer i området 

Kommuneplanen 

☒ Arealformål: LNF 

☐ Evt. aktuelle bestemmelser:  

 

Reguleringsplaner  

☒ Planområdet er uregulert 

☐ Planområdet er regulert i reguleringsplan:   

☐ Tilgrensende reguleringsplaner:  

 

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): Revisjon av 

kommuneplanens arealdel 2017-2030 lagt ut til høring og offentlig ettersyn 25/04-2017 Sak: 

12/17 (Arkivsaksnr.: 14/995-102). Formål LNF 

☐ 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: Endring arealformål 

☐ 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 

☒ Konsekvenser for naboer 

 

Landskap, natur og kulturmiljø 
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☒ 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 

☒ Trafostasjon 

 

 

Sosial infrastruktur 

☐ Skole  

☐ Barnehage 

☐ Annet: 

 

Samferdsel 

☒ Veg/trafikk/adkomst 

☐ Kollektivforbindelse 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  

☐ Parkering, herunder sykkelparkering 

 

Aktivitet for alle 

☐ Universell utforming 

☒ Friluftsliv 
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☐ 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 

 

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 

☐ Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning.  
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☐ 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:  

☐ 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: 

Saken er av et slikt omfang at det er vurdert at dette er nødvendig. Denne saken kan også få 

betydning for massehåndtering i forbindelse med Ringeriksbane / E16. 

☐ 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.  

☒ Planavgrensning må oversendes til kommunen før politisk behandling 

 

 

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.  

 

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet  
1. ABY oversender naboliste for oppstartsvarsling  

2. ABY oversender forslag til plannavn og arealplanID 

3. ABY oversender sosi-fil med avgrensning av tilgrensende planer 

 

Referent: Mathilde Høglund 

Tlf: 902 71 320 

 

Etterskrift 
I etterkant av møtet ser kommunen at det er nødvendig med avklaringer på forhånd. Dette gjelder 

spesielt opp mot fellesprosjektet for vei og bane. Tilbakemelding fra fellesprosjektet kan påvirke 

dem politiske innstillingen. Kommunen mener derfor at planavgrensning og forslag til innhold i 

planprogram må foreligge før politisk oppstart.  



M assedepon ier
Ringeriksbanen og E16

Foreløpig rapport – 06 .09 .2016

Prosjektledere:

John Morten Landrø
Ole Einar Gulbrandsen
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I nnledning

I forbindelse med utbygging av Ringeriksbanen og E16, vil det være behov for o mfordeling av
store mengder med løsmasser (jordarter). Slike løsmasser kan blant annet komme fra
tunellutbygging, veiplanering - og utvidelse, samt inngrep i områder som i dag benyttes til
andre formål. Det vil være hensiktsmessig å etablere massedeponier i og rundt
Ringeriksregionen . Etter at deponiene er ferdig utfylt vil etterbruken variere. Det kan være
nye boligområder, nyetablering av landbruksjord eller andre formål.

Torsdag 7 mai 2015 skrev Ringerikes blad en artikkel med bakgrunn i behovet av
dep oniplass. Det er kommet inn om lag 24 innspill, vi ser at det er flere allerede som kanskje
ikke er aktuelle av ulike grunner , s amtidig er det m uligheter for nye områder på gang. N oen
av deponiene har allerede reguleringsprosessen startet opp.

Behovet vil være avhengig av drivmetode if forhold til tunellen . E n tunell boremaskin (TBM)
vil ha andre fraksjoner en om det d et benyttes vanlig sprengningsmetode. Det vil også ha
noe å si om man starter drivmetode i Bærum eller på Sundvollen. F remdriften vil også kunne
påvirke valg av drivmetode. Kriteriene for valg av deponier er mange. Avstand fra tu n ellen til
deponiet og kvaliteten på veien dit er vesentlig. F or hvert depon i må det i mange tilfeller
reguleres og konsekvens utredes .

Bærum kommune hadde et møte med Fylkesmannen i Akershus v/Valgerd Svarstad
Haugland 24 juni i år, hvor det ble drøftet å lage en overordnet strategiplan for de store
samferdselspro sjektene – med utgangspunkt i f orslag til regional plan for massehåndtering i
Akershus. Iht Fylk esmannens ønske bør arealer for bearbeiding/knusing og deponering i hele
regionen vurderes, dvs tom Drammen – Hønefoss.

Fellesprosjektet for vei og bane vil mest sannsynlig og slik situasjonen ser ut nå ha
massedeponi som eget prosjekt som vil pågå som en del av og parallelt med
reguleringsarbeidet . Dette vil da gjø res i samarbeid med kommunen e.

Areal og volum i tabellen er usikre, men brukes for å få et visst begrep om omfanget.

U like forslag til deponier ut fra innspill i
prosessen
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1. Sønsterud
Eiendomsinf ormasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole kommune
Gnr/bnr: 237/7

Areal : ca. 72 000 m2

Volum: ca. 600 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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2. Tunga
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: 47/7

Størrelse: ca. 70 000 m2

Volum: ca. 550 000 m3

Foreslått avgrensning
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3. Kragstadmarka
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: Flere

Areal : ca. 1 064 000 m2

Volum: ca. 5 500 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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4. Eggemoen – Nymoen
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: Flere

Are al : ca. 300 000 m2

Volum: ca. 330 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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5. Hårum
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole kommune
Gnr/bnr: 186/4

Areal : ? m2

Volum: ? m3

Foreslått avgrensning
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6. Ny vei Storøya
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole kommune
Gnr/bnr: ?

Areal : ca. 6 000 m2

Volum: ca. 7 500 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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7. Deponi Storøya
Eiendomsi nformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole kommune
Gnr/bnr: ?

Areal : ca. 12 190 m2

Volum: ca. 10 825 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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8. Voller langs vei/bane
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole/Ringerike kommune
Gnr/bnr: Flere

Areal : ca. 500 000 m2

Volum: ca. 1 000 000 m3

Foreslått avgrensning
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9. Søndre Sørum Gård
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: 47/2

Areal : ca. 71 000 m2

Volum: ca. 950 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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10. Åsa
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: 22/1

Areal : ca. 40 000 m2

Volum: ca. 107 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 1 . Ask
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: 85/1

Areal : ca. 260 000 m2

Volum: ca. 370 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 2 . Viul/Knestang
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: 128/23

Areal : ca. 22 500 m2

Volum: ca. 62 500 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 3 . Ramsrud/Sørumsmarka
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: 55/7 og 54/2

Areal : ca. 105 000 m2

Volum: ca. 620 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 4 . Kind Gård
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr:

Areal : ca. 60 000 m2

Volum: ca. 430 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 5 . Røy seng Gård
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: 75/1

Areal : ca. 1 15 000 m2

Volum: ca. 1 350 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 6 . Kalk bruddet
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kom mune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr:

Areal : ca. 45 000 m2

Volum: ca. 400 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 7 . Vestsiden pukkverk
Eiendom sinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: 52/4/6

Areal : ca. 248 000 m2

Volum: ca. 1 700 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi



Side 23 av 31

Figur 3 : Oversiktskart, m assedeponi ved Vestsiden Pukkverk (Asker Oppmåling AS/John Myrvang
AS, 2015 «Vestsiden massedeponi - visualisering»).

Figur 2: Massedeponi ved Vestsiden Pukkverk (Asker Oppmåling AS/John Myrvang AS, 2015
«Vestsiden massedeponi - visualisering»).
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18. Kyta - Åsbygda
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: 123/1/0

Areal : ca. 12 800 m2

Vol um: ca. 37 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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19. Sundvollen
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole kommune
Gnr/bnr/fnr: flere

Areal : ca. 53 000 m2

Volum: ca. 240 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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20. Somdalen
E iendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: 275/4

Størrelse: ca. 16 500 m2

Volum: ca. 62 500 m3

Foreslått avgrens ning

Dagens situasjon Foreslått deponi



Side 27 av 31

21. Tyrimyra
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: Flere

Størrelse: ca. 213 000 m2

Volum: ca. 4 40 0 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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22. Kvernengen
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/ fnr: 87/7

Størrelse: ca. 40 000 m2

Volum: ca. 101 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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23 . Frøy shov
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole kommune
Gnr/bnr/fnr: 221 / 1 7

Størrelse: ca. 207 000 m2

Volum: ca. 100 000 m3

Foreslått avgrensning
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24 . Nærstad
Eiendomsinformasj on Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: 90 / 1

Størrelse: ca. 80 000 m2

Volum: ca. 7 00 000 m3

Foreslått avgrensning
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O ppsummering
Potensielt deponi Størrelse Volum
1. Sønsterud 72 000 m2 60 0 000 m3

2. T unga 70 000 m2 550 000 m3

3. Kragstadmarka 1 064 000 m2 5 500 000 m3

4. Eggemoen - Nymoen 300 000 m2 3 300 000 m3

5. Hårum
6. N y vei Storøya 6 000 m2 7 500 m3

7. D eponi Storøya 12 190 m2 10 825 m3

8. Voller langs vei/bane 500 000 m2 1 000 000 m3

9. Søndre Sørum Gård 71 000 m2 950 000 m3

10. Åsa 40 000 m2 107 000 m3

11. Ask 260 000 m2 370 000 m3

12. Viul/Knestang 22 500 m2 62 500 m3

13. Ramsrud/Sørumsmarka 105 000 m2 620 000 m3

14. Kind Gård 60 000 m2 43 0 000 m3

15. Røyseng Gård 1 15 000 m2 1 350 000 m3

16. Kalk bruddet 45 000 m2 400 000 m3

17. Vestsiden pukkverk 248 000 m2 1 700 000 m3

18. Kyta – Åsbygda 12 800 m2 37 000 m3

19. Sundvollen 53 000 m2 240 000 m3

20. Somdalen 16 500 m2 62 500 m3

21. Tyrimyra 213 000 m2 4 400 000 m3

22. Kvernengen 40 000 m2 101 000 m3

23. Frøyshov 207 000 m2 100 000 m3

24. Nærstad 80 000 m2 700 000 m3

TOTAL 3 61 2 990 m2 2 2 59 8 325 m3
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1 INNLEDNING

1.1 P olitisk behandling
Formannskapet fattet følgende vedtak 18.08.2015 sak 88/15:

Temautredning om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av
kommu n e planens arealdel.

1.2 Bakgrunn

1.1.1 Planstrategi og planprogram

K ommunal pla nstrategi for Ringerike kommune og planprogram for revisjon av
kommuneplanen fastslår at det skal lages en temautredning om masseforvaltning . Utredninga
er en del av kunnskaps - og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av
kommuneplanen s arealdel.

I arealdelen vil aktuelle areal for uttak og produksjon av masser vurderes og ses i sammenheng
med andre interesser og i nnspill. Andre hensyn kan for eksempel være kultur - , natur - og
friluftsv erdier , trafikk, transport og barn og unge .

Forslag til ny arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn der det er åpent for
innspil l til det konkrete planforslaget.

1.1.2 Vedtak om oppstart

Formannskapet fattet 11.06.2013 sak 91/13 følgende vedtak:

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.

2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.

I form annskapet ble det også fremmet forslag om at forekomst av grunnvann skulle tas med i
utredninga. Forslaget ble ikke vedtatt, men oversendt til rådmannen. Rådmannen har avgren set
utredninga til å omhandle masseforvaltning . Avgrensning er nødvendig for å kom me i mål
med plan - og utredningsarbeidet som skal gjøres i forbindelse med revisjon av
kommuneplanen . Grunnvann vil ivaretas i videre planarbeid etter plan - og bygningsloven ,
samt vannressursloven .

1.1.3 Varsel om oppstart og invitasjon til innspill

Et ter formannskapets vedtak varsla rådmannen oppstart av utredningsarbeidet. Det ble spesielt
invitert til å gi innspill om eksisterende uttak og forslag om framtidige uttak. Forslag til nye
uttak ble levert på eget innspill skjema som er brukt ellers i kommu neplanrevisjonen. De
konkrete innspillene blir behandla som innspill til revisjon av kommuneplan, på samme måte
som øvrige arealbruksinnspill.
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1.3 F ormål

Utredninga skal Kartleggingsbehov

• gi oversikt over eksisterende
masseuttak, produksjon av pukk og
fy llinger/ deponier

• gi kunnskapsgrunnlag for å anbefale
hvilke areal som bør settes av for
uttak, produksjo n eller deponi i
kommuneplanen

• gi vurderingskriterier for aktuelle
områder for uttak, produksjon og
deponier

• gi oversikt ov er overordna
rammebetingelser

• Eksisterende masseuttak, produksjon
av pukk og fyllinger/deponier, samt
planstatus for disse

• NGUs kartlegginger

• Oversikt over områder som er avsatt
til masseuttak i gjeldende
kommuneplan, og hvor stor del av
dette som er regule rt iht. plan - og
bygnings loven

• Relevant lov - og regelve rk
Kommuneplanen skal

• sikre ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved å sette av
tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning.

• sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å unngå direkte og indirek te
nedbygging av verdifulle ressurser . Bruk av LNF - formål er mest aktuelt her.

• løse framtidig behov for deponiområder, spesielt mht. utbygging av Ringeriksbane og
E16.

• gjennom bestemmelser sette kriterier for når det er krav om reguleringsplan

• avklare n ivå på konsekvensutredninger i påfølgende reguleringsplaner

1.2.1 Behov for forvaltningssystem
Byggeråstoffene er ikke - fornybare ressurser som må forvaltes på en samfunnsmessig god
måte. Ringerike har flere ressurser av nasjonal viktighet, og det er i nasjonal interesse at disse
forvaltes riktig. For å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene er det nødvendig å tenke
langsiktig. Det er en rekke miljøulemper knytta til uttak og deponering av masser, f.eks. støv,
støy og transport. Transporten medf ører utslipp til luft og vann, trafikksikkerhet, vegslitasje og
framkommelighet. I situasjoner der uttak eller deponi ligger nær boliger, eller der adkomsten
er en vei det bor folk langs, vil konfliktnivået kunne være høyt. De viktigste årsakene til de tte
er forringelse av landskap, naturmangfold, kulturlandskap og i noen tilfeller turområder, støy -
og støvproblematikk samt dårlig trafikksikkerhet. Uttak og deponering innebærer også
vesentlige terrenginngrep.

Det er derfor viktig med gode planer og proses ser for å sikre at hensyn til miljø og samfunn
blir ivaretatt. Dette gir flere utfordringer som kommunen må håndtere, og et godt
forvaltningssystem er avgjørende.
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1.4 Avgrensning og definisjoner

Utredninga avgrenses til Definisjon

Byggeråstoffer:

grus og pukk

Byggeråstoff er er mineralske råstoffer som brukes til bygge - og
anleggsformål: sand, grus og pukk.

• Sand har diameter på mellom 0,002 og 2 mm.

• Grus har diameter mellom 2,0 og 64 mm.

• Pukk er knust fjell/stein med en diameter mellom 4 og 120
mm elle r større.

Uttak og deponier • Uttak: I denne utredninga blir uttak/masseuttak brukt om
uttak av byggeråstoffer.

• Deponi: Lagring av masser, endelig eller midlertidig i
påvente av gjenbruk.

Ringerike kommune ,
samt et regionalt
perspektiv

• Utredninga tar for seg hele kommunen, men med vekt på
Hønefoss - området.

• Utredninga har samtidig et regionalt perspektiv, da uttak
og deponi av masser har et regionalt marked.

Kjent kunnskap • Utredninga baseres i hovedsak på eksisterende kunnskap.
Begrunnelsen er at k artlegging av ressurser og
eksisterende uttak er omfattende og ressurskrevende da det
ofte må skje på bakken.

Tidsperspektiv • Kommuneplanen har vanligvis et tidsperspektiv på 12 år.
Når det gjelder masseforvaltning er det nødvendig med et
vesentlig lenge r tidsperspektiv for å sikre en bærekraftig
utnyttelse av ressursene. I forvaltning av de ikke - fornybare
ressursene er det viktig å tenke på framtidige generasjoner,
slik at en ikke tømmer kommunen for ressurser på kort
sikt.

Kartlegging gjøres uten he nsyn til eiendomsforhold.
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1.4 Byggeråstoffer

Byggeråstoffene brukes til bygge - og anleggsvirksomhet, som f.eks. veg og jernba ne,
offshoreplattformer og boliger. I gjennomsnitt bruker hver enkelt av oss mellom ti og tolv tonn
i året. Grunnet ressursknapp het på sand og grus, samt strenge krav til byggeråstoffene, bru kes
pukk i stadig større grad.

Figur 1 : Forbruk av grus og pukk som byg geråstoff jf. årlig mineralstate stikk.

1.4.1 Transport
Mineralforekomster kan ikke flyttes, og kan bare utnyttes der d e fra naturens side er lokalisert.
I tillegg til kvalitet er også beliggenhet viktig, med tanke på nærhet til markeder og
transportmuligheter. T ransport utgjør en stor del av prisen ut til kunde. Ved avstander på mer
enn 30 - 40 km kan transportkostnaden bli større enn materialkostnaden (verdien av råvaren).
Avstand til forbruksomr ådene er viktige i planlegging av uttaksområder. Masser av god
kvalitet kan forsvare en noe lenger transportavstand enn masser av dårligere kvalitet. Både ved
uttak og deponering av masser kan transporten være et problem. Myke trafikanter, n aboer til
adkomstveier til uttak og deponi og bilister som kjører bak lastebilene i bakkene blir berørt av
transporten.

1.4.2 Et regionalt marked
Uttak og deponi av masser har et regionalt marke d, og masseforvaltning bør derfor i større
grad skje p å t ve r s av kommu n e - o g fylkesgrenser. Det arbeides med en r e g io n a l p l a n f o r
m a ss e forvaltni n g i Akershus. NGU anbefaler at nabofylker, som B u sk e rud også d e ltar i
prosesse n . I forbindelse med fylkesdelpla n for areal og transport er det planlagt å utarbeide en
regional utredning om masseforvaltning.
Det største markedet for sand, grus og pukk er Oslo og Akershus. Naturlig nok er det også her
det blir mest overskuddsmasser. Som kommune nær Oslo og Akershus merker Ringerike et
press både når det gjelder uttak og deponering av masser. Grunneiere på landbrukseiendommer
ønsker å ta imot overskuddsmasse til oppfylling av daler og lignende, slik at landbruket kan bli
mer lønnsomt og effektivt med store sammenheng ende, flate jorder.
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2 AKTUEL LE LOVVERK

2.1 Oversikt
Det er flere lover og forskrifter som styrer forvaltningen av byggeråstoffer :

• Plan - og bygningsloven (pbl.) med forskrifter
• Mineralloven
• Landbruksveiforskriften
• Forurensningsloven med forskrifter , spesie lt kapittel 30 i forurensningsforskriften .
• Forskrift om konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven
• Kulturminneloven
• Naturmangfoldloven
• Skogloven
• Forskrift om nydyrking
• Folkehelseloven (kommer til anvendelse der det kan oppstå helsemessige ulemper i

forbindelse med produksjon, uttak, forflytning, oppfylling m.m ) .
• Drikkevannsforskriften, hjemlet i matloven og folkehelseloven

Lista er ikke uttømmende. Plan - og bygningsloven og mineralloven er de mest sentrale i denne
utredninga , og er nærmere omtal t under egne overskrifter. Masseuttak er regulert av konsesjon
med driftsplan etter m ineralloven, planavklaring etter plan - og bygningsloven (oftest
reguleringsplan) og bestemmelser i eller vedtak etter forurensningsloven. En tillatelse etter
mineralloven (konsesjon) erstatter ikke krav om godkjenning etter plan - og bygningsloven
eller motsatt. Forholdet mellom disse lovene er omtalt i temaveilederen Uttak av mineralske
råstoffer og planlegging etter plan - og bygningsloven. Se også tabell på neste side. Når
masseuttak skjer over lengre tid og drifta er kommersiell, kreves det både reguleringsplan og
driftskonsesjon. Når masseuttak skjer raskest mulig, for eksempel som en del av tilrettelegging
av et utbyggingsområde, kreves kun reguleringsplan (jf. temaveile der).

2 .2 Mineralloven
Mineralloven setter krav om driftskonsesjon ved et samla uttak på mer enn
10 000 m3 masse. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for
Svalbard er konsesjonsmyndighet og sender saken på høring, jf.
forvaltningsloven § 17. Kommunen er uttalepart til søknaden. Direktoratet er
statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressurser.
Planer etter plan - og bygningsloven som omhandler mineraluttak sendes på
høring til direktoratet.

Konsesjon skal være gi tt før drifta igangsettes. Driftskonsesjon er en form for
aktørgodkjenning , som først og fremst omhandler bergfaglig kompetanse og økonomisk
skikkethet. Søker skal sende inn driftsplan sammen med søknaden om driftskonsesjon.
Driftsplanen danner grunnlag fo r hvordan uttaket skal foregå, og kan sette krav til
gjennomføring av drift, istandsetting, sikring, bevaring av naturmangfold og bestemmelser om
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tiltak mot forurensing. Driftskonsesjonen erstatter ikke krav om tillatelse etter annet lovverk,
f.eks. plan - og bygningsloven og forurensningsloven. Ved uttak over 500 m³ masse skal det
sendes melding direktoratet. Overskuddsmasser faller ikke inn under mineralloven.

Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster har en oppryddingsplikt både mens
arbeide r pågår, og etter at arbeid er avslutta. Direktoratet kan fastsette frist for opprydding,
enten etter eget initiativ eller etter initiativ fra grunneier eller andre berørte. Direktoratet kan
også pålegge utvinner og driver å stille økonomisk sikkerhet for oppryddingstiltak .
Direktoratet opplyser at det etter gjeldende prosedyrer for konsesjonsbehandling, vil
hovedregelen være at det stilles krav om økonomisk sikkerhet.

Figur 2 : Henta fra temaveilederen Uttak av mineralske forekomster og planlegging et ter plan - og
bygningsloven, s. 4.
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2 . 3 Plan - og bygningsloven (pbl.)
2.3.1 Kommuneplan
Kommuneplanens arealdel er en overordna oversiktsplan, som vise r sammenhengen mellom
samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. Arealdelen kan b rukes
for å sikre forutsigbarhet og unngå nedbygging av viktige ressurser.

Områder til masseuttak og deponi bør avklares i arealdelen. Kommunen som planmyndighet
har an svar for å utarbeide arealdel med konsekvensutredning. Kommuneplanen har i
utgangspunk tet et tidsperspektiv på 12 år, men når det gjelder masseforvaltning må
tidsperspektivet være vesentlig lengre.

Hovedelementer i arealdelen er vist i tabellen nedenfor, med henvisning til aktuelle §§ i plan -
og bygningsloven, samt forklaring på hvordan disse kan brukes i masseforvaltning.

Pbl. Forklaring
Arealformål
a ngir med
rettslig
bindende
virkning hva
arealet kan
nyttes til.
Vises på kart.

§ 11 - 7, 1 Råstoffutvinning , underformål under bebyggelse og anlegg:
Formålet brukes for m asseuttak.
Type uttak kan angis med påskrift, men arealkoden er lik.

§ 11 - 7, 1 Andre typer anlegg , underformål under bebyggelse og anlegg:
Formålet brukes for massedeponi.

§ 11 - 7, 5 Landbruks - , natur - og friluftsformål (LNF):
Ressursene ligger ofte i LNF - områd er. F ormål et innebærer i
utgangspunktet byggeforbud. Dersom uttak av forekomsten
ligger langt fram i tid, kan LNF være aktuelt formål for å hindre
nedbygging . Videre kan formålet endre s til råstoffutvinning ved
en senere planrevisjon . Dette bør da omtales i planbeskrivelsen.
LNF vil ofte være det tilgrensende område til uttak. Det kan
være aktuelt å gi føringer for eller fastsette arealbruk i
randsonene rundt et uttaksområde.
Masseuttak til egen eiendoms bruk i landbruket er i tråd med
landbruksformålet i LNF - område. Uttak ut over dette e r i st rid
med LNF - formål .

Hensynssoner
angir hensyn
som skal
ivaretas når
arealbruk
gjennomføres.
Vises på kart.

§ 11 - 8 Hensynssoner kan brukes for å sikre randsonene ut fra
sikkerhetshensyn eller ulike vernehensyn.

§ 11 - 8 a) Sikrings - , støy og faresoner kan brukes for å hindre byggetiltak
i randsonene i påvente av avklaring i reguleringsplan.
I bestemmelsene for sonen kan det fastsettes forbud mot nye
byggetiltak.

§ 11 - 8 c) Sone med særlige hensyn kan bruke s for å sikre vernehensyn.
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D et kan kun gis retningslinjer til sonen , og disse må
formaliseres i arealformål og eventuelt bestemmelser i
påfølgende reguleringsplan.

Bestemmelser
angir med
rettslig
bindende
virkning hvilke
vilkår et tiltak
må oppfylle.

§§
11 - 9
11 - 10

Bestemmelsene utfyller og utdyper arealformål og
hensynssoner . Det kan f.eks. gis bestemmelser om uttaksdybde ,
deponihøyder eller forutsetninger om ak septabel produksjons -
virksomhet. § 11 - 9 nr 8 kan brukes for å gi forutsetninger om
vernehens yn som må ivaretas i reguleringsplan.

§ 11 - 9, 4 Rekkefølgekrav: Der uttak ikke skal tas i bruk i denne
planperioden, men en gang i framtida, kan området legges ut
som råstoffutvinning som det fastsettes rekkefølgekrav til med
tidspunkt for når anlegget kan tas i bruk.

2.3.2 Reguleringsplan
Plan - og bygningsloven § 12 - 1 stiller krav om reguleringsplan for større bygge - og
anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn . (…) . De
fleste masse uttak og større deponier omfattes av dette kravet. Kommunen som plan - og
bygningsmyndighet avgjør hva som er større .

Reguleringsplaner bør utarbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er en krevende
prosess å behandle et reguleringsfor slag som avviker fra arealdelen . De rsom avklaringene i
kommuneplanen er tilstrekkelig e , kan andre hensyn bli ivaretatt i driftskonsesjon og driftsplan
etter mineralloven. I de fleste tilfeller vil likevel både kommunen og driver være tjent med en
reguleringsplan som grunnlag for drifta. En reguleringsplan vil også forenkle
konsesjonsbehandlingen etter mineralloven .

R eguleringsplanen fast setter uttaksgrenser, fyllingsgrenser, rammer for bebyggelse, atkomst,
vernehensyn og fysiske miljøtiltak og eventuelle krav om istandsetting og etterbruk. Selv om
et areal er avsatt til masseuttak i arealdelen, kan det ikke alltid påregnes at hele det avsatte
arealet kan n yttes til uttak. Regulerings prosessen med mer detaljert konsekvensutredning vil
kunne føre til at uttaksområdet må reduseres av hensyn ti l andre interesser. Det kan og være
behov for å avsette arealer til støyvoller eller skjermingssoner innenfor det avsatte området.

Forhold som blir regulert i driftsplanen bør ikke gjentas i reguleringsplan. Krav til eller
forutsetninger om etterbruk kan fastsettes i reguleringsplanen. De fleste uttak er i drift over
mange år, og det vil ofte være vanskelig å fastsette etterbruk. For løsmasseuttak kan landbruk
være aktuelt etterbruksformål. Arealbruken reguleres i tilfelle i tidsrekkefølge. Dersom
etterbru ken er et utbyggingsformål (industri eller bolig) bør reguleringsplanen kun omtale dette
og fastsette plankrav for etterbruken. Detaljerte rammer vil trolig være utdaterte den dagen
etterbruk er aktuelt. Etterbruken kan også være tilbakeføring til LNF - form ål, herunder
etablering av nye jordbruksarealer. Krav om fortløpende avslutning og istandsetting hjemles i
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utgangspunktet i driftsplan. Der landskapshensyn eller planlagt etterbruk tilsier det, kan
reguleringsplanen fastsette konkrete løsninger.

• Arealfor mål:
o Uttaksområdet reguleres til råstoffutvinning eller steinbrudd og masseuttak .
o Tilhørende produksjonsanlegg reguleres til industri eller som eget felt under

steinbrudd / masseuttak med bestemmelser om bebyggelse.
o For randsonene rundt uttaket brukes fo rmål som kreves for å ivareta sikkerhet,

vernehensyn o.a.
o Deponi skal vises som annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.

• Bestemmelser gis iht. pbl. § 12 - 7.

I planprosess en kommer ofte spørsmålet om alternative lokaliseringer av uttak og deponi.
Res sursenes kvalitet er viktig her, og grunneier - og rettighetsforhold begrenser ofte
valgmulighetene. Dersom en reguleringsplan er i samsvar med arealdelen , bør spørsmålet om
alternativ være mindre relevant. Dersom planforslaget ikke er forankra i arealdelen , bør
alternativer belyses og framgå av planprogrammet .

2.3.3 Konsekvensutredning
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan kan det utløses krav om konsekvensutredning
(KU) etter forskrift om konsekvensutredninger, ut fra tiltakets størrelse og ar t. Kravet
framkommer enten direkte på grunn av tiltakets størrelse, eller etter en konkret vurdering.

2.3.4 Byggesak
I utgangspunktet er det krav om søknad og tillatelse for vesentlige terrenginngrep, jf. pbl. § 21 -
1 k. Hva som er vesentlig er ikke nærme re definert i lov eller forskrift, og avgjøres etter
skjønn. I tillegg til volum og størrelse, må det også vurderes hvordan uttaket framstår visuelt,
hvor sårbart området er, og hvordan naboer blir påvirka av tiltaket. Masseuttak må også
vurderes over tid, og kommunen kan gripe inn ovenfor mindre uttak som over tid utgjør
vesentlige terrenginngrep. Inngrep i tettbygde strøk vil lettere bli vurdert som vesentlige enn i
mer rurale områder.

Byggesaksforskriften § 4 - 3 punkt f unntar steinbrudd, gruver og mass euttak med tilhørende
knuseverk og sorteringsanlegg fra søknadsplikt. Forutsetningen er at tiltaket er i samsvar med
reguleringsplan og at det er gitt konsesjon etter mineralloven. Atkomstveg og tilhørende
byggverk som f.eks. asfaltverk eller kontorbygning er er søknadspliktige på vanlig måte.
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2. 4 Landbruksveiforskriften
2.4.1 Om forskriften
Bygging, opprusting og ombygging av veier til landbruksformål er regulert gjennom Forskrift
om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveifo rskriften).
Forskriften er f astsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks - og matdepartementet)
hjemmel i skogbruksloven og jordlova.

Formål § 1 - 1
Formålet med denne forskrift er å sikre at planlegging og bygging av veier for
landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger . Det skal
samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap,
kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

Virkeområde § 1 - 2
Denne fo rskrift omfatter nybygging og ombygging av veier for landbruksformål, jf. § 1 -
3. Forskriften gjelder også massetak langs veitraseen som er nødvendige i forbindelse
med bygging og vedlikehold av det enkelte veianlegg.

2.4.2 Praktisering av forskrift
Skal d et åpnes et massetak i forbindelse med tiltak på en landbruksvei søkes det sammen med
tiltaket som nyanlegg, ombygging eller særskilt. Det følger da vanlige søknadsprosedyre med
høring og miljøvurderinger.

Et massetak er et varig inngrep i naturen. Det er derfor uheldig å åpne mange små massetak.
Med utvikling av mobile knuse - og sorteringsverk er det vanligvis mye penger å spare på å
produsere egen masse til landbruksveiformål. Med et skogbruk med stadig dårligere vilkår og
økonomi er egenproduksjon av ma sse ofte avgjørende for at veinettet skal holde s i stand.
Erfaringsvis består masseuttak nå mer i å skyte ut og knuse fjell enn å ta ut morene.

De aller fleste landbruksveier eies av flere som er organisert i et veilag. Veiene er ofte i et nett
hvor alle eller bare noen av samme eierne er involvert i sideveiene. Vanligvis finner en den
mest gunstige plasseringen for et massetak som dekker hele veinettet. Det vil si at vi
godkjenner massetak for et veinett og ikke for det enkelte anlegget.

Intensjonen med godkjenningen etter landbruksveiforskriften er å sikre gode masser til
veiformå l med korte transportavstander. Godkjenningen setter vilkår om at massetakene skal
sikres for folk og dyr mot ulykker. Massetakene skal rydd es opp og lukkes ved endt bruk.
Godkj enning etter denne forskriften betinger at massene blir brukt til eget formål og ikke for
kommersielt salg. For salg ut over egen eiendoms bruk eller masse til andre formål må tiltaket
godkjennes etter plan - og bygningsloven.

2. 5 Forurensnings forskriften
Forurensningsforskriften kapittel 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus,
sand og singel. Aktuelle tema er skjerming, støvdempende tiltak, utslipp til vann og støy. Når
særlige forhold tilsier det, kan Fylkesmannen kreve at virksomheter s om omfattes av kap ittel
30 skal ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndigheten. I god tid før slike virksomheter
startes opp eller endres/utvides, skal den ansvarlige sende melding til Fylkesmannen med
opplysninger om virksomheten.
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3 MASSENES KVALITE T

3.1 Bergmessig kvalitet
Det er stor kvalitetsmessig forskjell på de ulike bergartene, og langt fra alle kan brukes som
byggeråstoff. De strengeste kravene stilles for bruk til veg - og betongformål. Spesielt til
vegdekker på veger med stor trafikkbelast ning er det strenge krav. For bruk til grøfter,
drenering, fyllinger o.l. er det ikke så strenge krav.

3.2 Tilstandsklasser
Kvaliteten på massene er vik tig både ved uttak og deponi . Massenes tilstandsklasse avgjør hva
massene skal brukes til. Tilstandsk lassene gir uttrykk for helsefaren ved å oppholde seg på
eiendommen , og brukes for å sette grenser for hvilke nivåer som kan akseptere s av miljøgifter
i jord til ulik arealbruk. R isiko for spredning av miljøgifter til omkringliggende resipienter må
også vu rderes. Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 ti l klasse 5. Klasse 1 er arealer som
ikke utgjør risiko for helse eller miljø, mens o ver klasse 5 defineres jorda som farlig avfall.

Figur 3 : Tilstandsklasser fra veilederen Helsebaserte tilstandsklas ser for forurenset grunn
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4 DAGENS SITUASJON

4 .1 Kommuneplan ens arealdel
4.1.1 Avsatte arealer
Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007 - 2019 ble vedtatt 30.08.2007. Arealdelen er nå
under revidering. I gjeldende arealdel er det avsatt flere områder ti l masseuttak , først og
fremst i området rundt Hønefoss . Totalt er det avsatt om lag 4 000 daa . Se oversikt i tabell
nedenfor.

Det er varierende om disse arealene er regulert i reguleringsplan. For flere av områdene er det
reguleringsplaner under utarbeid else. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av de enkelte
områdene.

I tillegg til disse områdene er det markert et vurderingsområde for framtidig masseuttak på
Eggemoen (ikke juridisk rettsvirkning).

A realer avsatt til masseuttak i kommuneplanens
arealde l 2007 - 2019
Stedsnavn Nåværende Framtidig
Nordre Myrvold 32 156
Hval, Hallingby 49 610
Hensmoen 431 694 480 349
Kilemoen 1954593 967 529
Kalkverket i Åsa 46 899
Lamoen 127937
Sum 2482796 1 607 971
Totalt avsatt til masseuttak 4 090 767

4. 1.2 Bestemmelser og retningslinjer
Kommuneplanbestemmelsene § 3 gir følgende bestemmelser og re tningslinjer til disse
områdene :

• Bestemmelse: I områder avsatt til råstoffutvinning må det utarbeides reguleringsplan
med konsekvensutredning i tråd med forskri ft T - 1446 før nye masseuttak eller
utvidelser av eksisterende masseuttak kan finne sted.

• Retningslinjer : Det kan gis tillatelse til råstoffutvinning utenfor de avsatte områdene.
Igangværende godkjente virksomheter kan fortsette.

Dagens kommuneplanbestem melser inneholder ikke noe spesifikt om fylling eller deponi.
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4.2 Ressurser i Ringerike
Berggrunnen i Ringerike er svært variert og består av ulike bergartstyper fra ulike tidsperioder
i den geologiske historien. Vi kan dele bergartene i kommunen inn i tre områder:

1. De yngste bergartene tilhører Oslofeltet. Generelt er bergartene som tilhører Oslofeltet
øst i Ringerike best egna for knusing til pukk for bruk til bygg e tekniske forhold. Både
kvalitetsmessig og med hensyn til avstand til store markeder e r områdene innenfor
Oslofeltets bergarter i øst interessante.

2. I områdene langs Randselva og ut mot Tyrifjorden inneholder berggrunnen
hovedsakelig sedimentære bergarter som kalkstein, kalkrik sandstein og skifer.

3. I vest og nordvest består berggrunnen av e ldre stedegne og omvandlede dyp - og
gangbergarter. Her dominerer gneis i ulike varianter. I området fra Heradsbygda,
Follum og nordover til Hval og Skollerud finnes det gabbro som stedvis er omvandla
til amfibolitt mot yttergrensene. Også her opptrer stedv is gneis av ulike typer.

Ringerike har store sand - og grusressurser , og en god del av dette er høykvalitetsmasser – som
er en mangelvare. Ringerike er et viktig forsyningsområde for en stor region. Oslo - området har
i dag et sterkt press både på arealer o g ressurser , og byggeråstoffer er en mangelvare . Etter
hvert som mindre forekomster tømmes andre steder vil behovet f or masser fra Ringerike øke.
Dagens behov for byggeråstoff i Oslo og Akershus er ca. 4,2 millioner tonn per år. Fram mot
2040 vil behovet t rolig øke til 6 millioner tonn per år , og totalt 150 millioner tonn fram til
2040. (Kilde: Planprogram for Regional plan for masseforvaltning, Akershus fylkeskommune
2013)

I 2 0 1 2 b l e d et s olgt ove r 550 000 t onn s a nd og g r u s og over 3 00 000 tonn kn u s t fje ll
( puk k ) til en v e rdi av over 7 5 millio n e r kroner fra Ri n g e rike. Pukk blir i hovedsak
brukt i kommunen, mens av s a nd o g gr u s blir e n st o r del eksportert blant annet til O s l o
og Akershus . Ford e l es sa l get av g r u s per inn b ygg e r får v i nesten 1 9 tonn, n oe s o m betyr a t
Ri n g e rike e r e n ek s portkommu n e (29 400 innbyggere per 01.01.2013) . På l andsbasis er f o rbruket
av s a nd og g r u s 2,8 tonn pe r inn b ygg e r , og ca. 10 tonn pukk.

Grusressurser har også ofte gode egenskaper som byggegrunn, resipient for infiltrasjon av
avløpsvann og drikkevannskilde. Grunnvannskilder med gode vanngivende egenskaper og
god drikkevannskvalitet må hensyntas ifm. masseforvaltning.
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Figur 4: Berggrunn i Ringerike.
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Prognoser for framtidig behov og levetid på forekomstene ut fra forskjellige forutsetninger
er diskutert i NGU Rapport 2009.007 Analyse av framtidig behov og tilgang på sand,
grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold. I Ringerike er det registrert et totalt volum
på knapt 500 millioner tonn. Av dette er 1 57 millioner tonn beregnet å være utnyttbart, og i
forekomstene som er klassifisert som nasjonalt viktige og meget viktige i en lokal
sammenheng er det utnyttbare volumet 51 millioner tonn.

Byggeråstoffer: potensial, produksjon og regionalt behov
Ringerike Oslo og Akershus
Utnyttbart volum Produksjon (salg)

2012
Dagens behov Forventa behov

fram mot 2040
500 mill 850 000 4,2 mill årlig 6 mill tonn årlig
Tall er oppgitt i tonn.

Med bakgrunn i oversikten ovenfor ser det ut til at Ringerike kan øke sin produksjon for å
dekke en noe større andel av det regionale behovet.

Arealdelen må ha et langsiktig fokus, og det bør vurderes hvor store kvantum som er
ønskelig å ta ut årlig. Jo flere masseuttak det åpnes for om gangen, desto lenger vil det ta før
uttak i drift avsluttes. En restriktiv linje når det gjelder å åpne nye uttaksområder vil kunne
bidra til at eksisterende uttak driftes mer effektivt og eventuelt vil kunne avsluttes fortere.
De negative konsekvensene av et uttak vil da vare i kortere tid.

4.3 G rus
Norges geologiske undersøkelser (NGU ) har utarbeida et kar t som viser forekomster av sand,
grus og pukk. Se kart på neste side. Forekomstene er klassifisert og verdivurdert.
O pplysningene er oppdatert i 2006. Det er registrert 49 forekomster av sand og grus i
Ringerike . NGUs oversikt viser også hvor mye som er utnyttbart i de ulike forekomstene. Se
tabell nedenfor for oversikt over forekomster i de 3 øverste viktighetskategoriene. Kommunen
har ikke oversikt over hvor mange av uttakene som er registrert hos NGU som er i drift i dag.
Det kan o gså være uttak som er i drift som ikke er registrert.

Nasjonalt viktig Meget viktig Viktig
Eggemoen
Hensmoen
Kilemoen

Djupdalsmoen
Prestmoen

Flaskerud
Somdalen
Haugland
Hval
Trampen
Russerleiren
Hengslemoen

Gravlimoen
Maurland
Valdresstømoen
Lamoen
Væl adalen
Busund
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4.4 Pukk

P ukkressursene er per i dag ikke kartlagt. NGU er imidlertid i gang med undersøkelser i
Buskerud, men det er usikkert når registreringer vil bli gjort i Ringerike. I Ringerike er det
registrert fire pukkforekomster og tre lokalit eter for mulig framtidig pukkuttak. Vestsiden
pukkverk og Djupdalsmoen steinbrudd er i drift, og regnes som henholdsvis regionalt viktig og
svært viktig forekomst. Det er tilstrekkelig områder med planavklaring eller under regulering
for kommuneplanperiode n. Det prioriteres derfor ikke å utrede dette nærmere nå.

4.5 Istandse tting og etterbruk

Istandsetting og etterbruk er et sentralt tema i masseforvaltninga, og Ringerike har flere ulike
eksempler på hvordan dette har vært gjort:

• Trøkstad ved Ringerike s ykehus
Her er det etablert et idrettsanlegg i et avslutta uttaksområd e.

• Somma ved avk jøring fra E16 til Samsjøveien
Avslutta uttaksområde er avsatt til boligformål i kommuneplanen.
Utbyggin g er foreløpig ik ke realisert.

• Kalkverket i Åsa
Det blir drøfta om kalkverket kan brukes som deponi o g fylles igjen ved avslutning.

• Landbruk
Deponier planlegges ofte på eller i forbindelse med jordbruksarealer. I Ringerike er det
noen pågående prosjekter hvor dette er tilfelle. Overskuddsmasser kan i mange tilfeller
u tgjøre en ressurs som kan gi nye landbruksarealer, eller bedre arrondering på
eksisterende landbruksarealer. Det er viktig at matjord tas vare på og ikke graves ned.
Det må unngås avrenning fra fyllingsarealer til andre arealer eller til vassdrag. Når
oppf ylling er gjennomført er det viktig at det legges matjord eller annet vekstmedium
på toppen, slik at arealene er egna til dyrka mark, skog eller det som er planlagt
etterbruk.
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Figur 5 : Ressurskart: Sand, grus og pukk Ringerike kommune.
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4.4 Fylling og d e poni

4.4.1 B ehov for deponiområder
Stor aktivitet i bygge - og anleggsbransjen gjør at det er et stort behov for masse deponi er ,
spesielt i og rundt byer og tettsteder. Selv om aktiviteten i byggebransjen i hovedstadsområdet
kanskje har gått noe ned de sist e åra, så har en sett at overskuddsmasser fraktes ut til
omkringliggende kommuner, blant annet Ringerike. Noe av grunn en til dette kan være at det er
dårlig tilrettelagt for deponering av masser i områdene hvor overskuddsmassene oppstår.

Tidligere har gr unneiere gjerne måttet betale for å få masser til arrondering av eiendommer
o.l., mens i dag kan det å ta i mot overskuddsmasser være en stor inntektskilde.

I løpet av de siste åra har etterspørselen etter lokaliteter for deponering i Ringerike økt. I
ma nge tilfeller har det vært ønske om å bruke rene masser for å fylle opp søkk og dæler som
ligger i tilknytning til eksisterende jorder. Det er også tilfeller hvor det er ønske om å heve
terrengnivået på eksisterende fulldyrka jord for å redusere risiko for flom/gjøre jordet mer
egnet for maskinell drift.

Arealer for mellomlagring av masser bør ligge i tilknytning til hovedvegnettet, for i størst
mulig grad unngå miljøulemper på lokalt vegnett og der folk bor.

Direktoratet for mineralforvaltning er posit ive til at avslutta masseuttak brukes til
deponiformål, forutsatt at viktige ressurser er drevet ut. Det er også mulig å kombinere et
masseuttak i drift med deponi, dersom dette gjøres på en slik måte at deponi ikke blir til hinder
for uttaket.

4.4.2 Over skuddsmasser - problem eller ressurs ?
Overskuddsmasser er et avfallsproblem, men kan også være en ressurs. Overskuddsmasser bør
kartlegges med tanke på mulighetene for gjenbruk. Dette kan være rene jordmasser, mer eller
mindre forurensa masser, betong elle r bærelag eller asfaltmasser fra veier. Hvordan slike
masser skal håndteres er bestemt av ulike regelverk.

Forurensa masser skal håndteres etter forurensningsforskriften kapittel 2. Rene masser kan
disponeres fritt innenfor plan - og bygningslovens krav.

Det er behov for permanente deponier, men også områder for mellomlagring av masser som
gjennom bearbeiding og foredling kan gjenbrukes som byggeråstoff.
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4.4.3 Retningslinjer for fylling/deponi
Kommunen kjenner til flere deponier i Ringerike, og det er flere pågående planprosesser
knytta til disse. Det har vært flere eksempler på at deponier som var tenkt å være små da
godkjenning ble gitt , har blitt store og konfliktfylte.

K ommunen har ikke hatt gode nok rutiner for saksbehandlin g og oppfølging av de poniene. Det
er derfor utarbeida retningslinjer for fylling/ deponi. Retningslinjene ble vedtatt i
forma nnskapet 16.09.2014 sak 153/14, og skal innarbeides i kommuneplanbestemmelsene:

• I o mråder avsatt til byggeområder :
Terrenginngrep som avviker med mer enn 1,5 m i forhold til opprinnelig terreng, eller
samla har et omfang på mer enn 500 m2 er i utgangspunktet søknadsplikt ige etter plan -
og bygningsloven. I rekke - eller kjedehus og lignende tett bebyggelse må avviket ikke
være mer enn 0,5 m og 500 m2 i ut strekning.

• I områder avsatt til LNF - område :
Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 m i forhold til opprinnelig terreng eller
samla har et omfang på mer enn 1000 m2 er i utgangspunktet søknadspliktige etter
plan - og bygningsloven. På fyllinger med vo lum på mer enn 10 000 m3 er det krav om
reguleringsplan som sier noe om omfang, utførelse og tidsbegrensning. Aller
skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til
tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge d okumentasjon på masseberegning. I
tillegg skal følgende dokumenteres: Geoteknikk, biologisk mangfold (naturkvaliteter),
kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være aktuelle, dette vurderes
særskilt i hver sak.

• For større masseuttak/fylling er kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på
offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser.

Her må det bemerkes at plan - og bygningsloven ikke gir hjemmel til å stille krav om
kompensasjon direkte i arealp laner. Men det kan for eksempel gjennom
rekkefølgebestemmelser fastsettes avbøtende tiltak som må gjennomføres før uttak/deponering
av masser kan skje. Avkjøring direkte til kommunal vei krever godkjenning fra kommunal
vegmyndighet, som også kan sette rest riksjoner på akseltrykkbelastning.
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5 KONKLUSJONER

5.1 Generelle føringer til arealdelen
a. En bærekraftig masseforvaltning
b. Sikre ressurser og uttaksområder for framtidige behov
c. Redusere miljø - og samfunnsbelastning
d. Utnytting av eksisterende uttak skal prio riteres framfor å åpne nye
e. Ringerike er en st or kommune med store avstander, og det bør være tilgang på

byggeråstoffer flere steder. Antall uttak skal likevel begrenses, og det tas sikte på noen
større uttak, framfor mange små.

f. Områder hvor det tidligere har vært masseuttak bør vurderes som deponiområder
g. Det bør i reguleringsplaner og byggesaker der det er aktuelt stilles krav om mineralsk

grovkartlegging av overskuddsmassers kvalitet. Dette med tanke på gjenbruk.
h. Deponiområder bør ligge i tilknytning ti l hovedvegnett.

Hensyn som må vurderes ved forslag og søknader om områder til råstoffutvinning og deponi:
a. Avstand til marked
b. Massenes kvalitet
c. A dkomst , konsekvenser for berørt vegnett og trafikksikkerhet (boliger langs adkomstvei) ,
d. D agens bruk av område t
e. Omkringliggende bebyggelse og anlegg (avstand fra boliger , fritidsbebyggelse m.m. )
f. Landskapsverdier
g. Kulturlandskap og kulturminner
h. Landbruk og sikring av jordressurser
i. Naturmangfold og naturområder
j. Forurensning (jord, vann, luft og støy)
k. Folkehelse og f riluftsliv
l. Geoteknikk, g runnforhold og risiko for skred
m. Risiko og sårbarhet

5.2 Plankart – områder til råstoffutvinning og deponi
• Denne utredninga konkluderer ikke når det gjelder hvilke områder som skal settes av til de

enkelte formål . Dette behandles konkr et i revisjon av arealdelen.
• Det skal avsettes tilstrekkelige områder til uttak av byggeråstoffer.
• Områder for deponi avklares først og fremst i egne i reguleringsplaner. Dette bør ses i

sammenheng med de store samferdselsprosjektene.
• Detaljeringsgrad: Kommuneplanens arealdel er en overordna plan, og skal ikke være så

detalj ert at den viser mindre uttak til egen eiendoms bruk i landbruket .
• Arealdelen skal avgrense nye uttaksområder, samt ytre grenser for eksisterende

uttaksområder som skal drives videre . Reguleringsplan avklarer endelige uttaksgrenser.
• Områder som skal avsettes til d eponi vises som "andre typer angitt bebyggelse og anlegg".
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• Sikring av randsoner til uttaksområder skal vurderes , f.eks. gjennom hensynssone etter pbl.
§ 11 - 8 a.

5. 2 Bestem melser og retningslinjer

Videre følger en beskrivelse av punkter som bør inngå i bestemmelser og/eller retningslinjer til
arealdelen.

Definisjoner
• Nydyrking: Dette er tiltak hvor man har et gjengrodd beite eller skog som skal bli til

fulldyrka areal. So m nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark. Fulldyrking vil si at
jorda renskes for stein og stubber i full plogdybde. O fte må det også planeres og grøftes
slik at arealet blir egnet til mekanisk jordbruksdrift. Der det er snakk om å tilkjøre eksterne
m asser for å heve terrenget fra det opprinnelige nivået, vil dette være tiltak som i
utgangspunktet ikke faller inn under nydyrkingsforskriftens virkeområde, og tiltaket må
også vurderes om det trengs behandling etter p lan - og bygningsloven.

• Mindre tiltak / Mindre terrengendringer: Tiltak som er fritatt krav til saksbehandling etter
p lan - og bygningsloven.

• Større tiltak / V esentlige terrengendringer: Tiltak som skal behandles etter p lan - og
bygningslovens § 20 - 1. Det må også vurderes om det kreves regulerin gsplan og/eller
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser, f.eks. om 100 meters belte langs vann og
vassdrag er berørt .

Massebalanse
Det skal være mål om størst mulig massebalanse i byggeprosjekter (differanse mellom forbruk
og produksjon). Det vil va riere når i prosessen det er mulig å gjøre beregninger av
massebalanse, ut fra detaljeringsgrad f.eks. i en reguleringsplan. Generelt skal beregning av
massebalanse gjøres så tidlig som mulig. Dette drøftes i oppstartsmøter. Dersom det ikke er
mulig å oppn å massebalanse, skal det i større prosjekter der det blir betydelige mengder
overskuddsmasse vurderes å kreve plan for deponering.

Temakart
Temakart som viser mineralske ressurser i form av byggeråstoffer i Ringerike skal være en del
av arealdelen, med henvisning i bestemmelsene.

Søknadsplikt etter pbl. 20 - 1 k
• Masseu ttak er søknadspliktig såfremt tiltaket ikke er regulert i reguleringsplan .
• Deponi er søknadspliktig dersom det overstiger følgende:

o I byggeområder: Avvik på 1,5 meter i forhold til opprin nelig terreng og utstrekning
på 500 m2.

o I rekkehusområder/tettbygde strøk: Avvik på 0,5 meter i forhold til opprinnelig
terreng og utstrekning på 500 m2.
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o I LNF - områder: Avvik på 3 meter i forhold til opprinnelig terreng og utstrekning på
1000 m2.

Plankrav
N år utløses krav om reguleringsplan etter pbl. § 12 - 1 ?
• Masseuttak omfattes i utgangspunktet av plan - og bygningslovens krav om reguleringsplan

for større bygge - og anleggstiltak. For nye masseuttak over 10 000 m3 er det krav om
reguleringsplan før uttak kan starte. Eksisterende uttak og vesentlige utvidelser av disse
bør reguleres. Utforming av bestemmelse eller retningslinje om dette i kommuneplanen må
avklares nærmere.

• Det er plankrav for deponi dersom det skal fylles mer enn 10 000 m3, uavhengig av fo rmål
i kommuneplanen eller reguleringsplan.

Utredningskrav
• Ved utarbeidelse av reguleringsplan for uttak og deponi s kal hensyn i punkt 5.1 utredes.
• Det skal all tid utarbeides en støyutredning.
• Dagens og framtidig terreng må vises.

R eguleringsplan for u ttak/deponi
• Omfang og avgrensning skal framgå av kart og bestemmelser.
• Adkomst til offentlig veg skal inngå i planområdet.
• Eventuelle nødvendige tiltak i vegnettet ivaretas gjennom rekkefølgebestemmelser.

Vedlikehold og kompensasjon for slitasje på offen tlig infrastruktur må styres gjennom
egne avtaler.

• Etterbruk skal avklares i reguleringsplan . F .eks. deponi i avslutta uttak, tilbakeføring til
LNF eller tilre ttelegging for utbyggingsformål . Dersom etterbruken er et utbyggingsformål
( f.eks. industri elle r bolig) bør reguleringsplanen kun omtale dette og fastsette plankrav for
etterbruken.

• Krav om istandsetting skal vurderes.
• Bestemmelser om uttaksre tning og etapper bør vurderes. Dette blir vanligvis fastsatt i

driftsplan. Slike bestemmelser i regulerings plan bør være godt begrunna, da det kan være
tyngende vilkår for drifta. Ulike kvaliteter, praktisk og sikker drift kan gjøre det vanskelig
å følge slike rammer.

• Dersom regulering av masseuttak er i tilknytning til eksisterende uregulert uttak, skal det
u tarbeides en samla reguleringsplan for hele området. Krav om istandsetting av tidligere
uttatte områder skal vurderes.



25 av 26

LNF - områder
• Det skal ikke startes opp reguleringsplaner for masseuttak utenfor områder avsatt til

råstoffutvinning i kommuneplanen .
• Oppstart av reguleringsplan for deponi i LNF - område kan vurderes etter behov .
• Uttak til egen eiendoms bruk i landbruket kan tillates. Dette omfatter ikke uttak i 100 -

metersbeltet langs vann og vassdrag. Uttak for egen eiendoms bruk er mindre
uttaksområ der som drives av grunneier til egen eiendoms bruk.

• Det er i utgangspunktet ikke tillatt å gjøre uttak, fylling ell er deponering av masser i
vassdrag og i 100 - metersbeltet til vann og vassdrag og strandsonen.

• Kommuneplanen må sikre områder for masseutta k i et langsiktig perspektiv for framtidige
generasjoner ved å hindre direkte og indirekte nedbygging. Dersom f.eks. et boligfelt
legges nær en viktig forekomst, vil dette kunne innebære en indirekte nedbygging og
medføre konflikter knytta til støy, støv o g trafikk. Dette kan medføre at framtidig uttak
ikke er gjennomførbart uten store kostnader og/eller ulemper både for næringsdrivende i
masseuttaket og bebyggelsen.

5.3 Høringsparter
F lere instanser b ør uttale seg til tiltak som omhandler masseuttak og d eponi , uavhengig av
behandlingsf orm. Lista er ikke uttømmende.

• Buskerud fylkeskommune, kulturminner
• Statens vegvesen, bruk av offentlig veg/aksellastbestemmelser/vedlikehold
• Fylkesmannen i Buskerud, natur - og miljøverdier
• NVE, vannressurser, ras og skred
• Mattilsynet
• Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
• Internt i Ringerike kommune: B arnerepresentanten, Teknisk forvaltning (bruk av

kommunal veg), Miljøretta helsevern, Forurensningsmyndigheten m.fl.
• Naboer/berørte gjenboere: de t bør være en «utvidet» nabovarsling
• Aktuelle vegeiere / veglag
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NB: Lista er ikke uttømmende.
Det tas forbehold om at ikke alle uttak/deponi er m ed i lista. Noen har gamle såkalte gårdsuttak som f ortsatt er i bruk, evt. fått tillatelse etter
landbruksveiforskrifta. Reguleringsplaner under ar beid som ikke er i tråd med kommuneplan, anses som innspill til revisjon av arealdelen.

Lokalitet Arealstatus plan- og
bygningsloven

Merknader Ressurs-
område/

verdi

Gnr/
bnr

Kommuneplan Reguleringsplan
Deponi/fylling
Averøya, Ask LNF Nei Tillatelse etter jordloven for deler. Møte med kommunen

27.11.14. Nabovarsling er gjennomført, men det er i kke
kommet inn søknad om ytterligere oppfylling.

1/42

Lamyra Masseuttak Nei 3/3
Rognerud, Vestre
Ådal

LNF Nei Tillatelse etter jordloven til tidligere tiltak , 1999. Ingen
tillatelse etter pbl. for utført nytt tiltak, som e r en stor
overskridelse av tidligere godkjent område. RK har stilt krav
om søknad for utført tiltak og reguleringsplan for utvidelsen.
I tillegg er det ilagt tvangsmulkt. Vedtaket ble på klaget, og
fikk ikke medhold hos fylkesmannen. RK avventer nå
søknad om tillatelse etter pbl.

280/1

Solheim, Vestre
Ådal

LNF Nei 279/19

Bendiksplassen,
Vestre Ådal

LNF Nei 279/9

Kind gård,
Tyristrand

LNF Under arbeid Planprosess under oppstart. Hensik ten er å tilrettelegge for
mottak av ca 800 000 m3 masser, med landbruk som
etterbruk.

254/1

Røiseng, Ask LNF Under arbeid Planprosess under opp start. Hensikten er å tilrettelegge for
mottak av ca 850 000 m3 rene masser, med landbruk som
etterbruk.

75/1

Gusgaarden LNF Nei Forespørsel. Søknad ikke mottatt . 41/1
Fløytingen, Haugsb. LNF Nei Avslutta. 100/13
Heradsbygda LNF Nei Oppfylling av landbruksarealer / ravinedal. Ferdigattest for 58/1
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tidligere oppfylling gitt 22.01.2015. Totalt fyllin gsvolum vil
utgjøre 115 000 m3. Godkjenning 26.01.2015.

Johnsrud, Sokna LNF Nei Heving av jordbruksareal, i gangsatt ifm. vegarbeider. 65/3
Sokna LNF Nei Anders Braaten 169/1,2
Sokna LNF/Bolig Ja, nr. 44 148/344
Søndre Stalla, Sokna LNF Nei Midlertidig lagring av masser (betongavfall etter riving av

Bergland) i nedlagt grustak
148/1

Veme LNF 62/1
Nærstad gård LNF Nei Utfylling av ravinedal godkjen t i 2014. 90/1
Nedre Gardhamar LNF Nei Flomvoll nær ferdigstilt. 66/4
Snadden LNF Nei Fylling i 100-meterssonen. Ikke fer dig behandla. 3/8
Ødegården LNF Nei Oppfylling av skråning/dal mellom jorde og gårdsveg. Inntil

3 dekar berørt areal. Godkjenning 20.02.2015.
169/20

Pukkverk
Vestsiden pukkverk,
Kilemoen

Masseuttak Ja, nr. 308* *Planområde: ca. 1700 daa. Areal regul ert til
steinbrudd/masseuttak: ca. 965 daa.
Antatt levetid: 800 år.

Kilemoen,
nasjonalt
viktig

52/4

Somma pukkverk LNF Under arbeid* *Plan nr. 392 er under arbeid. Midler tidig dispensasjon for 3
år fra august 2012.

275/2

Djupdalsmoen,
Sokna

LNF Nei Midlertidig dispensasjon på ubestemt tid i 2000, med
forutsetning om driftsplan. Driftsplan godkjent av RK i
2002.

Djupdalsmoen,
meget viktig

148/1

Kalkverket i Åsa Masseuttak Nei Er i ferd med å avslutte drifta. Kan være aktue ll som deponi,
og dette vurderes ifm. E16 og Ringeriksbanen.

9/2

Grus/torvtak
Kilemoen sanduttak Masseuttak Under arbeid* *Plan n r. 344 er under arbeid.

Planområde: 950 daa. Areal foreslått til råstoffut vinning: ca.
800 daa. Dvs. et volum på ca. 28 mill m3 / ca. 50 mill tonn.
Antatt levetid 150 år.

Kilemoen,
nasjonalt
viktig

51/1
m.fl.

Nedre Kilemoen
nord

Masseuttak Ja, nr. 226. Areal regulert til grustak: 66 daa. Kilemoen,
nasj. viktig

51/2
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Hensmoen Masseuttak Under arbeid* *Plan nr. 379 er under arbeid.
Planområde: ca. 935 daa, og er beregna til å inneho lde ca. 45
mill tonn, forutsatt uttak til kote 150. Antatt lev etid 90 år.
Har en konsesjon fra landbruksdepartementet.

Hensmoen,
nasjonalt
viktig

271/8
92/2/2
271/286

Prestmoen LNF Nei Innspill til kommuneplanen. Pres tmoen,
meget viktig

42/1

Kilemoen nord LNF og
område for
grunnvann.

Nei* *Reguleringsplan nr. 354 for Ringerike vannver k er under
arbeid og omfatter arealene. Innspill til kommunepl an om
grusuttak.

Kilemoen,
nasjonalt
viktig

52/1

Djupdalsmoen,
Sokna

LNF Nei Driftsplan godkjent av RK i 2002 Djupdalsmoen,
meget viktig

148/1

Heen Sand LNF Nei Sandforekomst hvor det har vært k ontinuerlig drift med
større og mindre uttak siden 1945. Innspill til
kommuneplanen.

Hensmoen,
nasjonalt
viktig

271/137

Hval, Hallingby Masseuttak Ja, nr. 240 Gammelt torv tak, ikke aktivitet i dag, men innspill til
kommuneplanen om å opprettholde området.

274/3
274/5

Nordre Myrvold,
nord for Hallingby

Masseuttak Nei Framtidig torvtak. Må en planprosess til i forh old til bl.a.
utkjøring på E16

274/42
m.fl.

Skollerud gård Masseuttak Nei Fjerning av torv slik at godkjent nydyrkingstiltak kan
gjennomføres. Godkjent 29.04.2015.

278/5

Eggemoen LNF* Nei *Det er også markert et vurderin gsområde for framtidig
uttak i kommuneplanen. Innspill til kommuneplan.

Eggemoen,
nasjonalt
viktig

93/1
92/2
m.fl.

Lamyra/Moesmyra Masseuttak Nei 3/3
Avslutta grustak
Trygstad Boligområde,

idrettsanlegg
og LNF

Ja Idrettsanlegg til NUIL, bygges terasseblokker. 38/114
38/187
m.fl.

Busund LNF Nei 42/11
42/18

Somma Boligområde Nei Ikke realisert. 275/4
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SA MM EN DRAG

Østlandske Miljødeponier AS (tiltakshaver) har inngått intensjonsavtaler med to grunneiere for et område på
til sammen ca. 260 daa for utlegging av rene jordmasser på deler av gnr./bnr. 55/7 (Veshall)1 og 54/2 (Ve2) på
Heradsbygda i Ringerike kommune3. Med en god arrondering og tilstrekkelig avstand til Songa (ca. 130 m) vil
det kunne fylles opp med ca. 3,7 millioner m3 (faste innbygde masser). Antatt driftstid ca. 10 år, men dette vil
avhenge av tilgang på masser. Områ det ligger nær inntil E7 og direkte avkjøring fra E7 vil bli vurdert. I dag er
det tilkomst til området via en kort strekning på lokalvei og landbruksvei.

Oppfyllingsområdet er ikke regulert og grenser heller ikke til regulerte områder. Området er avsatt t il LNF -
område i kommuneplanen. Adkomsten til oppfyllingsområdet vil grense til reguleringsplan for «Rv 7 Ramsrud -
Kjeldsbergsvingene». Hele oppfyllingsområdet skal etter avsluttet oppfylling tilbakeføres til landbruksareal
(LNF - område).

Oppfyllingsområdet ligger hovedsakelig innenfor et område med medium risikonivå for kvikkleire (Id 866
Veksthallplassen4 i NVEs register over områder med kvikkleire). Det vil i forbindelse med planarbeid og
detaljprosjekteringen bli utført nødvendige grunnundersøkelser for kartlegging av grunnforholdene med tanke
på geotekniske egenskaper, kvikkleire og stabilitetsforhold.

Oppfyllingen forutsettes skje iht. tillatelser etter plan - og bygningsloven. I henhold til lokale retningslinjer for
Ringerike kommune vedtatt i formannskapsmøte 16.9.2014 er det krav om reguleringsplan for oppfyllinger i
LNF - områder som er større enn 10 000 m3.

Omfanget av oppfyllingen er så vidt omfattende, og de stedlige rammebetingelsene (bl.a. nærmiljø og
vassdragsnærhet, jf. forurensningsforskriftens § 4) gjør at det trolig også vil bli krav om planprogram og
konsekvensutredning (KU). Krav om KU er også sannsynlig basert på at et forslag om detaljregulering av
området for oppfylling vil være i strid med LNF - formålet i kommuneplanens arealdel. Selv om etterbruken også
er LNF, så vil deponifasen trolig ikke kunne vurderes som det.

I forbindelse med en ev. detaljregulering for oppfyllingen tiltakets konsekvenser for miljø og samfunn beskrives
og vurderes nærmere. Dette innebærer at planen skal utredes i hen hold til naturmangfoldlovens kapittel II, §§
8- 12. I tillegg vil bl.a. også konsekvenser for nærmiljø (og barn og unge), mulige ulemper pga. støy og støv
samt trafikale forhold bli utredet. Det er ingen registrerte kulturminner i området (kulturminnesok.no). Ved en
regulering må det etter kulturminneloven allikevel gjennomføres undersøkelser mht. automatisk fredete
kulturminner.

Det kan også bli krav om tillatelse etter forurensningsloven selv om det kun skal deponeres rene, mineralske
og naturlige masser (stein og jord).

Gjennom reguleringsbestemmelser og vilkår i en tillatelse etter forurensningsloven vil det bli gitt rammer for
oppfyllingen, både for fysisk utforming og kontroll og overvåking i driftsperioden og ev. også etter ferdig
oppfylling.

Det forutsettes at det før oppfyllingen starter, foreligger igangsettingstillatelse basert på godkjent
reguleringsplan, driftsplan og søknad om igangsettelse som dokumenterer ferdig prosjektert oppfylling. En
driftsplan vil bl.a. omfatte rutiner for massehåndtering, åpningstider og tillatte perioder for aktivitet i
oppfyllingsområdet, samt tidsrammer for gjennomføringen. Planen vil også gi mer detaljerte føringer for f.eks.
riggområder, skilting, adkomst, plassering av bom og også hvordan støy, luftforurensning, ov er flatevann og
partikler i avrenning og forurensning i grunn og vassdrag skal håndteres med beskrivelse av avbøtende tiltak
(jf. også ev. vilkår som vil følge av en tillatelse etter forurensningsloven).

1 Bruksnavn fra Seeiendom.no. Også omtalt som Veksal.
2 Bruksnavn fra Seeeindom.no. Også omtalt som Ve skog.
3 Området er i Ringerike kommunes rapport for innmeldte massedeponier for Ringeriksbanen og E16 beskrevet som «Område 13 – Ramsrud/Sørumsmarka».
4 Navnsetting iht. NVEs kartverk (Skrednett nve.no). Navnet er en feilskriving av Veksalplassen?
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1.0 I N N LEDNIN G - BAKGRU N N
Det er i dag et stort behov for godkjente områder for oppfylling med rene , naturlige masser fra ulike bygge - og
anleggsprosjekter, både lokalt og i Stor - Oslo området. Dette skyldes stor anleggsaktivitet og sterk vekst både
i bolig - , næring s- og infrastrukturutbygging i og rundt hoveds tadsregionen. Lokalt vil også planlagt utbygging
av Ringeriksbanen og E16 medføre et stort behov for områder hvor det kan fylles rene masser.

Østlandske Miljødeponier AS (tiltakshaver) har inngått intensjonsavtaler med to grunneiere for et område på
ca. 260 daa for utlegging av rene jordmasser på deler av gnr./bnr. 55 / 7 og 54/2 på Heradsbygda i Ringerike
kommune (jf. figur 1 ) .

Tiltakshaver og grunneierne anser at området egner seg godt for mottak av ren e , naturlige masser . Det er
godt skjermet mot omkringliggende områder med bebyggelse, ligger nær hovedveier (Rv 7 og E16) og med
relativt få berørte naboer (ingen direkte til oppfyllingsområdet) .

Hensikten med denne prosjektbeskrivelsen er å gi kommunen et grunnlag for å vurdere om det er riktig å gå
videre med tiltaket i en planprosess, ev. hva som kreves av tilleggsinformasjon i form av
vurderinger/undersøkelser.

Figur 1 Området for planlagt oppfylling på deler av gnr./bnr. 55/7 og 54/2 sørvest for Heradsbygda sentrum, Rv7 og
Bergensbanen – stipler linje viser omtrentlig avgrensning. Beliggenheten er vist på oversiktskartet med rød stjerne.

Ca. 260 daa
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2.0 DAGEN S SI TU ASJON

2.1 Eiendomsforhold
Oppfyllingsområdet omfatter deler av gnr./bnr. 55 /7 (Ves hal l) og 54/2 (Ve skog ) på Heradsbygda i Ringerike
kommune (jf. figur 2 og figur 3 ). Endelig avgrensning av oppfyllingsområdet på de to eiendomme ne vil bli gjort
ifb. detalj prosjekteringen.

Figur 2 Eiendommen 55/7 (markert med gult) og omtrentlig avgrensning av oppfyllingsområdet (stiplet)

Figur 3 Eiendommen 54/2 (markert med gult) og omtrentlig avgrensning av oppfyllingsområdet (stiplet)

55/7

54/2

55/7

5 4/2
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2.2 Beliggenhet og adkomst
O mrådet ligger like på Heradsbygda, rett sør - sørvest for Rv 7 og Bergensbanen (jf. figur 1 ). Avstanden til E16
fra rundkjøring en nærmere Hønefoss er ca. 1,2 km. Avstanden til bebyggelsen på Veksal, Ramsrud og
Heradsbygda fra selve deponiområdet vil være fra 200 m til 300 m på det nærmeste. Avkjøring fra Rv7 er
planlagt ved Ramsrud undergang via Fv 173 Sætraveien . Rett etter avkjø ringen følges Tryms vei (kommunal
veg) et kort stykke fram til Ramsrud undergang, der videre adkomst er på landbruksveien på sørsiden av Rv
7. Eiendommen 55/7 har bruksrett til veien.

2.3 P lanstatus og rammer
Oppfyllingsområdet er ikke regulert og grenser ikke til regulerte områder (jf. figur 4 ) . Området er avsatt til LNF -
område i kommuneplanen. Adkomsten til oppfyllingsområdet vil grense til reguleringsplan for « Rv 7 Ramsrud -
Kjeldsbergsvingene» (planid.: 29 4- 01) . Hele oppfyllingsområdet skal etter avsluttet oppfylling med rene
masser, tilbakeføres til landbruksareal.

Figur 4 Utsnitt av kommuneplanens arealdel (kart.ringerike.kommune.no) med omtrentlig avgrensning av
oppfyllingsom rådet (stiplet)
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2.4 Status i kommunens rapport – «Massedeponier – Ringeriksbanen
og E16»)

Oppfyllingsområdet, dvs. en del av det er beskrevet i kommunen rapport vedr. innmeldte massedeponier for
Ringeriksbanen og E16. I rapporten er området omtalt som «Område 13 – Ramsrud/Sørumsmarka.

2.5 Kort beskrivelse av området
Området ligger på østsiden av elva Sogna (også omtalt som Sokna), og er en del av et større område med
hovedsakelig skogbevokste ravinedaler og dyrka mark på begge sider av elva. Mot sør, vest og nord vest
grenser området mot skog (avstanden til Sogna i vest vil bli ca. 130 m) . Mot øst er det dyrkamark opp til Rv 7.
O mrådet er i dag delvis skog bevokst og uthogdhogstfelt .

Figur 5 Vest - nordvestre del av oppfyllingsområdet på gnr./bnr. 55/7 – sett mot sørvest. Skogen innenfor oppfyllingsområdet
er i all hovedsak hogd.

55/4 og 55/5

55/7
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Figur 6 Den sentrale delen av oppfyllingsområdet på gnr./bnr. 55/7 – sett mot sør - sørvest. Skogen innenfor
oppfyllingsområdet er i all hovedsak hogd.

Figur 7 Sør- sørøstre del av oppfyllingsområdet på gnr./bnr. 55/7 og eiendomsgrensen mot 54/2 – sett mot sør. Skogen
innenfor oppfyllingsområdet er i all hovedsak hogd på 55/7, mens den ikke er hogd på 54/2.

55/4 og 55/5

55/7

55/7

54/2
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Figur 8 Sør- sørøstre del av oppfyllingsområdet på gnr./bnr. 55/7 og eiendomsgrensen mot 54/2 – sett mot nordøst. Skogen
innenfor oppfyllingsområdet er i all hovedsak hogd på 55/7, mens den ikke er hogd på 54/2. Eiendommen 54 /7 ligger
utenfor oppfyllingsområdet.

I nord, opp mot Rv 7 vil oppfyllingen avsluttes mot eksisterende terreng på ca. kote 135 - 140. Skråningsfoten
ned mot Sogna vill bli liggende på ca. kote 85.

Vegetasjonen i ravinene varierer mellom tett, plantet gransk og med innslag av bjørk og åpne hogstområde r til
mer åpen beitemark med spredte trær.

Det er tiltakshavers intensjon at tiltaket skal utføres på en måte som harmonerer godt med det omkringliggende
jordbrukslandskapet.

Området er avsatt til LNF - område i kommuneplanen. Hele oppfyllingsområdet skal etter avsluttet oppfylling
med rene masser, tilbakeføres til landbruksareal.

2.6 Grunnforhold
Oppfyllingsområdet er lokalisert på tykk hav avsetning (jf. figur 9 ) . Ty pisk forekomst av ravinedal er i områder
med store leiravsetninger . Oppfyllingso mrådet ligger hovedsakelig innenfor et område med medium risikonivå
for kvikkleire ( Id 866 Veksthallplassen i NVEs register over områder med kvikkleire) . Det vil i forbindelse med
planarbeid og detalj prosjekteringen bli utført nødvendige grunnundersøkelser for kartlegging av
grunnforholdene med tanke på geotekniske egenskaper , kvikkleire og stabilitetsforhold . Marin grense ligger
på vestsiden av Oppenåsen på ca. kote 1 95 .

55/7

54/27

54/2
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Fi gur 9 Løsmasseforhold – kvartærgeologisk kart ( geo. ngu.no) med omtrentlig avgrensning av oppfyllingsområdet (stiplet)
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Figur 10 Kvikkleire – faregrad – Sone 866 Veksthallplassen (nve.no) med omtrentlig avgrensning av oppfyllingsområdet
(stiplet)

Figur 11 Sone 866 Veksthallplassen slik den er registrert i Skrednett ( nve.no)
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2.7 Naturtyper og biomangfold
Naturbasen
Ingen registrerte lokaliteter i Naturbasen blir direkte berørt. Mot nordvest vil oppfyllingsområdet grense mot
lokalitet BN00007360 Veksal. Lokaliteten er verdivurdert som «Svært viktig» og er ett av svært få, lite påvirkete
ravineskogsområder (gammel barskog) på marine avsetninger som er kjent i Norge. Rødlistede sopp - og
lavarter. Forslag til skjøtsel og hensyn er angitt med «Unngå flatehogst i området ». En oppfylling på sør -
sørøstsiden av denne lokaliteten vil ikke påvirke den i vesentlig grad.

Figur 12 Registreringer i Naturbase (kart.na turbase.no) med omtrentlig avgrensning av oppfyllingsområdet (stiplet)

Vest for fyllingsfoten i en avstand av ca. 130 m er Sognas elveløp (mellom Sognevatnet og Tyrifjorden) vist
som en lokalitet for elvemusling. Lokalitet en er med i elvemuslingbasen som sammenstiller alle
elvemuslinglokaliteter i Norge. Arte n er av særlig stor forvaltningsinteresse . Sogna er ett av ni vassdrag i
Ringerike kommune som er med i denne databasen. Fra å være en art i kraftig nedgang og i fare for å dø ut
har elvemuslingen nå tatt seg opp igjen i Sogna i de siste 15 - 20 årene (2009). Arten har reetablert på hele den
6,5 km lange strekningen mellom Heggen og Veksalplassen som er undersøkt i sammenheng med utbygging
av ny Rv7 på strekningen Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. Trusler som er angitt i databasen (faktaark) er lite
vertsfisk (ørret), avrenning fra jordbruk, sur nedbør, høy turbiditet (stor transport av finpartikulært materiale),
flommer og veiutbygging (Rv 7). Selv om det skal fylles opp med rene masser vil oppfylling som planl agt ,
kunne føre til forurensning i form av økt avrenning av finstoff , dersom det ikke gjennomføres tiltak.

I forbindelse med en ev. detaljregulering for oppfyllingen tiltakets konsekvenser for miljø og samfunn beskrives
og vurderes nærmere ( jf. plan - og bygningsloven § 1 -1) . Dette innebærer at planen skal utredes i henhold til
naturmangfoldlovens kapittel II, §§ 8 - 12 .

Ravinedal

BN00007360 Veksal - Gammel barskog

Id: observations/n ina - fm/embasen/6050003 . Sogna.
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Oppfyllingsområdet består, som tidligere nevnt, hovedsakelig av mindre ravinedaler ned mot Sogna.
Ravinedaler er dannet som følge vannerosj on i løsmasser. R avinedaler er/var typisk for områder med store
leiravsetninger, først og fremst på Østlandet og i Trøndelag. Naturtypen «Ravinedal» ble vurdert som sårbar
av Miljødirektoratet i rødlistevurderingen av naturtyper i 2011 . I figur 12 er det vist et bekkesystem i bunnen av
ravinene som drenerer mot Sogna. I Vann - nett (vann - nett.no) er flere av sidebekkene til Sogna registrert
sammen som en del av forekomsten 012 - 2460 - R Sogna nedre bekkefelt (EU - ID:NO012 - 2460 - R) . I følge
opplysninger fra grunneierne er det imidlertid ikke årsikker vannføring i bekkene innenfor o ppfyllings området.

True de og rødlistede arter
Det er ikke registrert truede eller rødlistede arter i planområdet (n aturbase.no) innenfor utfyllingsområdet.
E lvemusling ( Margaritifera margaritifera ) er som nevnt over beskrevet i Sogna.

Vernede vassdrag
Sogna (Sokna) ble vernet mot kraftutbygging i 1993, som resultat av Verneplan for vassdrag IV.

2.8 Kulturminner
Det er ingen regist rerte kulturminner i området ( kulturminnesok.no ) . Ved en regulering må det etter
kulturminneloven gjennomføres undersøkelser mht. automatisk fredete kulturminner (jf. kml § 9.
Undersøkelsesplikt m.v.)

2.9 Nærmiljø
Ved avkjøringen til oppfyllingsområdet ligger det på sørsiden av Rv 7 nærmest krysset ved planlagt avkjøring
ved Ramsrud undergang, boliger langs Sætraveien og Ramsrudveien . På nordsiden av Rv 7 og Bergens banen
ligger det boliger til Munins vei og Tryms vei. Beliggenheten av disse områdene er vist i figur 13 .
Nærmiljøfunksjoner slik som skoler, barnehager og butikker ligger på nordsiden av Rv 7 og nås via Ramsrud
undergang. Som vist i figur 4 , er d et regulert et område for lek rett øst for boligene på Ramsrud (vist med grønn
skravur i figur 13 ).

Nede ved Sogna ligger småbruket Veksalplassen (nå fritidseiendom). Eiendommen har adkomst fra Tryms
vei/ Ramsrud undergang via den samme jordbruks - /skogsbilveien som oppfyllingsområdet. Den samme veien
brukes også noe av turgåere for adkomst til Sogna. I tillegg til denne veien er det adkomst til Sogna via en
skogsbilvei som går ut fra Ramsrudveien og en fra Sætraveien noe lengre vest.
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Figur 13 Boligområder nær oppfyllingsområdet. Stiplet rød strek viser adkomstveien fra Rv 7.

2.10 Trafikale forhold
Oppfyllingsområdet vil få avkjøring fra Rv 7 (Soknedalsveien) ved Ramsrud der det i dag er skiltet avkjøring til
Sandaker via Fv 173 Sætraveien (tidl. Rv 7). Rett etter avkjøringen fra Rv 7 følges Tryms vei (kommunal vei)
fra til Ramsrud undergang og videre på landbruksvei (som går ender ved Vekslaplassen) parallelt med Rv 7
fram til oppfyllingsområdet. Landbruksveien oppgraderes med møtelomme(r) og for å tåle nødvendig
akseltrykk.

ÅDT på denne delen av Rv 7 er 5500 med andel av lange kjøretøyer på 14 % (tall for 2014 fra NVDB 123).
Fartsgrensen på Rv 7 er 80 km/t og på Fv 173 Sætraveien er det 60 km/t. På Tryms vei er fartsgre n sen 30
km/t. Det er gangvei på høyre side (sørsiden) av Tryms vei fra m mot Ramsrud undergang. På venstre side er
det en liten pendlerparkering mot bussholdeplassen . I NVDB 123 er det ikke registrert ulykker i det aktuelle
området.

Fra øst er det venstre avkjøringsfelt i krysset og det er skiltet forbikjøring forbudt på hele strekningen forbi
Ramsrud . Det er i tillegg dobbel gul sperrelinje.

Det er bussholdeplasser på Rv 7 med tilknytning til G/S - vei på begge side r av krysset.

Område regulert
til anlegg for lek

Adkomstvei



PROSJEKTBESKRIVELSE - HERADSBYGDA

17.10.2016
Rapport nr. : 1538756 - 1

Figur 14 Rv 7. Oversikt mot vest – avkjøring til Sandaker (Fv 173).

Figur 15 Fv 173. Oversikt mot øst. Utkjøring til Rv 7 mot venstre. Tryms vei rett fra mot Ramsrud undergang (bak blå bil
på pendlerparkering). G/S - vei på høyre side av Fv 173 og Tryms vei.

google street view

google street view
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3.0 BESKRIVELSE AV TILTAKET

3.1 Avtaleforhold og driftsperiode
Det foreligger avtale mellom grunneier e og tiltakshaver (Østlandske Miljødeponier AS) om å utnytte området
for oppfylling med r ene , naturlige jord - og steinmasser.

Det er anslått at det vil ta ca. 10 år før området er ferdig oppfylt, men dette vil bli avklart nærmere i løpet av
detaljprosjekteringen/planprosessen. Oppfyllingshastigheten vil bl.a. være avhengig av tilgangen på mass er,
samtidig som den kan bli regulert som følge av tillatte driftstider. I utgangspunktet er det tenkt at mottaket vil
være åpent mandag - torsdag kl. 7 - 19. Ev. intensiv oppfylling over en kortere periode dersom det er sterke
samfunnsinteresser som taler for det , må vurderes opp mot miljøbelastningen ved en mindre intensiv
oppfylling, som vil resultere i at tiltaket er i drift over en lengre periode.

3.2 Adkomstforhold
Det er foran beskrevet adkomst via eksisterende kryss Rv 7 og Fv 173. Dersom det er mulig mht. tillatelse fra
veimyndighetene vil andre adkomstmuligheter bli vurdert for å redusere tungtrafikk på lokalveinettet ved
Ramsrud.

Rett på nordsiden av oppfyllingsområdet, mot Rv 7, vil det bli etablert et riggområde med vekt og
«kontorbrakke». Utenom motta kets åpningstider vil adkomsten til selve oppfyllingsområdet være stengt med
låst bom.

3.3 Fysisk utforming, oppbygging - drift og avslutning
Beliggenhet og ca. avgrensning av oppfyllingsområdet er vist i tidligere figurer i rapporten. Det er foretatt en
oppmål ing og gjort beregninger for et område på ca. 260 daa som vist i vedlegg 1 . Slik det er vist der, er det
plass til ca. 3,7 millioner m3 (faste innbygde masser). Skråningen ned m ot Sogna er vist med 30 grader , og
fot en av skråningen stopper ca. 130 m fra el vekanten. Endelig utforming og avstand elva vil bli vurdert
nærmere i detalj prosjekteringen/planprosessen. Faktorer som vil spille inn er f.eks. områdestabilitet dersom
det påvises kvikkleire og lokal stabilitet av skråningsfront. Avstand til Sogna må minimum være 100 m, men
130 m er foreløpig valg for å kunne få plass til sedimenteringsbasseng/biofilter dersom det vurderes å være
behov for det. Oppfyllingen vil ta hensyn til en høyspentledning som krysser området på fram til Ringerike
transformatorstas jon. Oppfyllingen vil skje lagvis i floer på 4 - 5 m. Detaljprosjekteringen vil avklare og beskrive
dette nærmere.

Det skal kun fylles inn med rene jord - og steinmasser (ref. vedlegg 1 til kap. 2 i forurensningsforskriften). Det
vil bli stilt krav til levera ndører at jordmassene skal tilfredsstille vedlegg 1 , og også at de skal være fri for frø
og planterester fra svartelistede plantearter (ref. Artsdatabanken - Fremmede arter i Norge - med norsk
svarteliste 2012). Utførende entreprenør vil i tillegg gjennomføre egenkontroll ved bruk av håndholdt «XRF -
pistol» for tungmetaller og visuell/lukt kontroll for organiske miljøgifter. Ved mistanke om at massene ikke er
rene vil det bli gjennomført kontroll ved prøvetaking av massene for innsending til laboratorium for analyse.
Dersom det ikke foreligger dokumentasjon for at massene er rene, eller de ved kontroll viser seg å være
forurenset, vil de bli avvist.

Oppfyllingen skal gjennomføres på en måte som harmonerer godt med det omkringliggende
jordbrukslandskapet og ev. krav fra landbrukskontor et og andre myndigheter. O vervann shåndtering mht. å
hindre erosjon, vil bli ivaretatt både i anleggsfasen og for den ferdige oppfyllingen.
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Dersom det er mulig å utvide området i n ord øst opp til ca. kote 123 vil det bli plass til s tørre mengder masser,
og fallet vil bli riktig vei. Nå ligger det laveste punktet her på kote 110.

Etter at oppfyllingen er avsluttet vil området bli tilbakeført til NLF.

3.4 Tillatelser
Oppfyllingen forutsettes skje iht. tillatelser etter plan - og bygningsl oven. I henhold til lokale retningslinjer for
Ringerike kommune vedtatt i formannskapsmøte 16.9.2014 er det krav om reguleringsplan for oppfyllinger i
LNF - områder som er større enn 10 000 m3.

Omfanget av oppfyllingen er så vidt omfattende , og de stedlige rammebetingelsene (bl. a . nærmil j ø og
vassdragsnærhet , jf. forurensningsforskriftens § 4) gjør at det trolig også vil bli krav om planprogram og
konsekvensutredning (KU). Krav om KU er også sannsynlig basert på at et forslag om detalj regulering av
området for oppfylling vil være i strid med LNF - formålet i kommuneplanens areald el. Selv om etterbruken også
er LNF , så vil deponifasen trolig ikke kunne vurderes som det.

Det kan også bli krav om tillatelse etter forurensningsloven selv om det kun skal deponeres r ene , mineralske
og naturlige masser (stein og jord) .

Gjennom reguleringsbestemmelser og vilkår i en tillatelse etter forurensningsloven vil det bli gitt rammer for
oppfyllingen, både for fysisk utforming og kontroll og overvåking i driftsperioden og ev. også etter ferdig
oppfylling.

Det forutsettes at det før oppfyllingen starter, foreligger igangsettingstillatelse basert på godkjent
reguleringsplan, driftsplan og søknad om igangsettelse som dokumenterer ferdig prosjektert oppfylling .

En d riftsplan vil b l.a. omfatte rutiner for massehåndtering, åpningstider og tillatte perioder for aktivitet i
oppfyllingsområdet , samt tidsrammer for gjennomføringen. Planen vil også gi mer detaljerte føringer for f.eks.
riggområder, skilting, adkomst, plassering av bom og også hvordan støy, luftforurensning, over flatevann og
partikler i avrenning og forurensning i grunn og vassdrag skal håndteres med beskrivelse av avbøtende tiltak
(jf. også ev. vilkår som vil følge av en tillatelse etter forurensningsloven).

3.5 Virkninger a v tiltaket – konsekvenser og avbøtende tiltak m.m.
Det forutsettes som nevnt over at det skal utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning. Innhold og
rammer for konsekvensutredningen følger på overordnet nivå av en egen forskrift, og for det enkelte tiltak/plan
så vil det bli fastsatt et eget planprogram som gir rammer for planbeskrivelse med konsekvensutredning.

U tredningste ma e r som normalt vil inngå i en konsekvensutredning er :

• Landskapspåvirkning
• Naturforhold – naturmiljø og biomangfold
• Landbruk (jord - og skogbruk)
• Kulturminner
• Forurensning – utslipp til vann og luft (inkl. støy).
• Nærmiljø med trafikkforhold (inkl. trafikksikkerhet)
• Friluftsliv
• Naturfarer - skred og flom
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F or reguleringsplan kreves også en egen ROS - analyse . ROS - analysen vil på et overordnet nivå også gi
føringer for hvilke temaer som må utredes nærmere i konsekvensutredningen og hvilke avbøtende tiltak som
er aktuelle.

3.6 Informasjonsmøte
I forbindelse med varsel om oppstart av planprosess og høring av planprogram vil det bli avholdt et
informasjonsmøte og tiltaket etter nærmere avtale med kommunen.
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4.0 REFERAN SER

Lovdata - https://lovdata.no/dokument - lover og forskrifter

Miljødirektoratet: Naturbase, naturtyper m.m. - http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester - og -
verktoy/Database/Naturbase/

NGU: Løsmassekart - http://www.ngu.no/emne/kvart%C3%A6rgeologiske - kart - l%C3%B8smassekart

NGU: Skredfare (kvikk leire) - http://www.nve.no/no/Flom - og - skred/Farekartlegging/Kvikkleirekart/Akershus/

Riksantikvaren: Kulturminnesøk - kulturminnesok.no

Ringerike kommune: Kommuneplanens arealdel - http://kart.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune: Massedeponier – Ringeriksbanen og E16 (Foreløpig rapport 6.9.2016).

Statens vegvesen: NVDB123 – versjon 4.1.42

Vann - nett: http://vann - nett.no/saksbehandler/
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5.0 VEDLEGG
1. Oppfylling Heradsbygda – plan, lengdeprofil og snitt
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Golder Associates AS
Ilebergveien 3 , 301 1 Drammen, Norway

Tlf . : 32850771 post@golder.no www.golder.com

Org. nr. 988 237 612



Fra: Olsen Ivar [OLSIVA@banenor.no] 

Til: Ole Einar Gulbrandsen [Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Sørgaard Knut [Knut.Sorgaard@banenor.no]; Mathilde Høglund [Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no]; Bjørke Marit Killingrød 

[Marit.Killingrod.Bjorke@banenor.no]; Karlsson Børje [Borje.Karlsson@banenor.no] 

Sendt: 07.07.2017 15:25:03 

Emne: SV: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Veksal med flere 

Vedlegg: image001.png 

Hei Ole Einar 
Igjenfylling av disse ravinene ligger hovedsakelig utenfor området som er direkte berørt av vår utbygging. Vi er muligens litt inne i samme området nærmest 
eksisterende rundkjøring. Igjenfylling av ravinene vil ikke påvirke negativt for vårt prosjekt forutsatt at dette ikke skal pågå i samme periode som våre 
byggearbeider. Vi forventer da at kommunen sjekker ut hva slik igjenfylling vil bety mht eventuelle geotekniske tiltak med tanke på den tilførte vekta 
terrenget belastes med. Ellers har vi ingen kommentar til dette. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Ivar Olsen 
Konstituert Prosjektsjef Styggdalen – Hønefoss 
 

 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16,  
Utbyggingsdivisjonen 
Mobil: +47 977 67 866 
E-post: ivar.olsen@banenor.no 
 
  
Besøksadresse: Malmskriverveien 18, Sandvika 
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 / banenor.no 

 
http://www.banenor.no/RingeriksbanenE16 
 



 
 
 

Fra: Bjørke Marit Killingrød  
Sendt: 6. juli 2017 13:53 
Til: Karlsson Børje; Olsen Ivar 
Kopi: Sørgaard Knut; Mathilde Høglund; Ole Einar Gulbrandsen 
Emne: SV: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Veksal med flere 

 
Hei 
Jeg har fått denne henvendelsen fra Ole Einar. 
Han ønsker et kort svar fra FRE16 om vår holdning til dette massedeponiet, helst før oppstart av reguleringsplanen skal behandles politisk. 
Greier en av dere å svar ut Ole Einar før ferien? Hvis ikke hadde det vært fin om vi kan svare rett etter ferien. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Marit Killingrød Bjørke 
Arealplanlegger 
 
Bane NOR  
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 
Mobil: 959 27 896  
E-post: bjorkm@banenor.no 
 
Besøksadresse: Malmskriverveien 18, Sandvika  
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar  
Sentralbord: 05280 / banenor.no 
 

Fra: Ole Einar Gulbrandsen [mailto:Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 6. juli 2017 12:08 
Til: Bjørke Marit Killingrød 
Kopi: Sørgaard Knut; Karlsson Børje; Mathilde Høglund 
Emne: VS: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Veksal med flere 

 
Hei. 



Det er ønske om oppstart av regulering av massedeponi i tilknytning til området rundt Ve-krysset (se vedlegg). Denne saken skal til politisk behandling rett 
etter ferien. Vi ber om en uttalelse til dette siden den ligger innenfor planavgrensningen til FRE16. Dere vil få oversendt varsel om oppstart om dette blir 
vedtatt slik at dere kan ha en uttalelse ifb dette også, men det ville vært en fordel om politikerne var klar over Bane Nor sitt synspunkt før de skal behandle 
omstart. 
  
Det bes om at Mathilde står som mottaker av svaret i tillegg til kontaktperson pga ferieavvikling 
  
  
Hilsen 
  
Siv.Ing/Msc 
Ole Einar Gulbrandsen 
  
Arealplanlegger og kontaktperson Ringeriksbanen og E16 
MOA,ABY, Regionalt plankontor 
Ringerike kommune 
ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no  
M 94 15 90 25 
  
  
  
  
  

Fra: Mathilde Høglund  
Sendt: 28. juni 2017 15:55 
Til: Ole Einar Gulbrandsen 
Emne: VS: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Veksal med flere 
  
  
  

Fra: Andersen, Rolf [mailto:Rolf.Andersen@golder.no]  
Sendt: 27. juni 2017 12:24 
Til: Mathilde Høglund <Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no> 



Kopi: Jan Dalebråten <jan@omd.as>; Grethe Tollefsen <Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no>; Anne Bang Lyngdal <Anne.Bang@usn.no>; Bang. Nils 
Christian <nc-b@online.no>; ottar.torstensrud@gmail.com; Arne Torstensrud (arntor@office-center.no) <arntor@office-center.no> 
Emne: RE: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Veksal med flere 
  
Hei! 
Bare en liten oppfølging før sommerferien som nærmere seg, slik at det ikke er noe som glipper mht. behov for leveranser fra oss og skrivefristen for saken 
til politikerne. 
Utvidelsen av området er ikke vist/beskrevet i prosjektbeskrivelsen, men er begrunnet i to hensyn: 
1. En bedre adkomst – enten på strekningen mellom Ramsrud og Ve rundkjøring eller ved Ve rundkjøring ifb. ev. flytting av denne østover. 
2. Inkludering av en del av eiendommen 54/27 til terrengoppfyllingen for å få en bedre totalarrondering av området når det skal tilbakeføres til 
dyrka/dyrkbar mark etter avsluttet oppfylling. 
  
Det er viktig at det framkommer klart at området som er vist ikke er det samme som det området som planlegges for terrengoppfylling. Innenfor 
planområdet vil det være arealformål som adkomst, hensynssoner, rigg/adm., sedimentasjonsdam(mer) m.m. 
  
Om ønskelig kan vi selvfølgelig stille til et møte med politikerne for å orientere dem nærmere om tiltaket. 
  
Mvh 
Rolf 
  
  

From: Andersen, Rolf  
Sent: 21. juni 2017 12:26 
To: Mathilde Høglund <Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no> 
Cc: Jan Dalebråten <jan@omd.as> 
Subject: SV: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Ve(k)shall med flere 
  
Hei, kan lage en skisse til innhold. 

Men det meste ligger jo allerede i prosjektbeskrivelsen. Den holder vel for politikerne til å ta stilling til saken? 
  

Hvis det ikke holder, når må du ha det? 
Kan du ev. gi noen punkter du ønsker vi skal supplere med? 

  



  
Mvh 
Rolf  
  
  
Sendt fra min Samsung-enhet 
 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: Mathilde Høglund <Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no>  

Dato: 21.06.2017 09:47 (GMT+01:00)  

Til: "Andersen, Rolf" <Rolf.Andersen@golder.no>  

Ko: "Saevold, Harald" <harald.saevold@golder.no>  

Emne: SV: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Ve(k)shall med flere  

Hei, 
Pdf fungerer fint nå. 
  
Det jeg trenger av tekst er et forslag til innhold i planprogram slik at det er mulig for politikerne å se hvordan planen kan gå videre og ta en god beslutning i 
saken. 
  
Mathilde 
  

Fra: Andersen, Rolf [mailto:Rolf.Andersen@golder.no]  
Sendt: 21. juni 2017 09:36 
Til: Mathilde Høglund <Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no> 
Kopi: Saevold, Harald <harald.saevold@golder.no> 
Emne: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Ve(k)shall med flere 
  

Hei! 

Her vises hele området samlet. Er det noe spesielt filformat dere trenger det på? Og ev. hvor mye tekst? 
Vennligst inkluder Harald i svaret. 

  
Mvh 



Rolf  
  
  
Sendt fra min Samsung-enhet 
 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: Mathilde Høglund <Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no>  

Dato: 15.06.2017 13:46 (GMT+01:00)  

Til: "Andersen, Rolf" <Rolf.Andersen@golder.no>  

Emne: SV: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Ve(k)shall med flere  

  
Hei,  
Dette var det ikke godt å lese så mye ut av. 
Det kommunen trenger er en helhetlig planavgrensning, hvor både deponi, tilførselsveier, buffersone osv er tatt med. Om man er usikker på størrelsen, kan 
det være lurt å ta med litt ekstra, og heller snevre avgrensningen inn på et senere tidspunkt.  
  
Med vennlig hilsen 
Mathilde Høglund 
  

Fra: Andersen, Rolf [mailto:Rolf.Andersen@golder.no]  
Sendt: 14. juni 2017 15:33 
Til: Anne Bang Lyngdal <Anne.Bang@usn.no>; jan@omd.as; Arne Torstensrud (arntor@office-center.no) <arntor@office-center.no>; 
ottar.torstensrud@gmail.com; Bang. Nils Christian <nc-b@online.no>; Grethe Tollefsen <Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no>; Mathilde Høglund 
<Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no> 
Emne: RE: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Ve(k)shall med flere 
  
Hei! 
Da har jeg fått klarsignal fra Anne, Jan og Ottar. 
Hører jeg ikke fra dere andre innen det tillater jeg meg å gå ut ifra at det er OK og utarbeider et kart iht. det. 
  
Mvh 



Rolf 
  
  

From: Andersen, Rolf  
Sent: 12. juni 2017 16:33 
To: Anne Bang Lyngdal <Anne.Bang@usn.no>; Andersen, Rolf <Rolf.Andersen@golder.no>; jan@omd.as; Arne Torstensrud (arntor@office-center.no) 
<arntor@office-center.no>; ottar.torstensrud@gmail.com; Bang. Nils Christian <nc-b@online.no>; Grethe Tollefsen 
<Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no>; 'Mathilde Høglund' <Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no> 
Subject: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Ve(k)shall med flere 
  
Hei! 
Takk for møtet sist. Jeg har sett litt nærmere på hva som trolig vil være nødvendig varslingsområdet for å sikre nødvendig areal til utfylling og alternative 
adkomster (jf. vedlegg). 
Om det blir disse arealene til slutt gjenstår jo å se, men for varslet mener jeg det er dette som må tas med for å gi tilstrekkelig fleksibilitet. Før det varsles må 
selvfølgelig samtlige grunneiere forhåndsvarsles og kontakt knyttet til Statnett. 
Synspunkter? 
  
Mvh 
Rolf 
  

 
Rolf E. Andersen (Cand.scient. geoteknikk/kvartærgeologi) | seksjonsleder/senior prosjektleder, Principal | Golder Associates AS      
Ilebergveien 3, 3011 DRAMMEN  
T: 32 85 07 71 | M: 922 47 694 | E: rolf.andersen@golder.no | www.golder.com  
Work Safe, Home safe    
 
Denne e-post sendingen er fortrolig og kan inneholde beskyttet informasjon for den eksklusive bruk av den påregnede mottaker. All bruk, distribusjon og kopiering av denne sendingen for uvedkommende er 
strengt forbudt. Hvis du ikke er den påregnede mottaker, vær så snill å melde fra til senderen og slett alle kopier. Elektronisk media er mottakelig for uautorisert modifisering, forringelse og uforenlighet. Av den 
grunn kan man ikke stole på den elektroniske mediaversjonen av noe arbeid.               

 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.  
Anne Bang Lyngdal <Anne.Bang@usn.no>; Andersen, Rolf <Rolf.Andersen@golder.no>; jan@omd.as; Arne Torstensrud (arntor@office-center.no); 
ottar.torstensrud@gmail.com; Bang. Nils Christian <nc-b@online.no>; Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no>; Eiliv Kornkveen 
<Eiliv.Kornkveen@ringerike.kommune.no>; Unni Suther <Unni.Suther@ringerike.kommune.no>; Lisa Grenlund Helgesson 
<Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no>; Roger Sørslett <Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no>; Jostein Nybråten 



<Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no>; Kirsten Orebråten <Kirsten.Orebraten@ringerike.kommune.no>; Tollef Uppstad Buttingsrud 
<Tollef.uppstad.Buttingsrud@ringerike.kommune.no>; Geir Sverre Svingheim <Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no>; Grethe Tollefsen 
<Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no> 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/5449-23   Arkiv: PLN 415  

 

415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 415 Detaljregulering Sagaveien 56 sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-

Busterud som overlappes av ny plan, ved vedtak av 415 Detaljregulering Sagaveien 

56. 

 

4. Forholdet til flomveier i området ønskes spesielt belyst ved høring og offentlig 

ettersyn. Nærmere utredning om flomveier skal foreligge før 2. gangsbehandling. 

 

 

 

Sammendrag 

Forslagstiller Sandvold Boliger ønsker å bygge to firemannsboliger på eiendom gnr./bnr. 

87/24. Denne var tidligere benyttet til kombinert bebyggelse med bolig/ forretning. 

Bebyggelsen var utsatt for brann i januar 2013, og fremstår i dag som branntomt. Det er ikke 

lenger ønskelig med forretningsvirksomhet på tomta. Kommunen ønsker at den ikke-

realiserte veien mellom Krokenveien og Fossekallveien i gjeldende reguleringsplan 198 

Kroken-Busterud avreguleres, da det ikke lenger er ønskelig å opparbeide denne veien. 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. 

 

Omfanget av uttalelser til oppstart er relativt beskjedent, og de fleste merknadene er 

innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Flere av uttalelsene poengterer at den planlagte 

utbyggingen oppleves som et positivt tiltak i området. Det kom inn ikke innsigelser til 

planoppstart.  

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensynet til støyskjerming utendørs og gode 

solforhold på felles uteoppholdsarealer i utbyggingsområdet. Her har man valgt å vektlegge 



solforhold fremfor støyskjeming, da de private uteplassene som hver boenhet disponerer vil få 

støyskjemingstiltak. Rådmannen er enig i denne vurderingen.  

 

Trafikkanalysen konkluderer med at planlagt utbygging ikke vil øke presset på trafikken i den 

grad at det vil ha negative konsekvenser for biltrafikken i området. Rådmannen ser det som 

positivt at planforslaget setter av rikelig plass til sykkelparkering, inkludert plasser for 

transport sykkel. Dette bygger opp under de nasjonale målene om å få flere til å bruke sykkel 

som transport middel. Det er også positivt i forhold til sykkelbyavtalen for Hønefoss. 

 

Det er i etterkant av planoppstart blitt ny kunnskap tilgjengelig hva angår flomveier i 

området. På bakgrunn av dette ser Rådmannen derfor at det er behov for nærmere 

utredninger rundt flomveier og overvannshåndtering. Disse utredningene skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. 

 

Rådmannen er positiv til bygging av to firemannsboliger i Sagaveien 56. Utbygging vil bidra 

til sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved 

en tryggere trafikksituasjon i området samt tilrettelegging for trafikkvekst i form av flere 

gående, syklende og brukere av kollektivtransport. 

 

 

Bakgrunn 

Forslagstiller Sandvold Boliger har fremmet ønske om å bygge to firemannsboliger på 

eiendom gnr./bnr. 87/24. Denne var tidligere benyttet til kombinert bebyggelse med bolig/ 

forretning. Bebyggelsen var utsatt for brann i januar 2013, og tomten fremstår i dag som 

branntomt uten bebyggelse. Det er ikke lenger ønskelig med forretningsvirksomhet på tomta. 

Tiltaket krever ny detaljregulering, da det ikke er i tråd med hverken gjeldende 

reguleringsplan eller kommuneplanen. Videre ønsker kommunen at den ikke-realiserte veien 

mellom Krokenveien og Fossekallveien i gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud 

avreguleres, da det ikke lenger er ønskelig å opparbeide denne veien. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

07.03.2016, sak 31/16. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger på Haldenjordet, nær krysset mellom Fossekallveien og Sagaveien. Ullerål 

kirke ligger i umiddelbar nærhet. Eiendommen med gnr./ bnr. 87/24, hvor det ønskes å 

bygges boliger, har ligget brakk i noe tid da tidligere bebyggelse er brent ned. Bebyggelsen i 

nærområdet er i dag i all hovedsak regulert og benyttet til boligformål. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter gnr./bnr. 87/24 hvor det ønskes oppført to firemannsboliger, ellers flere 

private og offentlige eiendommer; gnr./bnr. 87/523, 87/454, 86/65, 86/457 og 86/764 samt 

tilstøtende veiareal. 

Plantype 



Planen fremmes som en privat detaljregulering. Sandvold Boliger/Boligpartner er 

forslagstiller. Planområdet er utvidet utover selve tomten som ønskes bebygd med boliger, da 

det foreslås å anlegge fortau langs Sagaveien, samt å avregulere veiformålet som i dag ligger 

over eiendommene gnr./bnr. 87/523, 87/454, 86/764, 86/457 og 86/65. 

 

Planforslagets dokumenter 

Planforslaget er mottatt fra plankonsulent Mjøsplan AS, 20.06.2017 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse 

 

Kort om planforslaget 

Det er planlagt to firemannsboliger på eiendommen gnr./bnr. 87/24, til sammen åtte 

boenheter. Leilighetenes totale bruksareal varierer fra 83 m² og 88 m². De skal hver inneholde 

kombinert stue/kjøkken, to soverom, bad, bod samt et ekstra rom som kan benyttes som 

soverom. I tillegg kommer balkong eller privat uteplass på bakkeplan, vendende mot vest. 

Det skal opparbeides felles uteoppholdsareal med så gode solforhold som mulig. Dessuten 

skal det opparbeides lekeplass, hovedsakelig tiltenkt de minste barna. 

 

Videre skal det opparbeides bilparkering; én garasjeplass pr. boenhet, i tillegg to felles 

gjesteparkeringer, hvorav én er dimensjonert for HC-parkering. Det skal også opparbeides 

sykkelparkering og renovasjonsløsning. 

 

For illustrasjoner av planlagte boliger, innvendig og utvendig, se planbeskrivelsen s. 28-30, 

fig. 19 og 20. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev av 18.03.2016, og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

19.03.2016, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt åtte uttalelser, hvorav flere 

poengterer at den planlagte utbyggingen oppleves som et positivt tiltak i området. Det kom 

ikke inn innsigelser til planoppstart. Uttalelsene følger vedlagt.  Hovedtrekkene i disse er 

referert og kommentert i vedlegg 8.  

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 198 «Kroken-Busterud» fra 22.02.1990 (se 

planbeskrivelsen s. 5). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til arealformålene 

forretning/kontor, bolig og vei.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til arealformålene 

næring og bolig. Planforslaget er i strid med overordnet plan da det ikke reguleres til 

næringsformål innen planområdet. 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 



Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for utviklingen 

i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert transportbehov og 

mindre klimagassutslipp. 

 

 

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 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal.  

 

Økonomiske forhold 

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

et saksbehandlingsgebyr, jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller bekoster de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. 

 

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

infrastruktur. Dette vil basere seg på en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Etter at planarbeidet startet opp er det blitt avholdt informasjonsmøte for naboer til 

planområdet. Referat fra møtet følger vedlagt (se vedlegg 17). 

 

Alternative forslag til vedtak 

 

«Det vedtas at planforslaget 415 Detaljregulering Sagaveien 56 ikke sendes på høring eller 

legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

Et slikt vedtak kunne begrunnes i at den foreslåtte detaljreguleringen ikke er i tråd med 

overordnet plan, da kommuneplanen regulerer gnr./bnr. 87/24 til næringsformål. Vedtaket vil 

kunne føre til at gjeldende plan kan legges til grunn for etablering av ny næringsvirksomhet på 

eiendommen, noe som blant annet vil kunne gi økt trafikkmengde i nærliggende 

boligområder.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 8. Omfanget er relativt 

beskjedent, og de fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Flere av 

uttalelsene poengterer at den planlagte utbyggingen oppleves som et positivt tiltak i området. 

Det kom inn ikke innsigelser til planoppstart. 



En del naboer til planområdet har i sine innspill til oppstart uttrykt ønske om kjøp av 

kommunal eiendom grensende til deres eiendommer, dersom regulert veitrasé i gjeldende 

reguleringsplan blir omregulert til bolig. Dette spørsmålet tar planarbeidet ikke stilling til.  Et 

eventuelt salg av kommunal eiendom må tas som egen prosess med kommunens 

eiendomstjeneste etter at ny reguleringsplan er vedtatt. Kommunen må da vurdere om det er 

ønskelig å selge fra eiendom, eller om den vil beholde eiendommene til eget bruk. 

 

Byggeplanene 

Nærområdet har fra før en blanding av frittliggende boligbebyggelse og lavblokker. Valg av 

boligtypen firemannsbolig passer bra inn her. Med en mønehøyde på under ni meter vil de 

ikke fremstå som dominerende i landskapsbildet. Sol/skyggeanalysen viser at den planlagte 

bebyggelsen ikke vil kaste sjenerende skygge mot nabobygg.   

 

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensynet til støyskjerming utendørs og gode 

solforhold på felles uteoppholdsarealer i utbyggingsområdet. Her har man valgt å vektlegge 

solforhold fremfor støyskjeming, da de private uteplassene som hver boenhet disponerer vil få 

støyskjemingstiltak.  

 

Området er generelt flatt og lett tilgjengelig. Fortau opparbeides med utforming som møter 

kravene til universell utforming. 

 

Lekeplasser 

Planforslaget medfører ikke at lekeplasser eller grøntarealer brukt til lek bygges ned.  

Areal for lekeplass i boligområdet er avsatt med eget arealformål i planforslaget. Det er også 

bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

Lekeplassen er ikke berørt av støysonen.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

ikke innunder tilknytningsplikten, som for ny bebyggelse gjelder bygninger over 1000 m² 

BRA, eller flere bygninger med samlet utbygging over 1000 m². 

 

Rådmannen ser det som positivt at planforslaget setter av rikelig plass til sykkelparkering, 

inkludert plasser for transport sykkel. Dette bygger opp under de nasjonale målene om å få 

flere til å bruke sykkel som transport middel. Det er også positivt i forhold til sykkelbyavtalen 

for Hønefoss. 

 

Trafikkanalysen konkluderer med at planlagt utbygging ikke vil øke presset på trafikken i den 

grad at det vil ha negative konsekvenser for biltrafikken i området. Antall avkjøringer til/fra 

gnr./bnr. 87/24 reduseres fra tidligere to til én. Planforslaget regulerer inn fortau langs 

Fossekallveien og Sagaveien, samt fartsdump i Sagaveien og fotgjengerfelt i Fossekallveien 

nær bussholdeplassen. Opparbeidelse av disse er sikret gjennom rekkefølgebestemmelsene. 

Samlet sett vil dette etter rådmannens oppfatning medføre en tryggere trafikksituasjon i 

området i forhold til dagens situasjon. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 



Støy 

Vedlagte støyrapport (vedlegg 6) konkluderer med at deler av utbyggingsområdet ligger 

innenfor gul støysone. Krav om støydempende tiltak er tatt inn i bestemmelsene, blant annet 

at bebyggelse skal sikres én stille side for å kunne ha åpne vinduer på soverom. Lekeplassen 

er ikke berørt av støysonen. Støyrapporten anbefaler støyskjerm på 2 meter mot 

Fossekallveien for å skjerme uteoppholdsarealer mot støy.  Dette følges ikke opp i 

planforslaget, da dette gir mye skygge ute, og man velger å vektlegge gode solforhold. 

Dessuten stilles det krav om støydempende tiltak på de individuelle balkongene/terrassene 

som tilhører hver enkelt boenhet. Rådmannen støtter opp under denne vurderingen. 

 

ROS-analyse 

På grunn av at utbyggingsområdet er en branntomt er det grunn til å tro at det kan være 

forurensning i grunnen. Det skal gjøres grunnleggende undersøkelser etter krav i 

forurensningsforskriften. Planens bestemmelser sikrer at det ikke kan gis 

igangsettingstillatelse for tiltak før normverdier gitt i forskriften er dokumentert 

tilfredsstillende. 

 

Radonnivået i området er betegnet som usikkert. For å følge føre-var-prinsippet legges det 

derfor radonsperre i grunnen for boligene. 

 

Det er i følge NGU sin kartbase ikke risiko for jord- og flomskred eller kvikkleireskred i 

området. Det er i følge NVE sin kartbase ikke kartlagt flomsoner i området.  

 

Det man imidlertid bør være oppmerksom på, er at det i etterkant av planoppstart er blitt ny 

kunnskap tilgjengelig hva angår flomveier i området. Det går flomveier i og nær til 

planområdet, én følger traséen for den ikke-realiserte veien i gjeldende reguleringsplan, og én 

følger Fossekallveien. Dette er opplysninger som nylig er blitt tilgjengelige i kommunens 

kartløsning, under punktet samfunnssikkerhet.  

 

På bakgrunn av ny, tilgjengelig kunnskap ser Rådmannen derfor at det er behov for nærmere 

utredninger rundt flomveier og overvannshåndtering. Disse utredningene skal foreligge til 2. 

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

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. For øvrige temaer anser Rådmannen 

utredningsplikten som oppfylt.  

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til bygging av to firemannsboliger i Sagaveien 56. Utbygging vil bidra 

til sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved 

en tryggere trafikksituasjon i området samt tilrettelegging for trafikkvekst i form av flere 

gående, syklende og brukere av kollektivtransport. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen vil avvente innspill til planforslaget ved det 

offentlige ettersynet. 

 

 

 

 



Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse 

5. Trafikkanalyse 

6. Støyrapport 

7. Sol/skygge-analyse 

8. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 415 Detalj regulering for

Sagaveien 56

Utarbeidet av Ringerike kommune / Mjøsplan AS v/ arealplanlegger Helle Flesjå 22 .05.2017
Sist revidert 20.06 .2017

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 .gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til
informasjon om plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Reguleringsplanen omfatter areal innenfor planavgrensningen som vist på tilhørende plankart .
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg,

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (1112) BK S 1 - 2
B oligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111 ) B FS
Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse (1119) f_ BG 1 - 2
Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse for sykkel (1119) f_BG 3
Renovasjonsanlegg (1550) f_ BRE
Uteoppholdsareal (1600) f_BUT 1 - 3
Lekeplass (1610) f_BLK
Gårdsplass (1620) f_BGP

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Parkering (2080) f_ SPA
Fortau (2012 ) o_ SF
Kjøreveg (2011) o_ SKV
Kjøreveg (2011) f_SKV

3. Grønnstruktur,
Vegetasjonsskjerm (3060) f_ GV 1 - 2
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4. Hensynssoner
Sikringssone - Frisikt H140
Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur H410
Støysone – gul sone iht. T - 1442 H220

5. Juridiske punkt og linjer
Frisiktlinje 1222
Regulert fo tgjengerfelt 410

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

B oenhetene i BKS1 og BKS2 skal ha en stille side .

Alle boenhetene skal ha minst ett soverom på stille side .

Forholdene til støy skal til enhver tid tilfredsstille kravene som er gitt i gjeldende lovverk,
forskrifter og retningslinjer.

Støynivået innendørs bør tilfredsstille kravene i teknisk forskrift/NS8175 klasse C .

Støydempende tiltak skal iverksettes for balkonge r som vender mot Fossekallveien og for
tilsvarende privat uteoppholdso mråde for leiligheter i 1. etasje.

§ 0.2 Beplantning/vegetasjon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 3 )

Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter. Bjørk, hassel, or og salix - arter tillates
ikke.

§ 0.3 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg kan benyttes på like
vilkår av så mange som mulig.

Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede samt gårdstun mellom
parkeringsplass og inngangsparti t il boliger skal opparbeides slik at helning er iht. forskrift
om universell utforming.

Fortau skal ha et tverrfall på maksimalt 2 % og skal opparbeides med terskelfrie overganger.

§ 0.4 Fellesområder

Alle fellesområdene ( f_BG, f_BRE, f_BUT, f_BLK, f_S KV, f_SPA, f_GV, f_BGP ) er felles
for alle boenhetene i området , og skal eies med like andeler.
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B eboer n e i BKS1 og BKS2 er ansvarlig for d rift og skjøt sel av disse områdene .

§ 0.5 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i plan området skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 0.6 Radon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i
samtlige boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser
av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Boligbebyggelse

1 .2 .1 . Konsentrert småhusbebyggelse BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Innenfor feltene BKS1 og BKS2 tillates oppført én (1) firemannsbolig i hvert felt .
Utnyttingsgrad for BKS1 er % - BYA = 50 % , for BKS2 er % - BYA= 65 % .

Til boenhetene på bakkeplan skal det tilhøre privat uteoppholdsareal tilsvarende arealet for
balkongene i 2. etg.

Innen feltene BKS1 og BKS 2 skal det settes av en beplantning ssone langs bygningens østre
sid e. Denne s kal ha en bredde på minst 2 m eter . S onen skal fungere som overgangssone
mellom bol igen og gårdsplassen. Gangsti mot inngangsdør og trappeadkomst til 2. etg. tillates
gjennom sonen. Gangstien skal utformes så den er tilgj engelig for alle brukergrupper.

Bebyggelsens fasade bør harmonere med øvrig bebyggelse i Sagaveien og Fossekallveien.

Taktekking skal utføres med matte og ikke - reflekterende materialer.

1.2.2. Frittliggende småhusbebyggelse BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Innen område BKS kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse. Utnyttingsgrad for BFS
er % - BYA = 30%. Det må tas nødvendige hensyn til flomveier gjennom området ved
eventuell søknad om byggetiltak.

§ 1.2 Le keplass f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 4 )

Lekeplass skal opparbeides med eksempelvis sand kasse, vippedyr og lekestativer. Det skal
også være sittemulighet for voksne som følger barna .
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Lekeplassen skal opparbeides med fysisk adskillelse mot vegareal i tunet.

Lekeplass kan benyttes av beboere i BKS1 og BKS2 og av andre med deres tillatelse.

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse f_ BG 1 - 2 (jf. pbl.

§ 12 - 7, pkt. 7 )

Det skal oppføres en garasje pr. boenhet i henhold til plankart og byggetegninger.

Garasjene skal bygges med en bod innerst i hver garasje.

§ 1.4 Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbe byggelse (sykkelgarasje) f_BG 3 (jf. pbl. § 12 - 7,
pkt. 7 )

Sykkelgarasjen oppføres i henhold til plankart og byggetegninger . Antall sykkelparkeringer
skal være iht. kommunens parkeringsforskrift, to (2) plasser per boenhet. Minimum to av
disse skal dimensjoneres fo r HC - /transportsykkel

§ 1.5 Uteoppholdsareal f _BUT 1 - 2 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

Felt f_BUT 1 - 2 er felles uteoppholdsareal for feltene BKS 1 - 2.

§1.6 Renovasjonsanlegg f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Det skal settes av plass til renovasjonsanlegg i henhold til plankartet. Renovasjonsanlegget
må sikres enkel adkomst fra Sagaveien for renovasjonsbil.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 2.1 Parkering f_SPA
De felles to parkeringsplassene skal opparbeides i henhold til plankart og byggetegninger.
Den ene skal dimensjoneres for HC - parkering.

§ 2.2 Fortau o_ SF
Fortau skal opparbeides med 3,5 m eters bredde. Bredden inkluderer 1 m eter til grøft og
snøopplag . Fortauet må utformes opphøyd mot kjøre veg o_SKV 1 .

§ 2.3 Kjøreveg o_SKV 1
I Sa gaveien inn mot krysset med Fos s ekallveien s kal det legges fartsdempende tiltak i form av
fartsdump . Det skal være plass til fremtidig regulert gangfelt mellom fartsdump og krysset
Sagaveien x Fossekallveien .

§ 2.4 Regulert gangfelt
I F ossekallveien skal det opparbeides regulert gangfelt iht. plankart og Statens Vegvesens
Håndbok N100 Veg - og gateutforming.
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§ 3 . Grønnstruktur (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

§ 3.2 Vegetasjonsskjerm f_GV 1 - 2

Vegetasjo n sskjerm skal opparbeides i henhold til p lankart . Eksisterende vegetasjonsskjerm
mot gn r . /b n r , 86/723 skal bevares i størst mulig grad.

§ 4 . Hensynssoner(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2 )

Hensynssone – Frisikt (H140)
Innenfor område med frisikt tillates det ikke installasjoner eller vegetasjon høyere enn 50 cm
over bakkenivå.

Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur (H410)
Innenfor sonen tillates det ikke oppføring av fast bebyggelse eller installasjoner som kan
hindre adgang til kommunal infrastruktur i grunnen.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10 )

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. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale
standard.

Før det gis igangsettingstillatelse skal utomhusplan være godkjent av kommunen.
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
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning
Frisiktsoner mo t offentlige trafikkområder

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
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Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

Før det gis brukstillatelse i området ska l tilfredsstillende støyforhold dokumenteres både for
boliger (BKS) og lekeplass ( f_ BLK) iht. T - 1442 - retningslinje for støy i arealplanlegging

Før det gis brukstillatelse skal offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau ,
fartsdump o g regulert fotgjengerfelt , være ferdigstilt.

Før det gis brukstillatelse skal felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass, vegetasjonsskjerm
og beplantningssoner foran boligene være ferdigstilt og godkjent av kommunen. Dersom
bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig
påfølgende vår.



Ringerike kommune

Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

PLANBESKRIVELSE

0605 _ 415

Detaljregulering for

SAGAVEIEN 56

Utarbeidet av Helle Flesjå , 24 .5.2017

Figur 1 : Areal innenfor stiplet linje inngår i planområdet.
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1. Sammendrag

Alle forsla g til planer etter loven skal ved offentlig et tersyn ha en planbeskrivelse,

jf. pbl § 4 - 2, første ledd .

Dette prosjektet har bakgrunn i et ønske om å bygge boliger på en tomt som tidligere var

benyttet til bolig og næring. Bebyggelsen i omr ådet var utsatt for brann i 2013 . Oppstart av

arbeidet med ny reguleringsplan ble vedtatt 7. mars 2016. Kommunen tok seg av

varslingsprosessen. Viktige tema i reguleringsplanprosessen har vært trafikale forhold med

vekt på myke trafikanter, trafikkstøy, universell utforming, forurensningsforhold i grunnen

pga. brann og ny bebyggelses konsekvenser for naboer. Vedlagt følger trafikkanalyse ,

støyrapport og sol/skyggeanalyse.

2. Bakgrunn

2.1 H ensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligformål . Planen skal i tillegg

regulere sammenhengende fortau innenfor planom rådet, med trygg, oversiktlig k ryssing av

Fossekallveien mot bussholdeplassen .

Planen skal vurdere og belyse konsekvenser i tema som støy, forurensning, trafikkforhold,

esteti kk, universell utforming, sol/skygge - forhold, parkeringsløsn inger og håndtering av

overvann.

2.2 Forslagstiller , plankonsulent, eierforhold

Forslagsstiller: Sandvold B oliger v/ Henning Guldbrandsen

Plankonsulent : Mjøsplan AS, Kastbakkveien 11, postboks 6 – 2391 Moelv, tlf. 62 36 52 98 v/

Lars Kvam, Tor Ivar Gullord og Helle Flesjå.

Grunneier: Tord Eirik Lien, Nito AS

2. 3 Tidligere vedtak i saken

Anbefaling om oppstart av planarbeidet ble vedtatt i H ovedutvalget for miljø - og

arealforvaltning 07.03.16, sak 31/16
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2. 4 Utbyggingsavtaler

Det foreligger foreløpig ingen utbyggingsavtaler . Det er satt krav i bestemmelsene om at

utbyggingsavtale med kommunen må foreligge dersom kommunen skal overta ansvar for

tekniske anlegg som blir opparbeidet.

2. 5 Krav om k onsekvensutredning?

Planen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning (ref. oppstartsmøte) .

3. Planprosessen

3.1 Medvirkni ngsprosess, varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble vedtatt 7. mars 2016. Merknader kom fra: Statens vegvesen,

Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Samfunn Utbygging v/ Jostein

Nybråten (Ringerike kommune), Espen Sjåstad (R ingeriks - K raft) , Håvard Skogmo og

Marianne Bakken, Christel Andres, S olveig og Lars - Anders Mosskull.

Det ble holdt et samarbeidsm øt e på Rådhuset i Ringerike 19.10.2016 . F orslagsstiller med

konsulent , kommunen, grunneier og naboer var samlet for å diskutere løsninger og ønsker, og

for å utveklse informasjon.

4. P lanstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

Fylkeskommunale planer :

«Regional planstrategi i Buskerud 2013 - 2016» (kap. 5) . Planen bidrar til tett bebygd tettsted

med gode muligheter for bruk av sykkel/gange og kollektivtransport fremfor privatbil. Planen

vurderes å ikke være i konflikt med regionale planer.

Kommu nale planer:

Kommuneplanens samfunnsdel :
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Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for

utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert

transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planarbeidet skal også gjøre rede for om det er

aktuelt å koble seg på fjernvarmean legget. Den i nnebærer også utbedring av fortau og

kryssing av veien i planområdet. Planen vurderes å ikke være i konflikt med kommuneplanens

samfunnsdel.

Kommuneplanen s arealdel, evt. kommunedelplan: P lanområdet berøres ikke av

kommunedelplan. I kommunepl anens arealdel er eiendommen G/bnr. 87/24 avsatt til

forretning, resten av planområdet er avsatt til boligformål.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner

Området er regulert i reguleringspl an 0605 198 - Kroken – Busterud (vedtatt 22.2.1990) (fig.

2)

Figur 2 : i gjeldende reguleringsplan er tomt som skal bebygges regulert til forretning/kontor, øvrige

arealer er boligformål og veitrasé.

4.3 Tilgrensende planer

Haldenjordet , planID 0605 31 (vedtatt 4.6.1958)

4.4 Temaplaner

Energi - og klimaplan (vedtatt 2. desember 2010)
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Figur 3 : Planområdet ligger litt nord for Hønefoss sentrum

Grønn plakat (vedtatt 20.11.2000) – nærlekeplasser: planområdet er merket som område med

tilbud av både opparbeidet lekeplass og naturmark innenfor en avstand på 200 m.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a:

Statlige retningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging :

Omhandler blant annet effektiv arealutnyttelse, trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.

Bærekraftige byer og tettsteder med tilrettelegging for næringsutvikling, h elsefremmende

tiltak, miljø og livskvalitet.

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanleging i kommunene

Denne retningslinjen har fokus på kummuneplan og kommunedelplaner. S tyring av

r e guleringsplaner er et viktig virkemiddel f or å etterfølge retningslinjene og overordnede

kommunale planer.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Omhandler blant annet krav til sikkerhet og kvaliteter i nærmiljøet med bakgrunn i barns

helse og trivsel.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
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Figur 4 :planområdet er en

hjørnetomt mellom Sagaveien

og Fossekallveien

O mrådet ligger i Hønefoss i Ringerike kommune . Hønefoss har flere tettsteder; Heradsbygda

og Haugsbygd i tillegg til Hønesfoss sentrum. Planområdet ligger i tettstedet til Hønefoss på

Ullerål nord for sentrum og sør for Hovsmarka. Til Hønefoss Bru er det ca. 2 km i sykkel - og

kjøreavstand. Et lite stykke øst for området ligger Ullerål skole og Hov ungdomsskole. Ved

Hov ungdomsskole er det adkomst til turområde i Hovsmarka.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende a realbruk

Per i dag er planområdet en branntomt. I

gjeldende plan ( 0605 198 - Kroken – Busterud )

er eiendommen gnr./bnr. 87/24 regulert til

næringsareal . Tilgrensende områder til

eiendommen er regulert til boligformål.

Boligene i området er hovedsakelig

eneboligtomter og noe blokkbebyggelse.

Ullerål kirke og Ullerål barnehage ligger like nord - øst for tomta på

motsatt side av Sagaveien. Hovsmarka med stort stinett ligger 600 m. nord - øst for området.

5.3 Stedets karakter

Struktur og estetikk/ byform : området er et typisk forstadsområde, med blanding av te tt

bebygde eneboligtomter og leilighetsbygninger med grønne friområder imellom . Kort vei til

både byen og turområder.
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Figur 5 : Ullerål kirke og barnehage ligger nord - øst for planområdet

Figur 6 : Fossekallve ien, utsikt mot nord. Bebyggelse i området er eneboligbebyggelse iblandet lavblokker

5.4 Landskap

Landskapet i Ringerike domineres av langstrakte skogkledde åser og store jordbruksområder

på løsmasser som ble avsatt under siste istid. I Hønefoss møtes Ådalselva og den

meandrerende Randselva og dominerer landsk apet i og rundt Hønefoss (fig. 7 ).

Lokalklima i Ringerike er typisk innlandsklima m e d varme somrer, kalde vintrer og lite

nedbør. Planområdet ligger i et flatt og åpent område, og har gode solforh old.

Data fra Hverven målestasjon i Hønefoss oppgir at kaldeste temperatur de siste 13. mnd. var

- 19,9 °C og høyeste temperatur var 29,3 °C.

Figur 7 : Langs elvene er det elveavsetninger, og mellom disse ligger det tykk marin avse tning. En god del bebyggelse ligger

på fyllmasse også.
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Figur 8 : 3D - bilde t viser det duvende landskapet nord for Hønefoss. Utenfor tettbebyggelsen ligger kulturlandskap og skoger

(norgeibilder.no).

5.5 Kulturminner og kulturmilj ø

Ifølge Riksantikvarens søketjeneste Askeladden finnes det ingenting av historisk kulturell

verdi i eller i nærheten av planområdet.

5.6 Naturverdier

I følge Miljødirektoratets kartbase (kart.naturbase.no) er det ikke kjente naturverdier i

området.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Området som inngår i planen er ikke brukt til rekreasjon/friluftsliv

5. 8 Landbruk

Områder er ikke egnet som landbruksjord og er i AR50 betegnet som arealtype bebygd og

samferdsel.

5.9 Trafikkforhold

Fosse kallveien grenser til området i vest, og Sagaveien i nord. Kjøreadkomst til området er

per i dag både fra Fossekallveien og fra Sagaveien. Det er moderat trafikk rundt området,

både biltrafikk og myke trafikanter. Årsdøgntrafikk (ÅDT) for Fossekallveien er 800, og for

Sagaveien frem til kryss 400 i henhold til beregninger gjort i støyanalyse . Fartsgrensene er 50



Detaljregulering for Sagaveien 56 Mjøsplan, Moelv 201 7

10

km/t for Sagaveien og 30 km/t for Fossekallveien .

V eikryssene i området er nokså oversiktlige, på grunn av at bredden på veiene øker mye mot

kryss ene. Det kan allikevel oppstå uheldige situasjoner mellom biltrafikk og myke trafikanter

der det stedvis er høy vegetasjon mot veiene , f.eks. ved høyresving fra Sagaveien mot

Fossekallveien . Bred e veier gjør at fartsfølelsen minker, og faren for at b iler h ar høy fart inn

mot kryss øker. Det er ikke eksisterende løsning for kryssing av veiene for myke trafikanter.

Det er fortau langs Fossekallveien som er ca. 2,3 m bred lengst nord mot kryss mot

Sagaveien, men dette smalner inn til ca. 1,5 m bredde ved eksit erende innkjøring til

planom rådet fra Fossekallveien (fig. 9 ). N ærmeste bussholdeplass ligger like sør for

pla nområdet i F ossekallveien. Der går pr. dags dato buss nr. 228 og har avganger hvert 20.

minutt .

5.10 Barns interess er

Ullerål barnehage ligger ca. 100 m fra planområdet og kan fritt bruk e s til lek på

ettermiddags/kveldstid. Det ligger flere « hundremeterskoger » i området der barn kan drive

med uorganisert lek. Ca. 650 m øst for området ligger Ullerål skole som har ballbaner og

diverse lekestativer /apparater . Bekymringsfri bruk av disse arealene for lek forutsettes av

trafikksikker adkomst dit. Sagaveien videre østover fra planområdet er for smal til å etablere

fortau i tillegg til kjørebane slik den er i dag. I følge V egvesenets håndbok N100 om veg - og

gateutforming kan veier som betjener inntil ca. 10 boliger regnes som gang - og sykkelvei som

kan brukes som adkomstvei. Dette kan stemme for Sagaveien frem til kryss mellom

Sagaveien og Krokenveien.

Figur 9 : E ksisterende forta u er bredere ved areal som tidligere er brukt til parkering enn lengre sør der hekken starter.
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Figur 10 : Rosa linjer er vann - og avløpsledninger

5.11 Sosial infrastruktur

I Ringerike kommune er det registrert 175 forskjellige lag og foreninger, som tilbyr aktiviteter

for barn, unge og voksne.

5.12 Universell tilgjengeligh et

Området er generelt flatt og lett tilgjengelig. De eksisterende fortauene er ikke brede nok for

at f.eks. rullestolbruker kan møte barnevogn (bør ha bredde på minst 2 m. ).

5.13 Teknisk infrastruktur

Til området går det vannledning og felles

avløpsledning. D agens energiforsyning er

lavspentkabeltrasé i bakken, lavspent

kabelskap er på motsatt side av

Fosseka l lveien. A v alternative ene rgikilder

er det fjernvarmeanlegg i nærområde t som

det går an legge videre inn til planområdet.

Det kan for eksempel gjøres i samarbeid

med naboer som ønsker å koble seg på. Det

går vannledning, avløpsledning og

svakstrøm kabeltrasé under bakken. Vilkår for permanent og midlertidig tilknytning til

Ri n geriks - Kraft kan leses på;http://www.ringeriks - kraftnett.no/nettleie/tilknytning - til - nettet/

Figur 11 : Blå stiplet strek er lavspentkabeltrasé, rød stiplet strek er høyspentk abeltrasé
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5.14 Grunnforhold

I følge NGU sine løsmassekart ligger planområdet på tykk marin avsetning. Det er ikke kjente

naturfarer som f.eks. kvikkleire eller flomfare i området.

Figur 12 : S tore deler av området rundt planområ det er dekket av tykk marin avsetning.

5.15 Støyforhold

Området er utsatt for støy fra Fossekallveien og Sagaveien (fig. 13 og 14 ) . På grunn av

manglende data om årsdøgntrafikk (ÅDT) er trafikkmengden i området beregnet som

beskrevet i støyrappor t (vedlegg Støyrapport ) etter veileder til retningslinjer for behandling av

støy (T1442) . Store deler av området er innenfor gul støysone, som krever at områder med

funksjoner som er støysensitive bør ligge på skjermet side eller det må i verksettes

støydempe nde tiltak. I et tidlig forslag til plan ble garasjene plassert ut mot Fossekallveien (i

vest) som et støydempende tiltak for resten av området. Dette ble etter anbefaling fra areal - og

byplanavdelingen i kommunen gått bort fra på grunn av dårligere solfor hold på

uteoppholdsareal og at garasjene ville blitt dominerende i gatebildet. I dette planforslaget er

husene plassert delvis i gul støysone. Soverommene i leilighetene er hovedsakelig på

«baksiden» inn mot gårdsplass en , og vil være noe skjermet for støy. Det er antakelig også

redusert trafikk mengde på kveld/natt i området. U teoppholdsarealet i området er utsatt for

støy, men har gode solforhold.
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Figur 13 : Søysone med mottakerhøyde på 4 m, tilsvarer

høyde på balkong

Figu r 14 ; Mottakerhøyde 1,5 m tilsvarer person på

bakkenivå/uteoppholdsarealer

5.16 Luftforurensing

Ringerike har ikke egen målestasjon for luftkvalitet. I følge luftkvalitet.info kan Ringerike

sammenlignes med de forhold som finnes i Lillehammer. Resultatene for Lillehammer vi ser at

målingene er under tillatte overskridelser av grenseverdien (grønn farg ekode) i alle måneder

utenom november og desember der tiltaksutredn ing er påkrevd (gul fargekode, fig. 14 ).

Planområdet ligger et stykke utenfor sentrumskjernen. Basert på at verdiene ikke overskrides

store deler av året i by, regnes det ikke som nødvendig med videre utredning av området.

Figur 15 : Situasjon for luftkvalitet i byer på sør - og østlandet.
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5.17 Forurensning i grunnen

Tomten som i eksisterende reguleringsplan er regulert til forretning (fig. 2) er en branntomt.

På branntomter er det generelt grunn til å tro at grunnen kan være forurenset som følge av

brannen. Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre undersøkelser som minimum avklarer

om normverdier er overskredet jf. Forurensningsforskriftens § 2 - 4. Krav om un derøkelser .

Dersom undersøkelser viser at normverdier er overskredet, kreves det ytterligere

undersøkelser og vurderinger for å klargjøre eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og

brukerinteresser. Videre prosess ved påvisning om forurenset grunn er b eskrevet i

Forurensningsforskriftens §§ 2 - 5 til 2 - 13 .

Denne reguleringsplanens bestemmelser §5 Rekkefølgebestemmelser, sikrer at forhold til

forurensning i grunnen hensyntas ved at det ikke kan gis igangsettingstillatelse før det

foreligger dokumentasjon på at området er i tråd med normverdiene som er fastsatt i

forskriften.
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6. ROS - Risiko - og sårbar het (eksisterende situasjon)

Risikomatrise, alle rel evante forhold skal vurderes

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

1. Ubetydelig 2. Mindre

alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært

alvorlig

Forhold som er relevante i denne planen:

Rasfare
Flomfare
Vind
Støy
Luftforurensning og forurensning i grunnen
Beredskap og ulykke s risiko
Kulturminne/miljø
Radon
Trafikkulykker

Sammendrag

Det er utarbeidet ROS - analyse i forbindelse med reguleringsplanarbeid for areal som inngår i

denne planens avgrensning. Det er grunn til å tro at det kan være forurenset grunn i området

på grunn av brann. Radonnnivået i området f oreligger det ikke registreringer på. Området er

også utsatt for støy fra Fossekallveien. I tillegg mangler det gode løsninger for gående og

syklende i området. Disse fire temaene utgjør de største utfordringene i området hva angår

risiko og sårbarhet. Den ne ROS - analysen omhandler eksisterende forhold, men beskriver

allikevel tiltak mot mulige ønskede hendelser.
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Innledning

I henhold til plan - o g bygningsloven § 4 - 3 skal planmyndigheten påse at det blir gjennomført

en risiko - og sårbarhetsanalyse for planområdet ved utarbeidelse av planer for utbygging.

Analysen skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som knyttes til planområdet og eventuelle

endringer som tiltaket medfører eller for tiltak som er hjemlet i planen. Hensikten med ROS -

analyser er å u tarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn

kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt

kunnskap om og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere,

kommunen og publikum for øvrig. For å kunne redusere omfang av skader og uønskede

hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man

først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er

behov for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak, og ROS - analysen har i så måte en praktisk

verdi i gjennomføring av planen.

Metode

En enkel ROS - analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor

stor risiko de representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig e hendelsene er,

hvor store konsekvenser de har, og årsaksfo rhold, blir tiltak vurdert for å hindre at de skal

oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem. Analysen er utført i samsvar

med Dir ektoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder for kommunale risiko - og

sårbarhetsanalyser. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for

mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av

sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et

u ttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger.

Temaene i ROS - analysen tar utgangspunkt i veilederen "GIS i samfunnssikkerhet og

arealplanlegging. Vestlandsprosjekt" utarbeidet av Statens kartverk og Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2005. I sjekklisten e r det listet opp flere mulige

hendelser som både isolert sett og helhetlig fører til risiko og sårbarhet med hensyn til

konsekvenser for planen og konsekvenser av planen. Det vurderes hvilke konsekvenser en

eventuell hendelse kan ha for liv/helse, materiel le/økonomiske verdier, miljø og

samfunnsviktige funksjoner. Sannsynlighet og konsekvens vurderes som i "Veileder for

kommunale risiko - og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994) etter følgende kriterier:
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Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i :

1. Lite sannsynlig - mindre enn én gang hvert 50. år

2. Mindre sannsynlig - kan skje, ikke usannsynlig

3. Sannsynlig - kan skje av og til, mulig periodisk hendelse

4. Meget sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet kan være kontinuerlig tilstede

Vurdering av k onsekvenser av hendelser er delt i:

1. Ubetydelig: Ingen person eller miljøskader

2. Mindre alvorlig: Få små person - eller miljøskader

3. Alvorlig: Alvorlig person - eller miljøskader

4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mé n; mange sk add, langvarige

eller varige miljøskader

Risikoen ved hvert enkelt tema som analyseres vurderes som en sum av sannsynlighet og

konsekvens gjennom en risikomatrise som vist nedenfor

Risikomatrise:

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, eventuelt endring er i plan

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes - eventuelt endringer i plan

Hendelser i grønne felt: Tiltak vurderes om de skal gjennomføres

Hendelse/situasjon Aktualitet Sans. Kons. Risiko Kommentar/tiltak

1. Natur - og
miljøforhold

1 . 1 . Etter søk i
miljødirektoratets
kartbase og
artsdatabankens
kartbase foreligger
det ingen natur - og
miljøforhold som
kan forringes i
området.

2. Rasfare 1. 4. Det er i følge NGU
sin kartbase ikke
risiko for jord - og
flomskred eller
kvikkleireskred i
området.

3. Flomfare 1. 3. Det er i følgje NVE
sin kartbase ikke
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kartlagt flomsoner i
området.

4. Vind 2. 1. Området ligger i et
tett bebygd område
i innlandet.

5. Radongass 2. 3. Radonnnivået i
området er
betegnet som
usikkert.
Tiltak:
Radonsperre i
grunnen for
boliger.

Menneskeskapte forhold

6. Støy 3. 2. Deler av området
er utsatt for støy f ra
F ossekallveien og
Sagaveien, gul
støysone (T - 1442 )
Tiltak: bebyggelse
sikres én stille side
for å kunne ha
åpne vinduer på
soverom.

7. Luftforurensing og
forurensing i
grunnen

3 . 3 . Pga . at deler av
området er en
branntomt er det
grunn til å tro at det
kan være
forurensning i
grunnen. Det
foreligger ikke
rapporter om
luftkvalitet i
området. Arbeid er
igangsatt i
kommunen for
måling av
luftkvalitet i
Hønefoss sentrum.
Tiltak: Det gjøres
grunnleggende
undersøkelser etter
krav i
forurensningsforsk
riften. Planens
bestemmelser
sikrer at det ikke
kan gis
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igangsettingstilllat
else før
normverdier gitt i
f orskriften er
dokumentert
tilfre dsstillende.

8. Beredskap og
ulykkesrisiko

1 . 4 . D et fraktes en del
farlig gods i
Hønengata (FV35)
øst for
planområdet.
Avstand til
Hønengata er ca.
600 m. Ringerike
Sykehus ligger ca.
4,5 km sør for
planområdet.

9. Kulturminner/miljø 1. 2. Det er ingen kjente
kulturminner i
området.
B estemmelser til
reguleringsplan
sikrer at arbeidet
stanses ved
aktuelle funn under
anleggsarbeid.

10. Trafikkulykker 2. 3. Det er ikke
registrert
trafikkulykker ved
planområdet, men
én hendelse i 1994
med påkjørsel av
syklist har hendt i
Sagaveien vest for
planområdet. I
tillegg én mindre
ulykke der parkert
bil ble påkjørt i
1997 sør - øst for
området i
Fossekallveien. Det
eksisterer ikke
løsning for
kryssing av
Fossekallveien og
Sagaveien fra
området i dag.
Fortauene er smale
og
usammenhengende.
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Nedenfor er de vurderte hendelsene som er vurdert aktuelle oppsummert i risikomatrisen.

Numrene i matrisen viser til nummer på tema i analysetabellen.

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig 6

2. Mindre sannsynlig 4 5 10

1. Lite sannsynlig 1 9 3 2 , 8

1. Ubetydelig 2. Mindre

alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært

alvorlig

Hendelser i røde felt:

7. Luftforurens ning og forurensning i grunnen; Hendelsen er rød fordi tomten er en

branntomt, som gir grunn til å tro at grunnen kan være forurenset. Grunnleggende

undersøkelser blir gjort først. Dersom normverdiene overskrides i grunnundersøkelsene, stiller

forskriften krav til videre behandling av f orurenset grunn.

10. Trafikkulykker; det er ikke registrert trafikkulykker i området. det har vært hendelser i

omegn, men ingen av disse punktene inngår i planavgrensningen. Planforslaget har fokus på å

øke trafikksikkerheten i form av forbedret fortau, s ikring av frisikt og gangfelt for kryssing av

Fossekallveien, samt tiltak i form av fartshump i Sagaveien.

Hendelser i gule felt:

2. Rasfare; det er ikke grunn til å tro at området er rasfarlig. Konsekvensen av et ras kan være

så alvorlig at hendelsen ua nsett havner i gul kategori.

5. Radongass; det er ikke registrert radonnivåer i området. Konsentrasjonen er derfor usikker.

Konsekvensene av å bli utsat for Radongass over tid i inneluft kan bli alvorlige. Derfor er det

lagt inn i bestemmelsene at ny bolig bebyggelse sikres mot radongass med radonsperre i

grunnen.
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6. Støy; deler av området er utsatt for støy. I løsningen som dette planforslaget viser er

boligbebyggelsen plassert slik at deler av den er innenfor gul støysone. Løsningen er et

resultat av vurde ring av flere alternativer. Den presenterte løsningen er den vi har kommet

frem til som vil gi best forhold med tanke på s oleksponering, gatemiljø, plassering av

uteoppholdsareal og lekeplass, adkomst og renovasjon. Støyskjerm mot Fossekallveien ville

begr enset støynivået i planområdet, men lukket hage ville passet dårlig sammen med strøkets

karakter, og islolert fremtidige beboere i området fra gatemiljøet ellers. Det er lagt inn

bestemmelser om støyskjerming for private teras ser i 2. etg. og tilsvarende privat område i 1.

etg. . Lekepklassen er plassert utenfor gul støysone.

8. Beredskap og ulykkesrisiko; Det gjør seg vanskelig å utelukke fare for ulykker.

Sannsynligheten for at noe skjer er lav i området, det er lite risikofaktorer omkring som kan

ramme planområdet. Allikevel ville en potensielt stor ulykke muligens fått svært alvorlige

konsekvenser, og hendelsen havner derfor uansett i gul kategori. Området ligger nært

Hønefoss sentrum og nødetater, og beredskapen må regnes som god. Det vurderes til at det

ikke trengs tiltak i området i forbindelse med hendelsen.

Hendelser i grønne felt:

1. Natur - og miljøforhold; det foreligger ingen registrerte viktige elementer hva angår natur -

og miljøforhold i planområdet.

3. Flomfare; området ligger ikke i nærheten av vann som kan medføre oversvømmelser i form

av vann. Det er heller ikke planlagt bygninger med kjeller i området.

4. Vind; området ligger i tettbygd strøk og mellom høydedrag i nærområdet. Det vurderes slik

at det ikke er risiko for skader som følge av sterk vind i området.

9.Kulturminner/miljø; det er ikke registrert kulturminner i planområdet. Dersom det blir gjort

funn i forbindelse med tiltak i marken, sikrer planens bestemmelser håndtering av dette iht.

kulturminnelov en.
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7 . Beskrivelse av planforslaget

Figur 16 : Utsnitt av plankartet; det legges opp til høy utnyttelse og høy kvalitet i planområdet

7 .1 Planlagt arealbruk

Planområdets avgrensning går til midtlinje i tilgrensende veier for å i nkludere fortau og

fotgjengerfelt. I tillegg er det tatt med areal som i gjeldende reguleringsplan er regulert til

veiarea l. Hensikten med det er å regulere til boligbebyggelse på området. Dette arealet er

holdt i hevd av naboeiendommene, som har etterlyst en avklaring på fremtidig eierskap av

dette arealet i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Deling av tomter gjøres ikke i dette

planarbeidet. I enden av området mot Krokenveien er det plass til én liten tomt, som

kommunen muligens vil utnytte til kommunal bolig.

Planområdet er ca. 5,5 daa og reguleres blant annet til Bebyggelse og anlegg - boligformål

(fig. 16 ) i tillegg til andre tjenelige arealformål. Reguleringsplanen omfatter eiendommen

gnr./b nr. 87/24, 87/523, 87/454, 86/ 764, 86/65 og deler av 86/457. E iendommen 87/24 er

detaljert regulert for å tilrettelegge for bebyggelse, de øvrige eiendommene reguleres til

boligfor mål. En eventuell eiendomsavklaring mellom kommunen og nabo - grunneiere vil s kje

etter avsluttet reguleringsprosess .

Det er planlagt to firemannsboliger på eiendommen gnr./bnr. 87/24 , til sammen åtte boenheter

på arealet. Det skal i tillegg inneholde bilparkering; minst én parkeringsplass pr. boenhet, i

tillegg to gjesteparkering er hvorav én er dimensjonert for HC - parkering . På arealet skal det

opparbeides sykkelparkering og renovasjonsløsning. Det skal opparbeides felles
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uteoppholdsareal me d så gode solforhold som mulig. Dessuten skal det opparbeides lekeplass,

hovedsakelig tilte nkt de minste barna.

7 .1.1 Reguleringsformål i planområdet:

Planformål i reguleringsplan oppgis i feltkoder etter Regjeringens mal for feltkoder i

arealplan. Feltkoder (f.eks. BKS) som der er flere av får i tillegg løpenumm er bak. Eierform

oppgis også me d f_ for felles eierform og o_ for offentlig eierform (f.eks. f_SKV og o_SF)

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BKS 1 og BKS2 (1112)

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse - B FS (1110)

Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse – f_ BG 1 - 2 (1119)

Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse for sykkel (1119) f_BG 3

Renovasjonsanlegg – f_ BRE (1550)

Uteoppholdsareal - f_ BUT 1 - 2 (1600)

Lekeplass - f_BLK (1610)

Gårdsplass – f_BGP (1620)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Fortau - o_ SF (2012 )

Parkering (gjesteparkering og HC - parkering ) - f_SPA (2080)

Kjøreveg - o_SKV (2011)

Kjøreveg – f_SKV (2011)

Grønnstruktur

Vegetasjonsskjerm – f_GV 1 - 2 (3060)

Hensynssoner

Sikringssone - frisikt – H140

Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur – H410

Støysone – Gul sone iht. T - 1442 – H220
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Juridiske punkt og linjer i plankartet

Frisiktlinje 1222

Regulert fotgjengerfelt 410

7 .2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Boligbebyggelse – K onsentrert småhusbebyggelse BKS1 og BKS2 : Konsentrert

småhusbebyggelse omfatter boliger s om er småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, og

med etasjehøyde ikke over 2 etasjer. Bygninger med gesimshøyde over 8 meter og

mønehøyde over 9 meter anses ikke som konsentrert småhusbebyggelse. Firemannsbolig

defineres av Byggforsk som en mellomform in nenfor lavblokk, en blokk med to eller fire

etasjer og minst fire leiligheter. Små firemannsboliger kan defineres som småhus

(Husbanken.no). i hvert av feltene BKS1 og BKS 2 kan det oppføres én firemannsbolig.

Boligbebyggelse: frittliggende småhusbebyggel se BFS: H er er d et tilllatt oppført enebolig

el l e r horisontalt - eller vertikaldelt tomannsbolig (husbanken.no).

Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse f_ BG 1 og f_BG2 : I garasjeanlegget er det

beregnet én parkeringsplass per boenhet. Dybden er 7 meter, som muliggjør liten utebod i

sammenheng med garasjeplass.

Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse – sykkelparkering f_BG 3 : I henhold til

kommunens parkeringsforskrifter skal det være to parkeringsplasser f or hver boenhet. To av

disse skal være dimensjonert for HC - sykkel/transportsykkel. Sykkelparkeringen har mulig

adkomst både til tunet og mot nord til fortau via fellesområdet bak garasjene.

Renovasjonsanlegg f_BRE : Her skal det opparb eides felles renovasjo nsanlegg.

Uteoppholdsareal f_BUT 1 - 3 : U teoppholdsarealet er plassert mellom husene og mot vest for

best mulig solforhold. Det skal opparbeides plass for hagemøbler o.l. og kan plasseres felles

lekeapparater i uteoppholdsarealet. For de større barna er det kort vei til barnehage ved Ullerål

kirke, og til skolen. Det skal settes av område til privat hage for leilighetene i 1. etg.

tilsvarende balkongene i 2. etg. U teopphol dsarael f_BUT3 vil fungere som en adkomst for

gående og syklende til Sagaveien.

Lekeplass f_BLK: I nnenfor området som er satt av til l ekeplass skal det opparbeides

l ekeplass for små barn i aldersgruppen 0 - 5 år med eksempelvis sandkasse, vippedyr og

huskestativ. Det skal også etableres sitteplass for voksne som følger barna. Området har gode
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solforhold og er plassert mellom bolighusene og utenfor støysonen. Det stilles krav om at

lekeplassen avgrenses fysisk mot trafikken ved garasjene.

Lekeplass en skulle kunne benyttes av andre nærliggende boliger, da den nok vil bli den lettest

tilgjengelige småbarn s lekeplassen for flere av boligene i nærområdet . Bruken av området bør

dog være opp til dem som flytter inn der på grunn av plasseringen midt i tunet . Det anbefales

at lekeplassen utføre s i naturfargede materialer slik at den harmonerer med omgivelsene og

resten av uteoppholdsarealet/hagen.

Gårdsplass f_BGP: Arealet mellom husene og garasjene er regulert til gårdsplass og er

dimensjonert for inn - og u tkjøring til garasjene.

Fortau o_SF : E tter ønske fra kommunen er det regulert bredere og sammenhengende

gang/sykkelvei samt regulert gangfelt for å ivareta trygghet til myke trafikanter.

Gang/sykkelvei er 3 m bred og regulert i henhold til vegvesenets hånd bok N1100 for veg - og

gateutforming, figur E27. Gangfelt i Fossekallveien er plassert nært bussholdeplass på motsatt

side av vegen. Det var opprinnelig regulert inn gangfelt i Sagaveien også, men på grunn av at

det ikke er fortau på motsatt side falt dette gangfeltet bort.

Parkering (gjesteparkering /HC - parkering ) f_SPA : Det er regulert inn to

gje steparkeringsplasser i området, hvorav den ene er dimensjonert for HC - parkering

Kjøreveg o_SKV: P lanavgrensningen går ut til midtlinje av Sagaveien og Fossekallveie n for

å kunne regulere inn fortau og tiltak for økt trafikksikkerhet.

Kjøreveg f_SKV: A vkørselen til området tilhører eiendommen gnr. 87 bnr. 24 og er regulert

med 5 m bredde.

Vegetasjonsskjerm f_GV 1 - 2 : H ensikten med vegetasjonsskjerm en er å avskjerme og hindre

innsyn i boliger og fellesområder. Det er også bemerket av naboer etter oppstartsvarsel at

eksisterende vegetasjonsskjerm mot sør - øst ønskes bevart. Det er sikret i bestemmelsene at

denne skal sik res så langt det er mulig og/el l e r erstattes før det kan gis brukstillatelse.

Innenfor frisiktsone n kan vegetasjon ikke får vokse seg hø y ere enn 50 cm over bakkenivå.

Sikringssone – F risikt H140 : Hensikten med frisiktsone n er å øke tryggheten for biltrafikk,

gående og syklende i kryss. I nn enfor sikringssonen kan det ikke settes opp gjenstander som

hindrer sikten, og vegetasjon må holdes nede til under 50 cm.

Infrastruktursone – K rav vedrørende infrastruktur H410 : I nfrastruktur - sonen følger

traséen til kommunale ledninger i grunnen, og er en buffersone på 15 m. I nnenfor denne

sonen kan det ikke settes opp bygninger eller faste installasjoner som kan hindre adgang til

kommunaltekniske anlegg.
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Støysone – Gul sone iht. T - 1442 H220 : S onen som er inntegnet på plankartet gjelder

støysone med mottakshøyde 1,5 m fordi den viser støynivå i uteoppholdsarealene, som bærer

størst konfliktnivå i denne reguleringsplanen. Støyrapport følger planen som eget dokument.

7 .3 Bebyggelsens plassering og utforming

I første omgang ble plassering av bebyggelse fasts att i plankartet for å sikre høy kvalitet i

området, og sikre fornuftige og funksjonelle løsninger. Fordi plankart er juridisk bindende

kom vi senere frem til at det kan bli problematisk i en byggefase dersom bygninger må flyttes

litt den ene eller an dre veien pga. ledninger i bakken e.l. Område for konsentrert

småhusbebyggelse er fortsatt svært begrenset i planen for å sikre at planløsninger som man er

kommet frem til opprettholdes i byggeprosessen. Forslag til plassering av bebyg gelse og

bebyggelsens utforming vises i illustrasjonsplan.

7 .3.1 Bebyggelsens høyde

Bolighusene som er planlagt oppført har gesimshøyde på 6,1 m eter mønehøyde på 8,6 m eter .

7 .3.2 Grad av utnytting

Kommunen tillater normalt en utnyttingsgrad p å 35 % i tettbebyggelse. Figur 17. viser

arealoppgave i området . På grunn av at det er satt av to enkelte felter med formål konsentrert

boligbebyggelse blir utnyttingsgraden i disse formålene svært høy; %BYA=50% for BKS1 og

for BKS2 er %BYA=65%.

I område for frittliggende boligbebyggel se (BFS) er utnyttingsgraden satt til 30 %. Feltet er på

2083,9 m², og av dette er 1063 m² innenfor infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur

(H220).
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Figur 17 : O versikt over alle flater i plankartet med areal og etter arealformål

Figur 18 : A realformål og areal i regulerings plan en

7 .3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling

Det vil bli 8 boenheter i området, fordelt på to firemannsboliger. B oenhetene vil variere i

størrelse mellom 8 3 m² og 8 8 m² i totalt bruksareal.
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7 .4 Boligmi ljø/ bokvalitet

Leilighetene i firemannsbo ligene inneholder kombinert stue /kjøkken, 2 soverom, bad, bod

samt et ekstra rom som kan benyttes som soverom . I tille g g kommer balkong eller privat

uteplass på bakkeplan. (fig. 19 )

Figur 19 : P lanløsning for leiligheter i planlagt bebyggelse.

Bygningen e er plassert slik at balkonger og private uteplasser vender mot vest. Leilighetene

får felles uteoppholdsareal som også vender mot vest.

7 .5 Parkering

I planforslaget er det regulert én parkeringsplass per bolig i garasjeanlegg. I tillegg er det

regulert inn to felles gje steparkeringer for hele området hvorav én er dimensjonert for HC -

parkering , samt romslig sykkelparkering med adkomst for gående/syklende både mot

Sagaveien og tunet.

I fø lge kommunens parkeringsvedtekter skal boenheter mellom 60 m² og 80 m² ha én

parkeringsplass per boenhet og boenheter over 80 m² ha to parkeringsplasser per boenhet. På
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dette punktet er ikke planforslaget i henhold til kommunens vedtekter, da boenhetene he r er

88 m² og 83 m ² i totalt bruksareal . D et er regulert én parkeringsplass per boenhet i tillegg til

totalt to ekstra gjesteparkeringer. Grunnen til dette er at to parkeringsplasser per boenhet ville

tatt opp for mye areal til å få en god planløsning i om rådet. Det var i et tidlig utkast regulert

fire gjesteparkeringer som også kunne benyttes som ekstraparkering. Plassering av parkering,

hus og uteoppholdsareal måtte da løses på en annen måte som førte til mindre

uteoppholdsareal og dårligere solforhold på bakkenivå. I bynære områder skal det satses på

kollektivtransport, sykkel og gange fremfor bilbruk ifølge kommuneplanens samfunnsdel.

Området ligger hensiktsmessig plassert med gangavstand til barnehage, barneskole og

ungdomsskole. Det er også bare en ti minutters sykkeltur til Hønefoss sentrum.

Bussholdeplass med avgang flere ganger i timen finnes like ved. Planforslaget bygger opp

under kommunens målsetninger om redusert biltrafikk og klimagassutslipp, samt at 70% av

befolkningsveksten i kommunen skal ta s unna i sentrumsområder.

Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg

I reguleringsplan en er parkering til boenhetene regulert til garasjeanlegg for bolig -

/frit idsbebyggelse (sosikode 1119). D e ligger nord og øst i planområdet slik at hus og

uteareale r kan plasseres i vest og sør for best soleksponering. G arasjene kan bygges som

lukkede garasjer eller carporter. Området som ar avsatt er 7 m dypt, slik at det er plass til én

liten utebod innerst for f.eks redskaper, ski o.l.

7 .6 Tilknytning til infras truktur

Til området går det vannledning og felles avløpsledning. Dagens energiforsyning er

lavspentkabeltrasé i bakken, lavspent kabelskap er på motsatt side av Fossekallveien. Av

alternative energikilder er det fjernvarmeanlegg i nærområdet som det går an legge v idere inn

til planområdet. Det kan for eksempel gjøres i samarbeid med naboer som ønsker å koble seg

på.

Spesifisering av tekniske løsninger vil fremkomme av byggesøknad.



Detaljregulering for Sagaveien 56 Mjøsplan, Moelv 201 7

30

Figur 20 : Bygningene har saltak og fasade med kledni ng av liggende panel. Overbygd trapp ved inngang til 2. etg.
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7 .7 Trafikkløsning

7 .7.1 Kjøreatkomst

Adkomsten til/ f ra Sagaveien nord i utbyggingso mrådet stenges slik at det kun blir adkomst for

biler i eksisterende avkjørsel i sør. Dette vil redusere traf ikken i krysset Sagaveien x

Fo ssekallveien. Det anlegges adkomst for gående og syklende mot nord til Sagaveien.

Hønengata er hovedtrasé inn til Hønefoss sentrum. Den ligger et stykke øst for området, med

adkomst fra området via Fossekallveien og Krokenveien.

7 .7.2 Utforming av veger

Adkomstvegen til området er regulert til 5 m bredde som inkluderer sideareal til snøopplag og

evt. grøft. Fra adkomstvei og inn på tunet stiger høyden fra kote 92 til 94 med

stigningsforhold på ca. 1:5 m . D et er satt krav om at parkering må planeres ti l tilfredsstillende

nivå for universell utforming ved HC - parkering.

7 .7.3 Krav til samtidig opparbeidelse

Før brukstillatelse kan gis er det stilt krav om at området er ferdig opparbeidet, inkudert

fortau .

7 .7.4 Tilgje ngelighet for gående og syklende

Det legges til rette for sykkel og gange i reguleringsplanen. Det er planlagt stor s ykkelgarasje

i området. F ra syk k e lgarasjen er det regulert adkomst både mot tunet og ut via adkomstvei

til /fra Fossekallveien , og i tillegg trasé som går ut nord for området (f_BUT3) . Fortauet so m

går i området er utvidet til 3,5 m som inkludert grøft og snøopplag bredt og er mer

sammenhengende enn det eksisterende . I bestemmelsene sikres universell utform ing med

terskelfrie overganger i kryss og maksimalt tverrfall på 2% .

7 .7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold

Adkomstveien til ny bebyggelse tilhører eiendommen gnr./bnr. 87/24. Den benyttes også av

eiendommen gnr./bnr. 86/772.
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7 .8 Miljøoppfølging

E ttersom at tomten er en branntomt , vil det bli tatt prøver av området for å avdekke eventuell

forurensning. Det er sikret i bestemmelsene at forurensningsforhold må være dokumentert

tilfredsstillende før det gis igangsettingstillatelse.

7 .9 Universell utforming

Krav som er stilt:

- I re ferat fra oppstartsmøte: aktuelle tema for utredning i planarbeidet; aktivitet for alle,

herunder universell utforming. Konsekvenser for eget planområde og influensområde.

- Kommuneplanens bestemmelser: § 1.0.2; G enerelle bestemmelser. «I byggeområder for
bo lig kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er sikret i henhold til de til enhver
tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer» .

I planen er det regulert fortau som er bred ere (3,5 m. inkl. 1 m. grøft/snøopplag ) og trinnløse

overganger i k ryss sikres i planens bestemmelser. Planområdet har noe helning fra

adkomstveien og inn på tunet. For at adkomst mellom boligene og HC - parkering skal være i

henhold til forskrift om universell utforming må området planeres.

I figur 21 er det tegnet inn fire snitt (A, B, C, og D) mellom HC - parkering og inngang til

boliger, samt fra adkomstvei og inn på tunet. T errengprofil av snittene er vist i figur 22.

Figur 21 : F ire snittlinjer er undersøkt for å dokumentere helningsgrad fra HC - parkering og inn på området.
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Figur 22 : Terrengsnittene viser at det er en del helning mellom adkomst inn på tunet og mellom HC - parkering og den

sørligste tomta.
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Figur 23 : V egetasjonsskjerm mellom adkomstveg og bebyggelse skjermer

naboene'

7 .10 Uteoppholdsareal

Leilighetene i 2. etg. har tilgang ut til egen balkong. Lelilighetene på bakkeplan får eget

uteareal tilsvarende størrelse på balkong i 2. etg. . Alt annet uteoppholdsareal på bakkenivå er

felles.

Uteoppholdsareal i planen er båd e areal foran og mellom husene, samt bak gar asjene og på

sidene av husene. A realet bak garasjene og på sidene av husene er ikke funksjonelt og har

dårlige solforhold og det kan ikke forventes at det blir brukt til utendørs opphold annet enn

evt. dyrking av planter og liknende. Den delen av uteoppholdsarealet som har gode

solforhold, plass til møblering o.l. er det som ligger foran og mellom husene mot vest.

I tillegg til eget areal for

lekeplass er d et er kort avstand

til lekeplassen til Ullerål

barnehage og Ullerål

barneskole.

Det er én eksisterende

vegetasjonsskjerm mellom

regulert adkomstvei og

planlagt bebyggelse (fig. 23 ) .

Det e r et sterkt ønske fra

naboer at denne beholdes. Vegetasjonsskjerm er regulert inn i plankartet fr em til adkomst inn

på området. D en eksisterende vegetasjonsskjermen skal bevares så langt det er mulig, ved

f.eks . å benytte adkomst i nord i byggefasen. Derso m den på grunn av byggearbeider må

fjernes helt eller delvis, skal den erstattes med tilsvarende skjermende be plantning etter endt

byggefase. Beplantningen bør ikke være al lergifremkallende, bjørk, hassel, or og salix - arter er

ikke tillatt.

Offentlige fr iområder finnes det flere av i området rundt planområdet (fig.24 ) . Friområder

favner både opparbeidete lekearealer og turområder. Røde områder i figur 24 er offentlige

områder, bl.a. skole og barnehage med tilhørende uteområder.

Hovsmarka nord - øst for plan området er et mye brukt turområde i lokalmiljøet med stort

stinett.
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Figur 24 : Utsnitt av kommuneplanens arealdel. de grønne områdene er friområder. Det blå feltet i midten av bildet er del av

planområdet.

7 .12 Koll ektivtilbud

Det er bussholdeplass like sør for planområdet i Fossekallveien med mange avganger pr. time.

Fra Hønef oss stasjon går Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roalinjen.

7 .13 Kulturminner

Uttalelsen fra Buskerud Fylkeskommune til varsel om oppstart (datert 20.04.201 6) sier at det

forventes ikke å være automatisk freda kulturminner i området. videre ber de om at det tas

med reguleringsbestemmelse om varslingsplikt jf. Kulturminneloven §8, 2. ledd.

7 .13.1 Løsninger i forhold til kulturminner

Dersom det blir gjort funn av kulturminner i marken i forbindelse med tiltak i området, skal

arbeidet stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles. Dette sikres i

reguleringsbestemmelsene som følger planen.
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7 .15 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til off entlig nett

Det er kommuneale vann og avløpsledninger i området, samt offentlig nett. Tekniske

løsninger fremkommer i byggesøknad.

7 .16 Plan for avfallshenting/ søppelsug

Det er regulert felles ren ovasjonsanlegg i planområdet, område f _ BRE i plankartet.

7 .18 Rekkefølgebestemmelser

Det er sikret i planens bestemmelser at utomhusplan skal være godkjen t av kommunen,

dokumentert tilfredsstillende forurensningsforhold i grunnen, dokumenterte tifredsstillende

støyforhold, opparbeidelse av trafikkarealer og opparbeidelse av utearealer , lekeplass og

beplantning før brukstillatelse kan gis for boligene.

8 . Virkninge r/konsekvenser av planforslaget

8 .1 Overordnede planer

I overo kommuneplanens arealdel er området regulert til næringsformål. I p lanforslaget er

området regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Kommunen har i sin vedtatte samfunnsdel

i kap. 5 «effektiv arealdisponering» nedtegnet retningslinjer for arealbruksstrukturen i

kommunen. Blant annet å «se arealbruk og transport i sammenh eng for å redusere

transportbehovet», at «70 % av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss - området», «å legge

til rette for høy kvalitet og mangold i tilbudet av boliger, bomiljøer og fysiske omgivelser, og

vurdere boligtyper og størrelser konkret ved behan dling av de enkelte planer og prosjekter». I

området rundt planområdet er det hovedsakelig eneboliger, men også noe blokkbebyggelse.

Kollektivtrafikk er tilgjengelig med bussholdeplass like sør for planområdet. Det planlegges

en forbedring av eksisterende fortau , samt sykkelparkering og adkomst både fra nord og sør

for gående og syklende. Det er kort avstand til barnehage, skole og turområder fra

planområdet.

8.2 Stedets karakter

Om kringliggende områder har blandet bebyggelse med blokker og eneboliger. De t er grønne

korridorer som fører til større natur - /turområder i nærheten. Oppføring av nye



Detaljregulering for Sagaveien 56 Mjøsplan, Moelv 201 7

37

firemannsboliger vil gi et annet inntrykk enn opprinnelig næringsbebyggelse som fantes på

tomta. Området rundt er et tett bebygd boligområde, og ytterligere boligbeb yggelse vurderes

til å ikke forringe stedets karakter.

8.3 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk

Området er ikke brukt til rekreasjon i dag. Slike arealer finnes i nærområdet og er lett

tilgjengelig fra planområdet.

8.4 Uteområder

Uteområdene i planområdet er

utsatt for støy fra

Fossekallveien og Sagaveien.

Det ble forsøk t å legge

uteområdene lengre inn på

området med garasjenen som

skjerm for støyen. Det ble en

dårlig løsning i forhold til

soleksponering og gatebildet i krysset. Privat uteområde til leilighetene i 1. etg. må sikres mot

støy tilsvarende terrassene i 2. etg .

8.5 Trafikkforhold

Vegforhold : A dkomsten til planområdet med bil er lagt til sør i området istedenfor nord i

området. Det vil avlaste kryss et Fossekallveien/Sagaveien. I N asjonal transportplan og i

kommunens klimaplan er det et mål at flere skal sykle , gå og bruke kollektivtransport. I

planforslaget er det kun regulert én parkeringsplass per boenhet i tillegg til to

gjesteparkeringsplasser. Stor sykkelgarasje og trafikksikker adkomst til og fra planområdet

fremmer sykkel og gange iallfall på lik linje med biltrafikk til og fra området. D et er

bussholdeplass like sør for planområdet i Fossekallveien med flere avganger i timen .

Det fremkommer av trafikk analysen at trafikk i området medfører en økning på 0,65 %

sammenlignet med at det ikke er bebyggelse der.

Figur 25 : Planområdet ligger her midt i bildet. Rundt er det varierte

bygningskropper fra relativt store blokker til eneboliger med romslig tomt.



Detaljregulering for Sagaveien 56 Mjøsplan, Moelv 201 7

38

8.6 Barns interesser

I planområdet er det regulert inn uteoppholdsareal. Dette arealet er ifølge beregninger (se

støyrapport) utsatt for noe støy f r a Fossekallveien og Sagaveien. Det regulerte

lekeplassområdet for de minste barna faller ikke inn under støysonen.

For de større barna finnes lekearealer som kan benyttes i roligere omgivelser ved Ullerål

barnehage, og dessuten ved Ullerål skole ( ca. 10 minutters gange ) som har større områder,

ballø kke m.m . Planforslaget legger også til rette for trafikksikker adkomst til og rundt

området med forbedret fortau rundt området, og fotgjenge rfelt for tryggere kryssing av

Fossekallveien. I tillegg er det lagt inn frisiktlinjer som skal sikre god oversikt i kryssene.

O mrådet ligger i tett bebygd område, med potensiale for lekekamerater for barn i området. det

er kort vei til lekeplasser og naturområder . Forholdene ligger til rette for å lett kunne ut øve

både organisert aktivitet, fri fantasilek og utelek f or barn i området.

8.7 Sosial infrastruktur

Reguleringsplanen omfatter ku n åtte nye boenheter, konsekvensene for skolekapasiteten i

kommunen regnes som minimale, da kommunen le gge r opp til befolkningsvekst i

sentrumsområdene.

8.8 Universell tilgjengeligh et

Planen legger opp til stor grad av universell tilgjengelighet i form av bredere fortau , trinnfrie

overganger, plass til HC - sykkel og HC - parkering med plass til bil med stolheis. Planens

bestemmelser sikrer at helningsgrad i planområdet ikke overstiger grenseverdier iht. forskrift

om universell utforming.

8.9 Energibehov – energiforbruk

Husene som er planlagt oppført i området følger mod erne standard. Området er innenfor

område f or konsesjon for tilknytning til fjernvarmenettet, men dette tiltaket er ikke stort nok

til at det er krav om det. Utbygger vurderer dette på et senere tidspunkt i prosessen.
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8.10 Jordressurser/landbr uk

Planforslaget medfører ikke konsekvenser for jordres surser/landbruk

8.11 Teknisk infrastruktur

D et er løsning for vann, avløp og strøm i området. Løsning for påkobling og dimensjonering

blir gitt i byg gesøknad/tekniske planer.

8.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Så lenge ikke andre avtaler foreligg er skal utbygger stå for kostnader av offentlige anlegg

(eksempelvis fortau). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det må utarbeides utbyggingsavtale

med kommunen dersom den skal overta drift og vedlikehold av disse anleggene n år d e er

ferdigstilt og godkjen t av kommunen.

8.13 Konsekvenser for næringsinteresser

Eiendommen var tidligere brukt som næringseiendom og reguleres i planforslaget til

boligformål.

8.14 Interessemotsetninger

Ingen kjente interessemotsetninger

8.15 Avveining av virkninger

Planforslaget medfører få endringer og har liten grad av konflikt, da området tidligere var

bebygd og ligger i tett bebygd område.
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9 . ROS - Risiko - og sårbar het (fremtidig situasjon)

Metoden er den samme som i analysen av eksisterende situasjon. Noen endringer forekommer

av planfoslaget.

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

1. Ubetydelig 2. Mindre

alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært

alvorlig

Forhold som er relevante i denne planen:

Rasfare
Flomfare
Vind
Støy
Luftforurensning og forurensning i grunnen
Beredskap og ulykkesrisiko
Kulturminne/miljø
Radon
Trafikkulykker

Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i:

1. Lite sannsynlig - mindre enn én gang hvert 50. år

2. Mindre sannsynlig - kan skje, ikke usannsynlig

3. Sannsynlig - kan skje av og til, mulig periodisk hendelse

4. Meget sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet kan være kontinuerlig tilstede

Vurdering av konsekvenser av hendelser er delt i:

1. Ubetydelig: Ingen person eller miljøskader

2. Mindre alvorlig: Få små person - eller miljøskader

3. Alvorlig: Alvorlig person - eller miljøskader
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4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig men; mange s kadd, langvarige

eller varige miljøskader

Risikoen ved hvert enkelt tema som analyseres vurderes som en sum av sannsynlighet og

konsekvens gjennom en risikomatrise som vist nedenfor

Risikomatrise:

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, eventuelt endringer i plan

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes - eventuelt endringer i plan

Hendelser i grønne felt: Tiltak vurderes om de skal gjennomføres

Hendelse/situasjon Aktualitet Sans. Kons. Risiko Kommentar/tiltak

1. Natur - og
miljøforhold

1. 1. Etter søk i
miljødirektoratets
kartbase og
artsdatabankens
kartbase foreligger
det ingen natur - og
miljøforhold som
kan forringes i
området.
Planforslaget
medfører ikke
endringer i natur -
og miljøforhold.

2. Rasfare 1. 4. Det er i følge NGU
sin kartbase ikke
risiko for jord - og
flomskred eller
kvikkleireskred i
området.
Planforslaget
innebærer ikk e
endring av status
ift. rasfare .

3. Flomfare 1. 3. Det er i følg e NVE
sin kartbase ikke
kartlagt flomsoner i
området.
Planforslaget
medf ører ikkje
endringer ift.
flomfare.

4. Vind 2. 1. Området ligger i et
tett bebygd område
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i innlandet.
5. Radongass 1. 3 . Radonnnivået i

området er
betegnet som
usikkert. Det er
sikret i planens
bestemmelser at
t i ltak må
iverksettes dersom
det ikke foreligger
dokumentasjon på
at det ikke er fare
for Radon i
området.

Menneskeskapte forhold

6. Støy 3 . 2. Deler av området
er utsatt for støy fra
Fossekallveien og
Sagaveien, gul
støysone (T - 1442 )
Det er sikret i
planens
bes temmelser at
balkonger skal
byg ges med
støydempende
tiltak og at leil.
Skal ha minst ett
soverom på stille
side.

7. Luftforurensing og
forurensing i
grunnen

1 . 2. Det foreligger ikke
rapporter om
luftkvalitet i
området. Arbeid er
igangsatt i
kommunen for
måling av
luftkvalitet i
Hønefoss sentrum.
Forurensning i
grunnen er sikret
korrekt behandling
iht.
forurensnningesfor
skriften i planens
bestemmelser.

8. Beredskap og
ulykkesrisiko

2. 3. Det fraktes en del
farlig gods på
Hønengata (FV35)
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øst for
planområdet.
Avstand til
Hønengata er ca.
600 m. Ringerike
Sykehus ligger ca.
4,5 km sør for
planområdet.
Planen endrer ikke
forholdene for
transport av farlig
gods på Hønen gata.
Planforslaget
innebærer ikke
endring av status
ift. hendelsen.

9. Kulturminner/miljø 1. 1. Det er ingen kjente
kulturminner i
området.
bestemmelser til
reguleringsplan
sikrer ivaretakelse
av automatisk freda
kulturminner
dersom det blir
gjort funn i
anleggsfasen/bygge
prosessen.
Planforslaget
innebærer ikke
endring av status
ift. dette tema.

10. Trafikkulykker 2 . 3. Det er ikke
registrert
trafikkulykker ved
planområdet, men
én hendelse i 1994
med påkjørsel av
syklist har hendt i
Sagaveien vest for
planområdet. I
tillegg én mindre
ulykke der parkert
bil ble påkjørt i
1997 sør - øst for
området i
Fossekallveien.
Planen legger opp
til økt
trafikksikkerhet
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med gangfelt for
kryssing av vei og
forbedret fortau .

Nedenfor er de vurderte hendelsene som er vurdert aktuelle oppsummert i risikomatrisen.

Numrene i matrisen viser til nummer på tema i analysetabellen.

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig 6

2. Mindre sannsynlig 4 8 , 10

1. Lite sannsynlig 1,9 7 3, 5, 2

1. Ubetydelig 2. Mindre

alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært

alvorlig

Hendelser i røde felt:

I fremtidig situasjon er det ikke lenger noen kategorier som havner i rød kategori.

Hendelser i gule felt:

2. Rasfare; det er ikke grunn til å tro at området er rasfarlig. Konsekvensen av et ras kan være

så alvorlig at hendelsen uansett havner i gul kategori. Planforslaget omhandler ikke tiltak i

forhold til rasfare

6. Støy; deler av området er utsatt for støy. I løsninge n som dette planforslaget viser er

boligbebyggelsen plassert slik at deler av den er innenfor gul støysone. Løsningen er et

resultat av vurdering av flere alternativer. Den presenterte løsningen er den vi har kommet

frem til som vil gi best forhold med tan ke på soleksponering, gatemiljø, plassering av

uteoppholdsareal og lekeplass, adkomst og renovasjon. Støyskjerm mot Fossekallveien ville

begrenset støynivået i planområdet, men lukket hage ville passet dårlig sammen med strøkets

karakter, og islolert fremt idige beboere i området fra gatemiljøet ellers. Det er lagt inn

bestemmelser om støyskjerming for private terasser i 2. etg. og tilsvarende privat område i 1.

etg. . Lekepklassen er plassert utenfor gul støysone. Sikkerhet i forhold til støy vurderes

ivaretatt i stor grad. Uteoppholdsarealet er allikevel støyutsatt, da det er vurdert at en

støyskjerm vil ha større negative konsekvenser både for solforhold, gatebilde og gatemiljø.
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8. Beredskap og ulykkesrisiko; Det gjør seg vanskelig å utelukke fare for ulykker.

Sannsynligheten for at noe skjer er lav i området, det er lite risikofaktorer omkring som kan

ramme planområdet. Allikevel ville en potensielt stor ulykke muligens fått svært alvorlige

konsekvenser, og hendelsen havner derfor uansett i gul katego ri. Området ligger nært

Hønefoss sentrum og nødetater, og beredskapen må regnes som god. Planforslaget innebærer

ikke tiltak i forhold til beredskap og ulykkesrisiko.

10. Trafikkulykker; hendelsen havner i planforslag i gult felt. Planforslaget har fokus p å å øke

trafikksikkerheten i form av forbedret fortau, sikring av frisikt og gangfelt for kryssing av

Fossekallveien, samt tiltak i form av fartshump i Sagaveien.

Hendelser i grønne felt:

Planforslaget innebærer ikke tiltak for noen av hendelsene som fal ler innenfor grønn kategori.

1. Natur - og miljøforhold; det foreligger ingen registrerte viktige elementer hva angår natur -

og miljøforhold i planområdet.

3. Flomfare; området ligger ikke i nærheten av vann som kan medføre oversvømmelser i form

av vann. Det er heller ikke planlagt bygninger med kjeller i området.

4. Vind; området ligger i tettbygd strøk og mellom høydedrag i nærområdet. Det vurderes slik

at det ikke er risiko for skader som følge av sterk vind i området.

5. Radongass; det er ikke registrert radonnivåer i området. Konsentrasjonen er derfor usikker.

Konsekvensene av å bli utsat for Radongass over tid i inneluft kan bli alvorlige. Derfor er det

lagt inn i bestemmelsene at ny boligbebyggelse sikres mot radongass med radons perre i

grunnen. Sikkerhet i forhold til radonfare vurderes ivaretatt i planforslaget.

7. Luftforurens ning og forurensning i grunnen; Hendelsen er blitt grønn fordi planforslaget

ivaretar riktig behandling iht. forurensningsforskriften. Grunnleggende under søkelser blir

gjort først. Dersom normverdiene overskrides i grunnundersøkelsene, stiller forskriften krav

til videre behandling av forurenset grunn.

9.Kulturminner/miljø; det er ikke registrert kulturminner i planområdet. Dersom det blir gjort

funn i for bindelse med tiltak i marken, sikrer planens bestemmelser håndtering av dette iht.

kulturminneloven.



Detaljregulering for Sagaveien 56 Mjøsplan, Moelv 201 7

46

Det gjenstår nå to aktuelle hendelser som har en tilstedeværende risiko.

H endelse 2 – Rasfare : det er ifølge Norges Geologiske Undersøkelser (NGU.no) si ne

kartsider ikke risiko for ras eller skred i området. hendelsen har likevel havnet i gul

Hendelse nr. 8. – beredskap og ulykkesrisiko : På Hønengata som ligger ca. 600 m. fra

planområdet fraktes det noe farlig gods. Dette er antakelig langt nok unna til at det ikke

kreves sikringstiltak mot en eventuell sprengningsulykke/lekkasje. Sykehuset ligger relativt

nært planområdet, 4,5 km sørover, på motsatt side av Hønefoss sentrum. Planen omfatter ikke

område på Hønengata. En eventuell omlegging av hovedtrafikkåre må gjøres på fylkesnivå.

Det er heller ikke registrert hendelser i DSB sin kartbase.

10 . Innkomne innspill

Merknader til varsel om opp start er samlet i et dokument; se eget vedlegg.

11. Avsluttende kommentar

Dette planforslaget bidrar til å fortette et boligområde i sentrumsområdet til Hønefoss . Det er

kort vei til skole og barnehage, det er forholdsvis trafikksikkert, og reguleringen fo rbedrer

eksisterende situasjon for myke trafikanter. En utfordring i området er støy, og da spesielt i

uteoppholdsarealet. Det ble vurdert å legge uteoppholds a realet l engre inn på området, bort fra

veien. Dette vil le medført dårlige solforhold, g arasjene m åtte da blitt plassert ut mot

Fo ssekallveien og hadde tatt mye oppmerksomhet i gatebildet. Det er lagt inn

vegetasjonsskjerm i reguleringsplanen. En vegetasjonsskjerm vil ikke dempe støy i noen

særlig grad, men kan bidra positivt med å gi en følelse av å v ære skjermet.

Vegetasjonsskjermen vil innenfor frisiktsonene ikke kunne tillates å bli høyere enn 50 cm, og

vil derfor ha begrenset effekt der dette gjel der. Uteoppholdsarealene er ikke av høyeste

kvalitet, men de tilbyr et sted å være ute og ny te sol til langt på kveld. I gatebildet er det flere

enebol iger som har hager innti l veien. Støyforholdene kunne væ rt løst med støyskjerm. Dette

ville tatt en del sol, og et åpent område bidrar til kontakt med resten av gata, både m e d tan k e

på struktur og mennesker . Det er kort vei fra området til større lekepla ss er og balløkke .

T urområde r i nærheten gir muligheter for rekreasjon, aktiv fritid og nærhet til naturen.
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1 . Innledning

I forbindelse med oppføring av boliger i Sagaveien 56 i Hønefoss har MjøsPlan AS fått i
oppdrag å beregne støyforhold. Det er fokus på støy i utredningsfasen ettersom leilighetene
ligger inntil veier som genererer trafikkstøy. Plasseringen av byggene er foreløpig ukjent, så
rapporten baserer seg i første omgang på kartlegging av støysoner med fokus på uteareal.

2. Begreper

Lden A-veid støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night). Ved bruk av Lden får støy om
kvelden (19-23) et tillegg på 5dB og støy om natten (23-07) et tillegg på 10dB.

LAF,max A-veid maksimalnivå målt med tidskonstanten «fast» på 125ms.
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3. Forutsetninger

Tomta ligger midt i et boligområde i veikrysset mellom Fossekallveien og Sagaveien. For å
beregne støysoner er nordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn med
beregningsprogrammet NoMes 4.5.

3.1 . Støygrenser
Støysoner deles inn i rød og gul sone der rød sone er nærmest støykilden og bebyggelse
skal unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom støydempende tiltak iverksettes. Nedre grenseverdier fra veitrafikkstøy i rød og gul
sone er som følger:

Gul sone: Lden 55dB L5AF 70dB
Rød sone: Lden 65dB L5AF 85dB

Det er planlagt felles uteareal for lek og opphold som må tilfredsstille nedre grenseverdi for
gul sone.

3.2. Trafikkdata
Tall på årsdøgntrafikk (ÅDT) eksisterer ikke i National Vegdatabank for de aktuelle veiene.
For å finne disse verdiene, forutsettes det at mesteparten av trafikken går fra/til RV35
(hønengata) ettersom denne veien er svært trafikkert. Det er derfor brukt et område nord for
tomta hvor kjøretøy fra husstandene regnes som passerende og vurderes som grunnlag for
tallene. Det forutsettes 4 passeringer pr døgn for hver husstand knyttet til den aktuelle veien.
Følgende verdier er valgt:

Fossekallveien: ca 200 husstander, ÅDT = 800
Sagaveien fram til kryss: ca 100 husstander, ÅDT = 400
Sagaveien etter kryss: ca 150 husstander, ÅDT = 600
Trulserudveien: ca 50 husstander, ÅDT = 200

På kartet neste side er området som er brukt til trafikkberegning markert i rødt og tomta
markert med rød sirkel.
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Andel tungtrafikk antas å ligge mellom 3-5% i boliggater iht. T-1442 og settes derfor til 5%
(3% for Trulserudveien). Tallene skal fremdateres 10-20 år, noe som gir følgende verdier:

Vei Fartsgrense ÅDT 2025 Andel tunge
Fossekallveien 30 km/t 906 5 %
Sagaveien fram til kryss 50 km/t 453 5 %
Sagaveien etter kryss 30 km/t 679 5 %
Trulserudveien 30 km/t 226 3 %

Fordelingen av ÅDT er beregnet etter gruppe 2 (by og bynære områder) iht. tabell 42
T-1442.

Hønengata
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3.3. Dagens situasjon
På følgende kart vises dagens situasjon, gnr 87/Bnr 24.

3.4. Terrengprofil
Terrenget på tomta ligger mellom +94.000 og +95.000, og det forutsettes at utearealet vil
ligge på omtrent denne høyden.
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4. Beregninger

Det er gjort beregning for utvendig støy uten plassering av bygg og valgt 4 mottakerpunkter.
Disse punktene er satt til 1,5m og 4m over terrengnivå og beregnet med ekvivalent støynivå
med tillegg for kveld og natt (Lden ) og maksimalt nivå med tidskonstanten «fast» (LAF,max).
Beregningshøyde på 1,5m tilsvarer mottakerhøyde til en stående person i 1.etg/bakkeplan
ute, mens 4m tilsvarer mottakernivå på eventuelle balkonger i 2.etg.

5. Resultater

For å kartlegge støysonene skal Lden brukes som beregningsenhet. Trafikken på veiene
genererer ikke støy som tilsvarer rød sone inne på tomta, men store deler av tomta vil ligge
innenfor gul sone. Resultatene er vist i form av påfølgende støysonekart.

Støysoner, Lden , 1.5m utvendige mottakspunkter uten tiltak og planlagt bebyggelse.
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Støysoner, Lden , 4m utvendige mottakspunkter uten tiltak og planlagt bebyggelse.
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Maksverdi, LAF,max er størst i mottakerhøyde 1,5m (se påfølgende kart).

LAF,max (1.5m) Sagaveien, utvendige mottakspunkter uten tiltak og planlagt bebyggelse.
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LAF,max (1.5m) Fossekallveien, utvendige mottakspunkter uten tiltak og planlagt bebyggelse.
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6. Konklusjon

Store deler av tomta vil ligge innenfor gul støysone og fasader med balkonger bør derfor
ligge på skjermet side. Alternativt kan balkonger ligge inn mot Fossekallveien dersom
støydempende tiltak iverksettes. Tett rekkverk og lydabsorberende plate over
balkonger/terrasser vil bidra til at Lden kommer under grenseverdien for gul sone.

Felles uteareal bør plasseres slik at byggene skjermer dette området. Alternativt kan en
støyskjerm med høyde på ca 2m mot Fossekallveien redusere støynivået til akseptabelt nivå.
Denne bør plasseres så nærme veien som mulig for å gi best mulig effekt. Støyskjermen vil
også bidra positivt til balkonger/terrasser, spesielt i 1.etg.

Uteareal og balkonger bør ikke vende ut mot Sagaveien da maksimalnivået (LAF,max ) her
ligger veldig nær rød sone.

7. Referanser

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, Miljødepartementet,
2012.
NBI Datablader fra Sintef Byggforsk.
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Sol /skygge anal yse
Sagaveien 56

Sammendrag

Det er beregnet solforhold på tomt med gnr/bnr 8 7 / 24 i Ringerike kommune med foreslått
bebyggelse inntegnet. Solforholde ne er kartlagt vårjevndøgn (20.mars), sommersolverv
(21.juni) og høstjevndøgn (22. september) ved klokkeslettene 10:00, 13:00 og 17:00.

KART 1 : 20.MARS KL 10:00

KART 2 : 20.MARS KL 13:00
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KART 3 : 20.MARS KL 1 7:00

KART 4 : 21 .JUNI KL 1 0:00

KART 5 : 21 .JUNI KL 1 3:00



MjøsPlan AS Tlf: 62 36 52 98
Kastbakkvegen 1 1 , 2390 Moelv E - post: post@mjosplan.no 3

KART 6 : 21 .JUNI KL 1 7:00

KART 7 : 22.SEPTEMBER KL 1 0:00

KART 8 : 22.SEPTEMBER KL 1 3:00
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KART 9 : 22.SEPTEMBER KL 1 7:00
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2. Bakgrunn
På oppdrag fra Sandvold Boliger v/ Henning Guldbrandsen utarbeider Mjøsplan AS forslag til
reguleringsplan for Sagaveien 56 i Ringerike kommune.

I gjeldende plan er området regulert til forretning. Det var tidligere næringsbebyggelse på
tomten. I forslaget reguleres området til konsentrert boligbebyggelse med to
firemannsboliger.

Planområdet strekker seg ut til midtlinje i Fossekallveien og Sagaveien for å regulere fortau,
fotgjengerfelt for kryssing av Fossekallveien og fri sikt i kryss.

Trafikkanalysen beskriver dagens og fremtidig trafikksituasjon og tar for seg temaene ulykker
og sikkerhet, kollektivtransport.

Det er vektlagt å finne ut hvilke konsekvenser utbygging vil ha for trafikkmessige forhold i
området, deriblant om presset øker på avkjørsel til Hønengata.

3. Dagens trafikksituasjon

Beskrivelse av infrastruktur
Planområdet ligger nord for Hønefoss sentrum, og er en del av tettbebyggelsen rundt
sentrum.

Figur 1: planområdet markert med rød pil. området ligger nord for Hønefoss sentrum på Ullerål

Planområdet er en hjørnetomt som ligger i vegkrysset mellom Fossekallveien og Sagaveien
(fig. 2). Vest for området krysses Trulserudveien og Fossekallveien. Disse er kommunale
veier. Til FV35 Hønengata er det 650 meter langs Fossekallveien og Krokenveien. Videre
derfra og 600 m. nordover ligger E16 Hvalsmoveien og Ådalsveien.
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Figur 2:

Årsdøgntrafikk (heretter ÅDT) for Fossekallveien er 800 (ifølge beregninger fra støyanalyse)
og fartsgrense er 30 km/t. Sagaveien har ÅDT 400 (ifølge beregninger fra støyanalyse) og
fartsgrense 50 km/t. Hønengata har ÅDT 17700 og fartsgrense 50 km/t som går over til 40
km/t like sør for avkjørselen. E16 Hvalsmoveien har ÅDT 8600 og fartsgrense 70 km/t til den
møter tettbebyggelse, deretter 50 km/t. E16 Ådalsveien har ÅDT 6200 og fartsgrense 50
km/t. I kryssløsningene rundt planområdet gjelder vanlig høyreregel, ingen av veiene er
forkjørsveier.
Gang /sykkelvei: det er opphøyd gangfelt stykkevis i og rundt området

Personbiltrafikk og servicetrafikk

Adkomst til planområdet fra sentrum i Hønefoss er via Hønengata inn Krokenveien og videre
til Fossekallveien. Lokalveiene er ca. 6 m. breie. Langs veiene er det i hovedsak
eneboligtomter med standard tomt på ca. 1 dekar. Krysset Hønengata x Krokenveien er
regulert i reguleringsplan for Fv. 35 Hønengata planID 0605 335 (vedtatt 30.8.2012).

Fartsgrenser i området er 30 km/t i Krokenveien og Fossekallveien. I Hønengata og
Sagaveien er fartsgrensa 50 km/t frem til like sør for krysset Hønengata x Krokenveien,
deretter er fartsgrensen 40 km/t sørover mot Hønefoss sentrum. Hønengata er forkjørsvei,
så de som kommer fra Krokenveien har vikeplikt.

Planområdet har adkomst både i nord mot Sagaveien og i vest mot Fossekallveien i dag.
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Sykkel og gangtrafikk

Eksisterende fortau, gang og sykkelveier er vist i kart (fig. 4) med rød strek. Gang og
sykkelvegnettet er sammenhengende fra planområdet og til sentrum av Hønefoss samt
videre nordover langs Hønengata. I nabolaget til planområdet er det for det meste ikke
gang og sykkelfelt. Mange av gang og sykkelvegene som finnes er smale, noe som gjør
passering utfordrende for møtende myke trafikanter. Flere steder er gang og sykkelveiene
gjengrodde. Disse forholdene kan gjøre gang og sykkelveiene vanskelige å drifte om
vinteren. Der er derfor trolig at myke trafikanter må benytte veibanen i perioder med
snødekke.

Oppmerkede gangfelt finnes i forbindelse med skolene i nærområdet, samt langs, og for å
krysse Hønengata (fig. 4). Gangfelt ved Hov ungdomsskole er malte striper på bakken og er
skilta. Gangfelt øst for Ullerål skole er malte striper på bakken men er ikke skilta. Gangfelt i
Krokenveien er malte striper på bakken og er skilta.

Kollektivtrafikk

Det går lokalrutebuss fra Fossekallveien (rute 228) med avgang hvert 20. minutt. Holdeplass
finnes like ved planområdet. Fra Ullerål skole og Hov ungdomsskole går rute 323 (fig. X)

Figur 3: fartsgrenser i nærområdet
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3.2 Trafikkvolum

Kjøretøy

Det er ikke gjort trafikktellinger rundt planområdet. Det er gjort beregninger på
årsdøgntrafikk (ÅDT) i forbindelse med støyanalyse. Estimert ÅDT for Sagaveien frem til kryss
er 400 og etter kryss 600, og 800 for Fossekallveien. ÅDT for Hønengata er 17700 ifølge
vegkartet til Statens Vegvesen. Det er i reguleringsplan 0605 335 Fv. 35 Hønengata (vedtatt
30.8.2012) estimert at krysset mellom Krokenveien og Hønengata tåler en økt belastning på
20 25% før kapasiteten på trafikk i makstimen er nådd i krysset.

Myke trafikanter

Det er ikke gjort trafikktellinger for myke trafikanter i området. Det er i delrapporten «Myke
trafikanter i Hønefoss» gjort tellinger i krysset Hovsmarkveien x Hønengata. Hovsmarkveien
er avkjørsel til Hov ungdomsskole, Ullerål skole og barnehager ut til Hønengata. Dette
krysset var ifølge rapporten preget av svært få fotgjengere; høyeste passeringstall var 11
passerende ila. 10 minutt. De fleste gående og syklende passerte i Hønengata.

Den kryssende gata (Hovsmarkveien) hadde gjennomsnittlig 6,7 passerende fotgjengere i
timen og 6,6 syklende. Det kan tenkes at antallet myke trafikanter er noe høyere i krysset

Figur 4: Kollektivtilbudet er bra, og det er fortau fra planområdet til sentrum. Mange veier i nærområdet har ikke fortau eller
gang /sykkelvei
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Krokenveien x Hønengata pga. butikk ved krysset og flere boliger på vestsiden av Hønengata,
men det kan antas at variasjonen mellom de to ikke er så stor.

3.3 Trafikksikkerhet

Det er ikke registrert trafikkulykker ved planområdet, men det har vært noen ulykker i nærområdet,
for det meste sykkelulykker i forbindelse med kryssing av kjørebane (fig. 5). I krysset Krokenveien x
Hønengata har det vært en del ulykker, for det meste påkjørsler mellom biler bakfra og syklister som
krysser kjørebane. Ingen hendelser med alvorlige personskader er registrert.

Figur 5: de grønne rundingene viser hvor det har skjedd trafikkulykker.

3.4 Andre planer

Reguleringsplan 0605 335 Fv. 35 Hønengata

Det ble det gjort trafikkanalyse av Hønengata og avkjørsler i dagens situasjon i 2008 og
fremskrevet trafikksituasjon for år 2023 med simulert økt trafikkbelastning på 20 %. Det
konkluderes videre med at bl.a. Krokenveien kan få avviklingsproblemer ved økt
trafikkmengde ut over 20 – 25 % (i maksimaltimen).

Sykkelbyundersøkelsen Region sør

Transportøkonomisk institutt gjennomførte i 2010 en undersøkelse i form av
telefonintervjuer for Statens vegvesen Region Sør som omfatter alle sykkelbyene i regionen.
Det var 802 respondenter i Hønefoss i undersøkelsen. Av disse svarte 72 % at de hadde
syklet det siste året. Vår og sommer var de årstidene det var mest sykling, noe på høst og
kun 5 % på vinteren. Dette var den laveste andelen vintersykling i utvalget. Av de som hadde
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syklet det siste året var det i Hønefoss en hovedandel som syklet 1 2 ganger i uka, 31 %,
mens kun 17 % syklet 5 ganger eller flere ganger i uken. På spørsmål om hensikt med
sykkelturen har Hønefoss den laveste andelen av jobbsyklister (24 %). Mens Hønefoss har
den største andelen fritidssyklister (64 %). Sammenliknet med de andre byene i
undersøkelsen har Hønefoss størst andel av de som sykler 20 km eller mer. Som i resten av
utvalget har også Hønefoss størst andel av de korteste sykkelturene på under 5 km (42 %).

Tilstandsrapport sykkelnettet

Rapporten refererer til kommunedelplan for gående og syklende fra 1995 der det ble skissert
et hovedrutenett for gående og syklister. Rapporten er utført av studenter på sommerjobb
hos Statens Vegvesen. Alle rutene er syklet, dokumentert med foto og tilstanden er
beskrevet samt forslag til tiltak.

Forprosjektrapport Situasjon sykkel Hønefoss 2013

Forprosjektrapporten gjør rede for føringer og prinsipper i planlegging for økt sykkeltrafikk. I
tillegg inneholder den måling av sykkeltrafikk, tilstand på eksisterende sykkelveinett,
ulykkesstatistikk, drift og vedlikehold og beskrivelse av fysiske anlegg.

Myke trafikanter i Hønefoss – Fotgjenger og sykkelobservasjoner

Denne rapporten gir en situasjonsbeskrivelse av hvordan der er å være syklist i Hønefoss, og
definerer potensial og utfordringer.

4. Framtidig trafikksituasjon

4.2 Beskrivelse av trafikkløsning

Kjøretøy

Det reguleres til adkomst sør i planområdet fra Fossekallveien, og adkomstveier nord ut mot
Sagaveien stenges. Slik unngås ytterligere press på krysset Sagaveien x Fossekallveien.
Frisiktsoner er tegnet inn på plankartet for å øke trafikksikkerheten i avkjørsel. Frisiktsone er
også tatt med i den del av krysset som inngår i planområdet.

Parkering

Parkering er regulert for de åtte boenhetene på egen tomt i garasje. Det er regulert en
garasje pr. boenhet, i tillegg til to gjesteparkeringer og en HC parkering som ikke er under
tak. På grunn av sentral plassering og god tilgang til kollektivtransport er det vurdert som
unødvendig med to parkeringsplasser som kommunen i utgangspunktet krever for
boenheter med areal over 80 m². Flere parkeringsplasser vil gå ut over kvaliteten på de
øvrige arealene i planområdet. Det er også regulert romslig sykkelgarasje på 60 m².
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Myke trafikanter

Det er regulert inn bredere og forbedret fortau i Fossekallveien og Sagaveien i areal som
inngår i planområdet, 2,5 m + 1 m grøft. Det er også regulert gangfelt mot vest over
Fossekallveien ved bussholdeplassen. Gangfelt i nord over Sagaveien ble vurdert, men det
ble trukket tilbake etter vurdering av lovligheten av tiltaket ettersom det ikke er fortau på
motsatt side av veien.

Figur 6: Sammenhengende fortau rundt hele planområdet mot Fossekallveien og Sagaveien.

Myke trafikanter har adkomst mot nord ut til fortau i Sagaveien i uteoppholdsareal (f_BU T3).

Figur 7: sør i planområdet er det regulert gangfelt for kryssing av Fossekallveien.

Busskur
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Figur 8: Fossekallveien sett fra bussholdeplassen og nordover mot krysset ved Sagaveien.

4.3 Kjøremønster og trafikkvolum

Fossekallveien og Sagaveien faller litt utenfor dimensjoneringsklassene til Statens Vegvesen
(håndbok N100 for veg og gateutforming). Fossekallveien har fartsgrense på 30 km/t, som
tilsier dimensjoneringsklasse A1. Veien er per i dag ca. 8.5 m bred, som tilsier klasse H1 H3
(Nasjonale hovedveger). Det er heller ikke krav til løsning for syklende og gående i
dimensjoneringsklasse A1, og per i dag er det fortau i en og delvis to retninger langs veien.

4.4 Beregning av trafikkvolum i veg og gatenett i henhold til Håndbok V173
Trafikkberegninger (Statens Vegvesen)

Erfaringstall

Erfaringstall er anbefalte tallverdier for turproduksjon pr. enhet pr. døgn. Anbefalingene er
basert på undersøkelser utført av vegdirektoratet kombinert med erfaringstall hentet fra
andre land. Erfaringstallene er gitt i en tabell som vist på figur 9:
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Figur 9: tabell for beregning av turproduksjon etter arealbruk/virksomhet

Metode

Turproduksjon er summen av alle turer ut (genererte) og inn (attraherte) av en
sone/område/bygning. Beregning av turproduksjon er et ledd i å få kunnskap om forventet
trafikk.

Det er i vegvesenets håndbok beskrevet tre metoder for beregning av turproduksjon:

Enkel modell basert på erfaringstall =normtallmodellen

Regresjonsanalysemodellen

Kategorianalysemodellen

I denne trafikkanalysen benyttes metoden «enkel modell basert på erfaringstall».

Det benyttes metoden beregning av turproduksjon basert på erfaringstall (kap. 2.2 i Hb
V713). Erfaringstall kan være ulike virksomheter/arealbruk samt størrelsen på den
virksomhet som man ønsker å beregne trafikk fra, f.eks. antall m² gulvflate/antall ansatte i
virksomhetene.

Når disse data er kjent kan turproduksjon beregnes etter formelen:

TP = b x BOL + i x I ND + k x KONT osv.

Hvor TP = turproduksjon, b = turer pr. person eller bolig per døgn, BOL = antall bosatte eller
antall boliger

i = turer pr. ansatt eller pr. 100 m² pr. døgn i industriområdet, I ND = antall ansatte eller 100

m² gulvflate industri osv.
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For å beregne trafikkmengde må det avgrenses en sone som man beregner turproduksjon i.

Det anbefales i håndboka å benytte seg av grunnkretser som grunnlag for soneavgrensning.

Planområdet ligger innenfor grunnkrets 06050206, Ullerål 4. Denne grunnkretsen dekker et
uforholdsmessig stort areal for det som er relevant i denne trafikkanalysen, og det vil kreves
uforholdsmessig mye ressurser og utføre trafikkanalyse for hele grunnkretsen.

Derfor er det her (fig. 11) avgrenset en sone som inkluderer alle eiendommer som potensielt
benytter avkjørselen Fossekallveien – Krokenveien ut på Hønengata.
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Figur 11: sonen er markert i rødt.

Figur 10: De omkringliggende samleveiene som eventuelt velger å kjøre ut på Hønengata via Krokenveien vises med grønn
f arge.
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I sonen er det blandet arealbruk. Boligbebyggelse i form av eneboliger og leiligheter
dominerer, men det finnes også handel, kontor og annen næring.
Hvor mye trafikk disse genererer regnes ut ved hjelp av erfaringstall om persontur og
bilturproduksjon pr. døgn fra håndbok V713, og basert på tilgjengelig kunnskap om
bedriftenes m² eller antall ansatte.
Telling viser at det er til sammen 958 husstander og 7 bedrifter i sonen.
Utenfor sentrale strøk er det vanlig at 70 % av personturene er bilturer. Planområdet ligger
sentralt og med god tilgang til kollektivtransport. Ved å bruke samme prosenttall tas det
høyde for en høy andel biltrafikk. Her er det interessant å finne mengde biltrafikk for å
sammenligne før og etter utbygging.

Resultat

Bilturproduksjon næring:

Ansatte m² areal personturer bilturer Samlet

bilturer

Ullerål

barnehahe

7 28

Ullerål kirke 7 28

Sms frisør 1 12

Salong May

Jorunn

1 12

Strømmen

bilformidling

4 16

Rabba senter 11 275

Regnorgården 1080 900

Total: 996 ( 30%) 275 972,2

Bilturproduksjon bolig: 958 boliger x 3,5 bilturer = 3353

Totalt antall bilturer i sonen før utbygging : 3353 + 972,2 = 4325,2

Antall bilturer produsert av utbygging: 8 boliger x 3,5 bilturer = 28

Økt biltrafikk i prosent: 4325,2 + 28 = 4353,2 bilturer etter utbygging , 28 / 4353,2 x 100 =

0,65 % økning av bilturer i sonen som potensielt bruker avkjørsel fra Krokenveien.
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4.5 Vurdering av fremtidige forhold

I og rundt planområdet vil gang og sykkelvei bli utbedret, noe som kanskje vil motivere flere
til å bruke beina eller sykkel for å komme seg fram og la bilen stå. Krysset Sagaveien x
Fossekallveien er et potensielt trafikkert kryss. Det kan oppleves uoversiktlig på grunn av at
det skjer flere ting i flere synsvinkler på en gang. Det kan spesielt gi bekymring for at barn
skal sykle og gå og krysse veiene alene. Det er i planen regulert gangfelt over Fossekallveien
ved bussholdeplassen. Gnagfelt over Sagaveien er ikke mulig på grunn av manglende fortau
på motsatt side. Fartsdempende tiltak i form av fartsdump er sikret i reguleringsplanens
bestemmelser her. Adkomsten i nord mot Sagaveien stenges for biltrafikk. Sagaveien er
korteste vei til skole og barnehage for mange husstander, og et redusert antall avkjørsler
langs denne vil bidra til en tryggere skolevei. Planforslaget innebærer økt sikkerhet og
oversikt for alle trafikanter i området.

I planområdet var det tidligere næringsbebyggelse og en boenhet. Planforslaget innebærer å
bygge to firemannsboliger, til sammen åtte boenheter. Ifølge utregninger etter Vegvesenets
håndbok V713 vil planforslaget medføre en økning på den totale biltrafikken i området med
0,65 %. Det er i reguleringsplanen 0605 335 Fv. 35 Hønengata (vedtatt 30.8.2012) beregnet
at trafikken i Hønengata og avkjørsler (inkl. Krokenveien) kan tåle en total vekst i trafikken på
20 25%. Det må derfor konkluderes med at en utbygging i området ikke vil øke presset på
trafikken i den grad at det vil ha negative konsekvenser for biltrafikken i området.



Mal sist revidert 02.09.2015

1

VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

PlanID: 0605_ 415

Detaljregulering Sagaveien 56

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Statens vegvesen 11/4 - 2016
2 Fylkesmannen i Buskerud 19/4 - 2016
3 Buskerud fylkeskommune 20/4 - 2016
4 Ringeri ke kommune, Samfunn og utbygging 25/4 - 2016
5 Ringeriks - K raft 11/4 - 2016
6 Solveig og Lars - Anders Mosskull 20/3 - 2016
7 Håvard Skogmo og Marianne T. Bakken 28/3 - 2016
8 Christel Andres 7/4 - 2016

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

Nr . 1 Statens V egvesen:

Generell informasjon og
tilbakemeldinger til det som berører
deres interesser. Positive til
fortetting i sentrale områder. Peker
på at boligregulering medfører
vanligvis økt trafikkbelastning inn
til eiendommen. Ønsker at gående,
syklende og kollektivtrans port
prioriteres.

Vi har rutiner for
ivaretagelse av SVV’s
interesser. Eiendommen er
tidligere benyttet til
næring og trafikk til og fra
vil ikke øke, allikevel så er
sikkerhet m ht. avkjøring
mm. prioritert .
Planområdet ses i en
helhet med nærområdene
og myke trafikanter og
tilkomst til holdeplasser
for kollektivtransport er en
del av dette.

MjøsP lan AS har
utarbeidet en
tr afikkanalyse for
planområdet. Den
konkluderer med at
planlagt utbygging ikke
vil øke presset på
trafikken i den grad at det
vil ha negative
konsekvenser for
biltrafikken i området.
Antall avkjøringer til/fra
gnr/bnr 87/24 reduseres
fra tidligere to til én. Det
er regulert inn fortau
langs Fossekallveien og
Sagaveien, samt
fartsdump i Sagaveien og
fotgjengerfelt i
Fossekallveien nær
bu ssholdeplassen.
Opparbeidelse av disse er
sikret gjennom
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rekkefølgebestemmelsene.

Nr . 2 Fylkesmannen i Buskerud :

Gir tilbakemelding om at det bør
tas hensyn til støy, grønnstruktur ,
barn og unges interesser,
trafikksikkerhet, estetisk utforming,
energieffektive bygningsløsninger,
klimahensyn energiforsyn ing,
vurdering av naturmangfold loven
§§ 8 til og med 12, universell
utforming og at det utarbeides
ROS - analyse. S tøyutredninger og
ROS - analyse må følge
planforsla get ved offentlig ettersyn,
nødvend ige støytiltak og tiltak mot
eventuelle uønskede hendelser må
innarbeides i planen .

Vi har rutiner som sikrer at
det i vårt reguleringsarbeid
tas hensyn til dette.

Plankonsulent MjøsP lan
AS har utarbeidet en
støyrapport som
konkluderer med at deler
av utb yggingsområdet
ligger innenfor gul
støysone . Krav om
støydempende tiltak er tatt
inn i bestemmelsene.
Lekeplassen er ikke berørt
av støysonen.
Støyrapporten anbefaler
støyskjerm på 2 m mot
Fossekallveien for å
skjerme
uteoppholdsarealer mot
støy. Dette fø lges ikke
opp i planforslaget, da
dette gir mye skygge ute,
og man velger å vektlegge
gode solforhold. Dessuten
stilles det krav om
støydempende tiltak på de
individuelle
balkongene/terrassene
som tilhører hver enkelt
boenhet. ROS - analysen
følger planforslaget som
en del av
planbeskrivelsen. Tiltak er
innarbeidet i planen.
Flomveier skal utredes
nærmere i
høringsperioden.

Nr . 3 Buskerud F ylkeskommune :

Ingen kjente automatisk fredede
kulturminner eller kulturminner fra
nyere tid. Ta inn
standardformulering i
planbestemmelser om stans av
arbeid ved funn.

Formuleringen er tatt inn i
planbestemmelsene.

Uttalelsen er tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.

Nr . 4 Ringeri k e kommune,
Samfunn Utbygging :
Det går kommunale hovedledninger
igjennom planområdet, disse er av

Kapasitet til VA anlegg vil
undersø kes. Hensynssone
til VA er tatt inn i
plankart. Sikring av myke

Det er regulert inn fortau
langs Fossekallveien og
Sagaveien, samt
fartsdump i Sagaveien og
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eldre d ato. Ber om at det avsettes
hensynssone for VA igjennom
område t. Vurdere fortau nedre del
av Saga veien.

trafikanter prioriteres,
planområdet ses i større
sam menheng med
nærliggende områder.
Tekniske løsninger vil
løses/fremkomme i
byggesøknad.

fotgjengerfelt i
Fossekallveien nær
bussholdeplassen .
Opparbeidelse av disse er
sikret gjennom
rekkefølgebestemmelsene.
Hensynssone VA er tatt
inn i plankartet.
Flomveier skal utredes
nærme re i
høringsperioden.

Nr . 5 Ringeriks - K raft :

Oversender kart hvor deres nett er
plassert og type. Viser til sine
tilknytnings - og leveringsvilkår.

Det tas hensyn til dette. Uttalelsen er tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.

Nr . 6 Solveig og Lars - Anders
Mosskull:

Forstår ik k e behovet for flere veier i
området, ønsker den tidligere
regulerte vei en fjernet ved ny
regulering. De har vedlikeholdt
tilstøtende areal de ikke eier, har
asf altert og vedlikeholdt
adkomstvei. På dette arealet ligger
det også fjernvarmerør. Spør om det
kan være mulig å kjøpe deler av
arealet hvor veien var planlagt,
nabo bruker litt av denne delen til
adkomst som de ikke vil forandre
på. Ingen motforestillinger mot at
det oppføres to firemannsboliger.

Planområdet ble utvidet
nettopp for å regulere om
arealer avsatt til fremtidig
vei som det ikke lenger er
ønskelig å opparbeide.
Deres bruk av tilgrensende
areal til deres eiendom,
nedgravd infrastruktur,
kjøp av t illeggsareal og
veirett for nabo er
privatrettslige forhold som
ikke er en del av
reguleringsarbeidet.
Fremtidig bruk av arealer
vil vektlegges i
planarbeidet slik at
arealene blir regulert til
det formålet de skal
benyttes til i overskuelig
framtid. Plano mrådet vil
ses i sammenheng med
nærliggende områder for å
sikre trygge ferdselsårer ,
uteoppholdsareal og areal
for barn og unge til lek.

Arealet for den ikke -
realiserte veien mellom
Krokenveien og
Sagaveien som er regulert
i gjeldende
reguleringsplan 198
Kroken - Busterud
avreguleres og gjøres om
til boligformål i
foreliggende planforslag .
Det er tatt inn en
byggegrense for å sikre
fj e rnvarmerørene på
gnr/bnr 86/65; denne
eiendommen tilhører
Ringerike kommune. Et
eventuelt salg av
kommunal eiendom må
tas som egen prosess med
kommunens
eiendomstjeneste etter at
ny reguleringsplan er
vedtatt.

Nr . 7 Håvard Skogmo og
Marianne T. Bakken:

Positive til utbygging. Ønsker
bedret trafikksikkerhet. Ønsker
fortau langs hele eiendommen mot
Fossekallveien og Sagaveien.
Foreslår å etablere gangfelt over

Trafikksikkerhet og
ivaretagelse av myke
trafikanter prioriteres høyt.
Det er regulert inn
gangfelt for kryssing av
Fossekallveien. Pga.
manglende fortau på

Det er regulert inn fortau
langs Fossekallveien og
Sagaveien, samt
f artsdump i Sagaveien og
fotgjengerfelt i
Fossekallveien nær
bussholdep lassen .
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Fossekallveien, mange turgåere
mm. Gangfelt vil også bedre
tilkomst til bussholdeplass rett syd
f or planområdet.

motsatt side av Sagaveien
kan vi ikke gjøre det der,
men har prøvd å
kompensere med å legge
inn krav om far tsdump i
Sagaveien, samt sette av
plass til fremtidig gangfelt
mellom fartsdum p og
veikryss.

Opparbeidelse av disse er
sikret gjennom
rekkefølgebestemmelsene.

Nr . 8 Christel Andres :

Positiv til utbygging og frigjøring
av areal avsatt til vei som ikke
kommer til å bli opparbeidet.
Ønsker å kjøpe tomt som de har
disponert etter tilsagn fra
kommunen.

Kjøp av tomt er et
privatrettslig forhold
mellom grunneier og
potensiell kjøper og er
ikke en del av
reguleringsarbeidet. Se
også nr. 6

Et eventuelt salg av
kommunal eiendom må
tas som egen prosess med
kommunens
eiendomstjeneste etter at
ny reguleringsplan er
vedtatt.
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Uttale til melding om oppstart av planarbeid – reguleringsplan for Sagaveien 

56 i Ringerike kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 18.03.2016. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

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 sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Saken gjelder 

Det er varslet oppstart av nevnte planarbeid. Området er pr. i dag regulert. Det er avsatt til 

gang- og sykkelveg, veg, felles avkjørsel og forretning i reguleringsplan Kroken-Busterud, 

vedtatt 22.02.1990. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for to firemannsboliger 

og å regulere bort regulert veg i gjeldende reguleringsplan. Området er avsatt til 

boligområde og forretning i kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007. Ny arealdel til 

kommuneplanen er under rullering.  

 

Reguleringsplanen er vurdert av kommunen til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. 

 

Området skal ha atkomst via kommunale veger og videre ut på Fv35, Hønengata i krysset 

ved Krokenveien. 

 

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 

godkjent kommune(del)plan. 
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Varslet planarbeid er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. Planarbeidet er av kommunen 

vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Vi er enige i kommunens prioritering 

av at det bør legges til rette for fortetting av boliger i sentrum og at blant annet trafikk, støy 

og forurensning er viktige forhold å vurdere i planarbeidet. Vi forutsetter at alle relevante 

fagområder for 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 nye boliger medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og 

de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større utbygginger 

vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. 

 

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) 

må avklares spesielt. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres.  

 

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. 

 

Byggegrensen 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. 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 

tilgjengelighet 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-1442/2012 og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. 

 

Vi minner også om kommunens folkehelsemelding som tar opp at flere bør gå og sykle og 

om Sykkelbyavtalen Hønefoss 2015-2020 som er en forpliktende sykkelbyavtale mellom 

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 offentlig ettersyn. 
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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 1604, 3007 DRAMMEN 

Sandvold Boliger AS, Osloveien 67, 3511 HØNEFOSS 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Sagaveien 56 i Hønefoss

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Sagaveien 56 i Hønefoss, hvor det skal tilrettelegges for oppføring av to nye firemanns-
boliger. Vi ber om at forhold knyttet til støy, klima og energi, barn og unges interesser, 
landskap, naturmangfold og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med 
nasjonale føringer. 

Bakgrunn

Vi viser til brev av 18. mars 2016 med varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Sagaveien 56 i Hønefoss, gnr. 87/24.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for to firemannsboliger. Videre skal en regulert 
vei som ikke er realisert omreguleres til et annet formål. I gjeldende kommuneplan for 
Ringerike er området avsatt til næring, bolig og vei. Den aktuelle tomta som ønskes bebygd 
med firemannsboliger er i reguleringsplan for Kroken-Busterud, vedtatt i 1988, regulert til 
byggeområde for forretning.

Planarbeidet er slik sett ikke i tråd med overordna plan og vedtatt reguleringsplan for 
området. Det går frem av kunngjøringen at kommunen ikke har stilt krav til 
konsekvensutredning. Fylkesmannen har ingen spesielle merknader til dette.

Fylkesmannens kommentarer

I det videre planarbeidet ber vi om at trafikkstøy fra Sagaveien og Fossekallveien blir vurdert 
og ivaretatt i tråd med Klima- og miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2012. Trolig 
er området utsatt for støyverdier som overstiger de gjeldende grenseverdiene. Det er derfor 
viktig at planforslaget sikrer gjennomføring av støyreduserende tiltak før støyfølsomme 
bruksformål kan tas i bruk. Vi ber derfor om at støyutredninger følger planforslaget ved 
offentlig ettersyn og at nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen

Planleggingen må også ta hensyn til grøntstruktur og barn og unges interesser. Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser må legges til grunn, og vi ber om at det 
sikres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. Dersom arealer av betydning for barns 
lekemuligheter blir negativt berørt av planforslaget, må det redegjøres for at det finnes 
tilfredsstillende erstatningsarealer i nærområdet som dekker behovet for lek. Videre må det 
legges vekt på trafikksikre løsninger og trygg skolevei.
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Ny bebyggelse må gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til 
omkringliggende bebyggelse og landskap. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen. 
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. 

Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21 
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 
2030. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel 
tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller bygging av 
lavenergibygg/passivhus. 

Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og 
bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom 
løsninger for energiforsyning. Vi ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette 
for dette og at miljøvennlige energiløsninger blir utredet.

Videre må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i saken.

Vi vil også minne om prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må 
redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. Vi viser til Lov 
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

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
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Sagaveien 56 - gnr 87 bnr 24 - Ringerike kommune -  

detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 18.03.2016 angående varsel om oppstart av planarbeid for Sagaveien 56, gnr 
87 bnr 24 i Ringerike kommune.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i planområdet. Planområdet ser i stor 
grad ut til tidligere å ha vært bebygd, eller på annen måte være forstyrret av diverse terrenginngrep. Vi 
forventer derfor ikke å finne bevarte automatisk fredete kulturminner inne i planområdet. Vi har 
derfor ikke merknader til planen. Vi ber likevel om at det tas med en reguleringsbestemmelse om 
varslingsplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd og foreslår følgende formulering:

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og Utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf.
Kulturminnelovens § 8, 2. ledd.»

Nyere tids kulturminner
Planområdet er ubebygd og ligger i et område med hovedsakelig småhusbebyggelse. Vi kjenner ikke til 
verneverdige bebyggelse like utenfor planområdet. Vi har derfor ingen merknader til planarbeidet når 
det gjelder nyere tids kulturminner.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ringerike kommune
Att. Ingrid Liseth
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 20.04.2016 Vår referanse: 2016/1603-4 Vår saksbehandler:
Deres dato: 18.03.2016 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Emne: Vedr. uttalelse til Sagaveien 56 

Vedlegg: image001.gif 

 
Hei! 
 
Det vises til reguleringsplan  
ID 0605_415  Detaljregulering Sagaveien 56 
 
Sanfunn Utbygging har ikke fått gått detaljert gjennom planen men vil gi noen korte kommentarer. 
 

- Det går kommunale Hovedledninger gjennom regulert område. Hovedledningene er av eldre 
dato og tar i mot savløp fra Storjordet/Haldenjordet. 

- Ledningen er satt opp i Hovedplan avløp som et tiltak med separering av overvann. Vi ber om at 
det sette av hensynsone for VA gjennom området. 

- Det bør vurderes fortau i nedre del av Sagaveien mellom Sagaveien 56 og Krokenveien for å 
trygge mye trafikanter 

 
Jostein 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jostein Nybråten 
Enhetsleder Samfunn Utbygging  
 

 

Ringerike kommune 

Postbox 123, sentrum 

N-3502 Hønefoss 

Norway 

___________________________________________________ 
Mobil: 97 13 89 77     
e-post: jostein.nybraten@ringerike.kommune.no  

Besøk oss på: www.ringerike.kommune.no 
Etabler deg i Ringerike: www.ringerike.no  
 
 
Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?  
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og 
taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har 
mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-
post og vedlegg er ikke tillatt.  

 
 
 



Fra: Espen Sjåstad [Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.04.2016 08:36:27 

Emne: SV: Varsel om planoppstart for plan-ID 0605_415 "Detaljregulering Sagaveien 56" 

Vedlegg: image001.jpg; image002.png; Sagaveien 56.JPG 

Vi viser til mottatte varsel om planoppstart for plan-ID 0605_415 «Detaljregulering Sagaveien 56» i 
Ringerike kommune av 18.3.2016. 
 
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 
 
Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser 
vi til våre til enhver tid gjeldende tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og 
endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også 
eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside: 
 
http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytning-til-nettet/ 
 
Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle 
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 
planområdet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Espen Sjåstad 
Sivilingeniør 
 
Mobil   +4791655613 
Kontor  32 11 95 08 
e-post  Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no 
 

 
 

 



Fra: Ken Ove Heiberg [Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Grethe Tollefsen 

[Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 21.03.2016 10:07:50 

Emne: SV: Innspill til planarbeidet på Haldenjordet. 

Vedlegg:  

Hei, detter tilhører plan Sagaveien 56, Haldenjordet nr. 415.  Ingrid Liseth er saksbehandler. 

Mvh 
Ken Ove Heiberg 
Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 48 
ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/  

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 

Fra: postmottak  
Sendt: 21. mars 2016 09:46 
Til: Grethe Tollefsen; Ken Ove Heiberg 
Emne: VS: Innspill til planarbeidet på Haldenjordet. 

 
Kan ikke finne noen sak på dette? 
Er det en reguleringsplan på gang hvor denne skal registreres inn. 
 
Mvh 
Dokumentsenteret 
Grethe Bakken 
 

Fra: Solveig Mosskull [mailto:solveig.mosskull@hadeland-energi.net]  
Sendt: 20. mars 2016 18:30 
Til: postmottak 
Emne: Innspill til planarbeidet på Haldenjordet. 

 
Til miljø- og arealforvaltningen. 
  
Leser i Ringerikes Blad lørdag 19.03.16 ,at det er planer om å bygge to firemannsboliger i Sagaveien 
56. 
Kartet viser at det er prosjektert en veg fra Sagaveien el. Fossekallveien til Krokenveien. 
  
Vi eier Gnr/bnr.86/532, som er Krokenveien 32.  
Mellom huset vårt og Krokenveien skal den prosjekterte vegen gå. 
Ettersom vi har både Fossekallveien og Krokenveien, forstår vi ikke behovet for flere veier i dette 
området. 
Er det mulig å fjerne denne planen nå når dere jobber med dette området? 
  
I over 20 år har vi klipt gresset på den tomten vi ikke eier. Tror det er 86/50 eller 86/63. 



Vi har også asfaltert og vedlikeholdt adkomstvegen. 
Fjernvarmerør ligger også på denne tomten og går gjennom vår tomt mellom Fossekallveien og 
Krokenveien. 
  
Nå har vi et spørsmål: Dersom planen for veien blir fjernet, ønsker vi å kjøpe den ubebodde tomten 
som vi har vedlikeholdt i alle disse år. 
Er det mulig å få kjøpt en del av den ubebodde tomten? Naboen bruker litt av den som adkomstveg, 
og det må de selvfølgelig beholde. 
  
Vi har ikke noe imot at det bygges to firemannsboliger i Sagaveien 56. 
  
  
Med vennlig hilsen 

Solveig og Lars-Anders Mosskull 

Krokenveien 32 

3515 Hønefoss 

Tlf. 45402811 el. 97099590  

  



Fra: Håvard Skogmo [hskogmo@yahoo.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Marianne Bakken [marba23@gmail.com] 

Sendt: 28.03.2016 19:00:31 

Emne: Detaljregulering Sagaveien 56 

Vedlegg:  

Viser til varsel om planoppstart datert 18.3.2016. 
 
Vi gir full støtte til denne omreguleringen. Dette er et areal som er godt egnet for 
boligformål, og det blir positivt for nærmiljøet at arealet blir utbygd. 
 
Det vi er opptatt av er at det i planarbeidet blir gjort tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten i krysset Fossekallveien-Trulserudveien og Fossekallveien-
Sagaveien, spesielt for myke trafikanter. Krysset er stort og uoversiktlig i dag, og 
mange skolebarn passerer daglig. I tillegg til skolebarn er det mange eldre og 
småbarnsfamilier som bor i området, og det er et busstoppp rett ved. 
 
Vi forutsetter at det blir tilrettelagt med fortau langs hele eiendommens grenser til 
hhv. Fossekallveien og Sagaveien. I tillegg foreslår vi å etablere et gangfelt for å 
krysse Fossekallveien, plassert omtrent ved nord-østre spissen av gnr 86 bnr 770. 
Det vil si en krysning mot syd-vestre delen av planarealet.  
 
Et slikt gangfelt vil kunne brukes av gående fra Trulserudveien, og gående fra 
Lageshallen, som ofte kommer ned stien sør-vest for blokkene i Fossekallveien, når 
de skal mot Ullerål skole langs Sagaveien. I tillegg vil det kunne brukes av gående 
som kommer sørfra på eksisterende fortau langs Fossekallveien og som skal videre 
inn på Haldenjordet. Bybussens rute 228 passerer gjennom krysset med stopp i 
Fossekallveien, rett syd for planarealet. Busstoppet brukes mye, og mange vil ha 
nytte av gangfelt for å krysse Fossekallveien trygt. 
 
Vi ser også at det kan være nyttig med gangfelt for kryssing av Sagaveien også. 
 
mvh 
Håvard Skogmo og Marianne T. Bakken 
Trulserudveien 2 
3515 Hønefoss. 
 



Til Areal- og byplankontoret    Hønefoss  07.04.2016 

 

 

Fra  Christel Andres 

Sagaveien 50 

3515 Hønefoss 

Mob: 4829818 

 

Innspill til plan –ID 0605_415 «Detaljregulering Sagaveien 56» 

Hei! 

Jeg synes det er positivt med avregulering av vei i området. Det er positivt for nærmiljøet at 

Sagaveien 56 bli bebygd med boliger etter min mening.   

I sammenheng med omreguleringen ønsker jeg å kjøpe tomt 87/454. Denne biten grenser til min 

tomt, Sagaveien 50, vi har siden vi bygde i 1997 disponert tomten etter tilsagn fra kommunen. 

Tomten består i dag av plen og Thuja-hekk. Dersom det er aktuelt å selge tomten håper jeg på positiv 

tilbakemelding. 

Lykke til med planarbeidet. 

Hilsen Christel Andres 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 
 

 

 

 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/5449-21 42432/16 PLN 415 21.11.2016 

 

 

Møtereferat 19.10.2016  
 

TEMA: Informasjons- og innspillsmøte, Plan-ID 415 «Detaljregulering Sagaveien 56"  

 

STED:   Ringerike kommune, Storgata 13, Hønefoss 

 

TID:   Onsdag 19. oktober 2016, kl. 16.30 - 18.00  

 

 

TIL STEDE: 

 

Representanter, forslagsstiller for planforslaget 

John-Petter Sandvold  

Henning Gulbrandsen      

Helle Flesjå 

Tord Erik Lien 

 

Naboer til planområdet 

Jonny Olsen 

Oddvar Johansen 

Solveig Mosskull 

Lars-Anders Mosskull 

Håvard Skogmo 

 

Ringerike kommune 

Jostein Nybråten 

Per Christian  Frøislie 

Grethe Tollefsen 

Ingrid Liseth 

 

 

 

 

 



 

 

 Dagsorden 

Ringerike kommune og forslagsstiller til planen møtes med berørte naboer for å 

gjennomgå saken og motta innspill før planforslaget legges fram for politisk 

behandling og høring. 

 

1.1 Skissert prosjekt i Sagavn. 56 

Prosjektet er under utforming. Det planlegges to firemannsboliger (saltak) over to 

etasjer med tilhørende garasjer og utvendige boder ved disse. I tillegg noe ekstra 

parkeringsareal på bakkeplan. Utnyttelsesgrad av tomta vil utgjøre ca. 34 %.  

 

Det uttrykkes ønske om at vegetasjonsskjerm (eksisterende trær/busker) mot eiendom 

gn/bn 86/723, Fossekallveien 23, bevares. 

 

1.2 Omregulering av vei 

I nåværende reguleringsplan er det regulert inn en veitrasé over gn/br 87/523, 87/454, 

86/764, 86/457 og 86/65. I planforslaget vil veitraséen foreslås omregulert til 

boligformål. 

 

1.3 Salg av kommunal eiendom 

Enkelte grunneiere i nevnte veitrasé har uttrykt ønske om å kjøpe kommunal eiendom 

tilstøtende til deres egne eiendommer dersom nåværende veitrasé blir avregulert. Dette 

er ikke et forhold som reguleringen tar stilling til. Reguleringen avgjør hva arealene 

skal benyttes til (boligformål i stedet for veiformål), men avgjør ikke hvem som skal 

eie arealene. Spørsmålet må evt. tas opp direkte med kommunens eiendomstjeneste. 

 

1.4 Teknisk infrastruktur 

Det går vann- og avløpsledninger gjennom planområdet. I samme trasé som disse 

planlegges det å legge ned flere vann- og avløpsledninger som del av fremtidig, nytt 

avløpsanlegg. Når dette arbeidet vil starte opp er foreløpig ikke avgjort. 

Anleggsbredden for tiltaket beregnes til 15 meter. Det vil settes av hensynssone for 

vann- og avløp (VA) i aktuell trasé. På eiendom 86/65 vil det i tillegg settes av 

hensynssone for fjernvarme, da det går fjernvarmeledninger over eiendommen. 

 

1.5 Trafikkløsninger 

I det videre planarbeidet skal det sees nærmere på gode trafikale løsninger, blant annet 

for fortau og krysningspunkter for myke trafikanter. Det uttrykkes ønske om belysning 

av fotgjengerfelt. Planforslaget må vise siktlinjer ved adkomstvei til utbyggingstomta. 

Det må legges stor vekt på trafikksikre løsninger. 

 

Forslagsstiller opplyser at beregninger viser at det planlagte utbygging-prosjektet ikke 



 

 

vil gi økt trafikk i området i forhold til hvordan situasjonen var da det var 

næringsvirksomhet på tomta.  

 

1.5 Videre planprosess 

Når planforslaget er ferdig utarbeidet vil det komme opp til politisk behandling. 

Dersom politikerne vedtar å sende forslaget på høring, vil alle berørte naboer bli 

varslet, og man får anledning til, innen en gitt frist på minst 6 uker, å komme med 

skriftlige uttalelser til planforslaget. Slike uttalelser vil vurderes i den videre 

planprosessen, før et eventuelt endelig planvedtak. 

 

 

 

Referent:  Ingrid Liseth 

Telefon:  40 90 96 95 

E-post:   ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/5449-6   Arkiv: PLN 415  

 

415 Detaljregulering for Sagaveien 56 - Oppstartssak  
  

Forslag til vedtak: 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_ 415 Detaljregulering for Sagaveien 56 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 0605_198 Kroken-

Busterud, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_415 Detaljregulering for 

Sagaveien 56. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Planarbeidet starter opp fordi forslagsstiller Sandvold Boliger AS ønsker å bygge boliger på 

et område hvor det tidligere var forretningsvirksomhet. Forretningen brant imidlertid ned for 

noen år siden, og det er ikke lenger ønskelig med forretningsvirksomhet i planområdet. 

Nærliggende bebyggelse til planområdet er boliger, og boliger også i planområdet. Dette vil 

være med på å skape et mer homogent og helhetlig boligområde. Det ønskes å oppføre to 

firemannsboliger på eiendommen. Planen fremmes som en detaljregulering. 

 

Innledning 
Planarbeidet starter opp fordi forslagsstiller Sandvold Boliger AS ønsker å bygge boliger på 

et område hvor det tidligere var forretningsvirksomhet. Forretningen brant imidlertid ned for 

noen år siden, og det er ikke lenger ønskelig med forretningsvirksomhet i planområdet. 

Området hvor det ønskes å bygges boliger er i dag en ubebygd branntomt. Da boligformål 

ikke er i tråd med hverken gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanen, er det 

nødvendig med en omregulering om av området. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Planområdet ligger på Haldenjordet, nær krysset mellom Fossekallveien og Sagaveien. 

Ullerål kirke ligger i umiddelbar nærhet. Eiendommen med gnr./ bnr. 87/24, hvor det ønskes 

å bygges boliger, har ligget brakk i noe tid da tidligere bebyggelse er brent ned. 

Bebyggelsen i nærområdet er i dag i all hovedsak regulert og benyttet til boligformål. 

 

 

 



Utviklingsønsker og mulige planformål 

Planområdet ønskes å reguleres til boligformål, avkjøring, parkering og veiformål. Det 

Nærliggende bebyggelse til planområdet er boliger og det er dette formålet som 

eiendommen 87/24 ønskes omregulert til. Dette vil være med på å skape et mer homogent 

og helhetlig boligområde. Det ønskes å oppføre to firemannsboliger på eiendommen.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 0605_Kroken-Busterud, vedtatt 22.02.1990, 

se vedlegg. Planområdet er i gjeldende reguleringsplanen regulert til formålene 

forretning/kontorer, kjøreveg og gangveg.  

 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Sandvold Boliger AS er forslagstiller.  

Se vedlagt kart som viser foreslått avgrensning. Planområdet er utvidet utover selve tomten 

som ønskes bebygd med boliger, da det vil være aktuelt med en mulig anlegging av fortau 

langs Sagaveien, samt avregulering av veiformålet som i dag ligger over eiendommene 

gnr./bnr. 87/523, 87/454, 86/764, 86/457 og 86/65.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene med gnr./ bnr. 87/24, 87/523, 87/454, 86/65, 86/457 og 

86/764 samt tilstøtende veiareal. 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til forretningsformål. 

 

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 en politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om å starte opp 

planarbeidet. Dersom kommunen vedtar å anbefale oppstart ev planarbeidet, er dette 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 område – og 

detaljreguleringer. 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 



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

fakturert et saksbehandlingsgebyr. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og 

undersøkelsene. 

 

Man vil kunne anta at utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike 

kommune i form av infrastruktur. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å omregulere til boligformål i et område som i dag i 

all hovedsak består av boliger. Det er også et ønske fra kommunens side å avregulere den 

tidligere regulerte veien som i dag ligger over private eiendommer samt kommunale 

eiendommer som eventuelt kan selges fra og gi en økonomisk gevinst for kommunen.  

 

Forurensning i grunnen 

Med bakgrunn i at planområdet inneholder en branntomt, vil rådmannen kreve grunn-

undersøkelser som kan avdekke og eventuelt påpeke hvilke tiltak som må gjøres for 

rensning av grunnen.  

 

Universell utforming 

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

og krav om universell utforming. 

 

Utearealer 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode utearealer 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.  

 

Samlet vurdering 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. Ved å 

bygge boliger her, vil det samlede boligområdet på Haldenjordet framstå mer homogent, og 

man unngår dessuten trafikk til og fra forretningsområder. Ved avregulering av tidligere 

regulert vei som ikke er realisert, oppnår man en mulig økonomisk gevinst ved å kunne 

selge fra en kommunal tomt. Planforslaget åpner også for oppgradering av Sagaveien ved en 

mulig anlegging av fortau. 

 

1. Oversiktskart  

2. Forslag til planavgrensning 

3. Gjeldende reguleringsplan 

4. Bestillingsskjema fra forslagsstiller 

5. Referat fra oppstartsmøte 

 

 

  

  

 Ringerike kommune, 22.02.2016 

 



 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder Areal – og byplankontoret:   Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5449-7  Arkiv: PLN 9999  

 

Sak: 31/16 

 

Detaljregulering for Sagaveien 56 - Oppstartssak  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_ 415 Detaljregulering for Sagaveien 56 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 0605_198 Kroken-

Busterud, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_415 Detaljregulering for 

Sagaveien 56. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.03.2016: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  

 
 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/792-21   Arkiv: PLN 377  

 

 

0605_377 Detaljregulering for Vikersetra - 2. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_377 Detaljregulering for Vikersetra vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen ved Vikerseterveien. 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. Området som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

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

 

Rådmannens vurdering er at reguleringsplanen er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. 

 

Etter 1.gansbehandling har plangrensen blitt endret i øst, ved formål friluftsområde. Dette er en 

minimal endring som ikke påvirker resterende plan. 

 

I bestemmelsene er det lagt inn nytt punkt § 1.5 og § 3.1. Bestemmelser som er skrevet om og 

supplert er § 2.1 punkt 3, § 2.2 og § 2.3.  

 

 

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

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er stor 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 å si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den 

uavklarte situasjonen rundt krysset mellom fv172 og E16 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 avklaring i forhold til kryss-spørsmålet og plansaken ble sendt til 

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

planbeskrivelse med regulering for Fisketjern etter avtale med kommunen. Etter tilbakemelding 

i slutten av januar 2017 er planbeskrivelsen også utarbeidet separat.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1.gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Plangrensen er justert mot øst. 

 Nytt punkt § 1.5 i bestemmelsene. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.1 punkt 3. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.2 og § 2.3. 

 Nytt punkt § 3.1, i felles bestemmelsen. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2017 – 22.05.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt. Uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, 19.04.2017 

HRA forutsetter at det settes av plass ved eksisterende område til avfall. Vi gjør oppmerksom 

på at kildesortering av avfall fra hytter vil bli innført i nærmeste framtid. Dette menes med at 

det må settes av tilstrekkelig med plass, og dette må planlegges imf ny hytter/hyttefelt. 

 Forslagstillers kommentar: Areal for containere ved avkjørsel fra hovedveg nede i 

bygda er tilstrekkelig stort. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 



- 

 

Ringerike brann- og redningstjeneste, 18.04.2017 

Veger må ha 10 tonn akseltrykk. Veger må være minst 4 m brede på rettstrekk, 4,5 m i 

svinger. Hellingen må være jevn på vegene. Hyttene bør ideelt sett ha en avstand på minimum 

25 m, dette reduserer sjansen for spredning av brann. 

 Forslagstillers kommentar: For de fleste av tomtene vil avstanden mellom hyttene være 

oppimot 25m eller mer. For tomtene 11 og 12 er avstanden mellom hyttepunktene 

26,5m. Dette tilsier at avstanden mellom hyttene her vil være betydelig nærmere enn 

25m. Dagens arealpolitikk tilsier at arealet som tas i bruk til bebyggelse skal utnyttes 

tettere – dette er også hensiktsmessig i forhold til felles løsninger for vann og avløp. 

Disse forholdene må vurderes opp imot hverandre. Brannvann kan hentes i Fisketjern. 

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

planforslaget. 

 

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, 28.04.2017 

Landbrukskontoret har ingen motforestillinger mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrev. Vi forutsetter imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør bruk av 

omkringliggende skog og utmark. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Mattilsynet, 09.05.2017 

Det skal dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og 

drikkevann. Det bør avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende 

vannforsyningssystem til området før andre deler av planen iverksettes. Ny drikkevannsforskrift 

er vedtatt og er gjeldene fra 01.01.2017. Nye vannforsyningssystemer skal registreres før 

byggestart. Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et nytt felles 

vannforsyningssystem til hele området.  

 Forslagstillers kommentar: Det vises til VA-plan og kommentar fra Sweco AS 

v/Sæther samt Ringerike kommunes forslag til reviderte reguleringsbestemmelser for 

vann og avløp som vurderes å være i samsvar med denne merknaden. Nytt regelverk ift 

registrering tas til etterretning, og en forutsetter at grunneier følger opp dette punktet 

videre. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

 

Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, 16.05.2017 

Forurensningsmyndigheten har ingen motforestillinger mot foreslått fritidsbebyggelse. 

Ønsker endringer i bestemmelsene for vann og avløp, foreslått ordlyd. Presiserer at plankartet 

til enhver tid vil være vedtatt plan. Presiserer også at foreslått bestemmelser ikke vil 

umuliggjøre etablering av enkeltanlegg for vann og avløp gitt at det kan søkes om 

dispensasjon.   

 Forslagstillers kommentar: Merknaden vurderes i vedlagt notat fra Sweco Norge AS 

v/Odd Roar Sæther. Foreslåtte endringer med mindre justeringer er satt inn i 

bestemmelsene. Det er ikke gjennomført prøveboringer i områdene, men plassering av 

områder for vannforsyning og avløp er basert på befaring og kjent 
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grunnlagsinformasjon. Dette redegjøres for i notat fra Sweco. Felles ordlyd er benyttet 

for planene Vikersetra og Fisketjern.   

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

planforslaget. 

 

 

Statens vegvesen, 16.05.2017 

Rekkefølgebestemmelsene inneholder at det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter 

innenfor planområdet før bygging av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 Ringmoen ved 

fylkesveg 172 er utført. Krysset er påbegynt og ferdigstilles i begynnelsen av juli. Deretter kan 

hyttene få igangsettingstillatelse. 

Vi har ingen ytterligere kommentar. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 18.05.2017 

Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 

vi at saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturtyper 

eller sårbare arter. Ingen merknader til dette. 

Vi kan heller ikke se at planforslaget kommer i konflikt med nasjonale eller viktige regionale 

interesser når det gjelder hensyn til viktige landskaps- og friluftslivverdier. Det er positivt at 

hyttene er nøye plassert i terrenget og at plasseringen er bestemt i plankartet. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Thor Andersen, 22.05.2017 

Hva er status for hyttetomten BF-12 til mindre endring til vedtatt reguleringsplan Vikerseter 

hyttegrend, er den godkjent? 

 Forslagstillers kommentar: Forslagstiller har ikke kommentert saken. 

 Rådmannens kommentar: Denne mindre endringen ble stoppet av Statens vegvesen i 

brev 29.02.2012. Det gikk ut på at frisikt felt på påkjørsel til fv 172 ikke var 

tilstrekkelig opparbeidet. Siden ikke Statens vegvesen har kommentert denne 

avkjørselen til reguleringsplan for Vikersetra og Fisketjern nå, vil dette bli tatt opp som 

en egen sak til Statens vegvesen.     

 

 

Buskerud Fylkeskommune, 23.05.2017 

Det er tidligere gjennomført kulturminneregistrering i planområdet, uten at det er funnet noe. 

Det kjennes heller ikke til nyere tids kulturminner. Positivt at det er lagt inn i bestemmelser om 

god tilpassing til landskapet og eksisterende bebyggelse. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 
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Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Det ble meldt oppstart av planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter 

samt annonse i Ringblad den 31.05.2012, med høringsfrist 30.06.2012. 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017 Bh. NR.23/17  

 

 

Økonomiske forhold 

 Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldene betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

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

 

Samlet vurdering  

Med bakgrunnen i de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser rådmannen 

at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. Det er nå over 4 år siden 

planen var så å si ferdig, men ble lagt på vent med bakgrunn til uavklart situasjon rundt krysset 

mellom fv172 og E16 ved Ringmoen. Dette er nå løst og arbeidet er i gang med å utbedre 

krysset ved Ringmoen.  

 

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

gi positiv ringvirkning 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. 
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Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

innarbeidet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1. Plankart 

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentar fra ar plan & Landskap as, datert  

 12.06.2017 

5. Høringsuttalser 

 a. Buskerud fylkeskommune, Uttalelse om kulturminner 

 b. Thor Andersen, Meldingstekst.html 

 c. Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering  

  for Vikersetra. PDF 

 d. Statens vegvesen, Regulseringsplan fritidsbebyggelse - Vikersetra 

 e. Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, Forurensningsmyndighetens  

 høringsuttalelse til 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra 

 f. Mattilsynet, Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Fritidsbebyggelse Vikersetra. PDF 

 g. Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, Landbrukskontorets høringsuttalelse  

 til 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra 

 h. Ringerike brann- og redningstjeneste, Meldingstekst.html 

 i. Hadeland og Ringerike avfallsselskap,Meldingstekst.html 

6. Saksframlegg til 1.gangs behandling Fritidsbebyggelse Vikersetra 

7. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Vikersetra 

8. 5- Vikersetra VA plan.pdf 

9. 4 -Vikersetra snitt.pdf 

10. Oversiktskart snitt Vikersetra 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder areal- og byplan: 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 19 .06.2017

1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 03.04.2017 sak 22/17
Høring og offentlig ettersyn 08.04.2017 – 22.05.2017
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, 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 (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 anle ggsarbeid 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 (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 planlegges og utføres så skadevirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger
skal såes med stedegne arter.

§ 1.5 Vann og avløp
For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før
vannforsyning og bortle d ing av avløpsvann er sikret. VA - plan for hytteområde Vikersetra –
Ådalsfjella, 25.01. 2013 (SWECO 00 2 /2013) skal legges til grunn for prosjektering av vann
og avløpsledninger.

§ 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 . Det 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. Det tillates oppløft som ik ke er høyere enn møne for inntil
1/3 av takflaten.

4. P unkt, plassering av hytte
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Dette merket skal ligge innenfor
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hyttas grunnmur. Mindre justeringer av plassering av hyttene, adkomstveger og
park eringsplasser kan gjøres ved byggesøknaden dersom det dokumenteres at endringene gir
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
eksisterende bebyggelse mht material og fargebruk, stiluttrykk, vindussetting og det landskap
og natur den inngår i.

Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede mat erialer 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/ p ilarer, 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
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, s pir 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.

Ut endørs 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 ti llatelse 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 drikkevannsforsyning, BVF
1. Forsyning
Det tillates innlagt vann i hyttene. Vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser/ fjell,
og etableres som felles anlegg for grupper av hytter i hyttefeltet for å sikre nok og hygienisk
betryg gende vann. Avsatte vannområder i plankartet skal brukes til uttakssted for
drikkevann. Vannforsyningen skal oppfylle drikkevannsforskriftens krav. Plassering og
utføring av brønner må fortas av fagkyndig personell o g i tråd med gjeldende VA - plan for
området (SWECO 002/2013).
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§ 2.3 Avløpsanlegg, område for rensing av avløpsvann, BAV
Alle utslipp fra private skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. For hytter med
innlagt vann skal utslipp av gråvann skje til fellesanlegg for grupper av hytter i hyttefeltet for
å sikre brukerinteresser og miljø. Avsatte avløpsområder i plankartet skal brukes til
utslippsted (etterpolering) for renset avløpsvann. Som separat løsning kan det tillates
vannklosett ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett. Avløpsanlegg skal oppfylle
lokal og sentral forurensningsforskrift, forurensningsloven og plan - og bygningsloven. For
hytter uten innlagt vann, skal utslipp skje via enkel filterkum og til en etterfølgende
utslippsgrøft tilr ettelagt under terreng. Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av
fagkyndig personell og i tråd med gjeldende VA - plan for området (SWECO 002/2013).

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Veg og parkering , SKV

Veger innenfor områ det skal tåle 10 tonn akseltrykk.

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 forh old 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
v ann/avløp og kabler gjennom friluftsområdet.
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§ 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 si kret hygienisk betryggende og 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
basert på hydrog eologiske 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 , 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.
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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



13

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.



VURDERING AV UTTALELSER VED  
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG 

 

PlanID: 0605_377 
 

Detaljregulering for Vikersetra  
 

   

Statens vegvesen, 
16.05.2017. 
 

Krysset ved Ringmoen er påbegynt, og vil 
ferdigstilles i begynnelsen av juli. Deretter 
kan hyttene få igangsettingstillatelse. Ingen 
ytterligere kommentarer. 
 

Medfører ingen endringer i 
planen. 

Fylkesmannen i 
Buskerud, 
15.05.2017 

Kan ikke se at planforslaget kommer i 
konflikt med nasjonale eller viktige regionale 
interesser når det gjelder hensyn til viktige 
landskaps og friluftsverdier. Positivt at 
hyttene er planlagt nøye i terrenget og at 
plasseringa er bestemt i plankartet.  
Forutsetter at kommunen som lokal 
forurensningsmyndighet følger opp 
forholdet til vannforekomster, resipient og 
den miljømålene i den regionale 
vannforvaltningsplanen.  
Utover dette ingen spesielle merknader.  
 

Medfører ingen endringer i 
planen. 
 
 
 
 
Forholdet til forurensning og 
vannforvaltningsplanen 
kommenteres under merknad 
fra Mattilsynet samt Ringerike 
kommune, forurensnings-
myndigheten.  

Buskerud 
Fylkeskommune, 
19.05.2017 

Ingen funn av automatisk fredede 
kulturminner, og ingen merknader ift dette. 
Heller ingen merknader ift nyere tids 
kulturminner. Positivt med bestemmelser 
om god tilpassing til landskapet og 
eksisterende bebyggelse.  
 

Medfører ingen endringer i 
planen. 

Mattilsynet, 
09.05.2017 

Viser til drikkevannsforskriften, vedtatt 
01.01.2017. Påpeker at det bør avklares om 
det er mulig å etablere et tilfredsstillende 
vannforsyningssystem i området før andre 
deler av planen iverksettes. Iht § 17 skal 
vannverkseier registrere 
vannforsyningssystem på skjema fastsatt av 
mattilsynet. Kravet gjelder 
vannforsyningssystemer som forsyner minst 
2 abonnenter. Nye vannforsyningssystemer 
skal registreres før byggestart. 
Registreringen kan utløse krav om 
plangodkjenning etter 
drikkevannsforskriftens § 18 som sier at 
vannforsyningssystem som skal 
dimensjoneres for å gi produsert vann per 

Det vises til VA-plan og 
kommentar fra Sweco Norge AS 
v/ Sæther samt til Ringerike 
kommunes forslag til reviderte 
reguleringsbestemmelser for 
vann og avløp som vurderes å 
være i samsvar med denne 
merknaden.   
 
Nytt regelverk ift registrering 
tas til etterretning, og en 
forutsetter at grunneier følger 
opp dette punktet videre.   
 



døgn på minst 10 m3 drikkevann, i uken med 
høyest forbruk, eller forsyner en eller flere 
sårbare abonnenter er 
plangodkjenningspliktige.  
Mattilsynet anbefaler at det planlegges og 
etableres nytt felles vannforsyningssystem til 
hele området.  
 

Ringerike 
kommune, 
Forurensnings- 
myndigheten 
 

Forurensningsmyndigheten har ingen 
motforestillinger mot foreslått 
fritidsbebyggelse.  
Ønsker endringer i bestemmelsene for vann 
og avløp, foreslått ordlyd. 
Presiserer at plankartet til enhver tid vil 
være vedtatt plan. 
Presiserer også at foreslått bestemmelser 
ikke vil umuliggjøre etablering av 
enkeltanlegg for vann og avløp gitt at det 
kan søkes om dispensasjon.  

Merknaden vurderes i vedlagte 
notat fra Sweco Norge AS v/ 
Odd Roar Sæther. Foreslåtte 
endringer med mindre 
justeringer er satt inn i 
bestemmelsene. Det er ikke 
gjennomført prøveboringer i 
områdene, men plassering av 
områder for vannforsyning og 
avløp er basert på befaringer og 
kjent grunnlagsinformasjon. 
Dette redegjøres for i notat fra 
Sweco. 
 
Felles ordlyd er benyttet for 
planene Vikersetra og 
Fisketjern.  
 

Ringerike 
kommune, 
brannvann 
 

Veger må ha 10 tonn akseltrykk. 
Veger må være minst 4 m brede på 
rettstrekk, 4,5 m i svinger. Hellinga må være 
jevn på vegene. Hyttene bør ideelt ha en 
avstand på minimum 25 m, dette reduserer 
sjansen for spredning av brann.  
 

For de aller fleste tomtene vil 
avstanden mellom hyttene 
være oppimot 25m eller mer. 
For tomtene 11 og 12 er 
avstanden mellom 
hyttepunktene ca 26,5m. Dette 
tilsier at avstanden mellom 
hyttene her vil være betydelig 
nærmere enn 25m.  
Dagens arealpolitikk tilsier at 
arealer som tas i bruk til 
bebyggelse skal utnyttes tettere 
– dette er også hensiktsmessig i 
forhold til felles løsninger for 
vann og avløp. Disse forholdene 
må vurderes opp imot 
hverandre. 
 
Brannvann kan hentes i 
Fisketjern. 
 
 
 
 



Ringerike 
kommune, 
landbruk 

Ingen motforestillinger. Vi forutsetter 
imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller 
vanskeliggjør bruk av omkringliggende skog 
og utmark. 
 

Medfører ingen endringer i 
planen. 

Hadeland og 
Ringerike 
Avfallsselskap, 
19.04.2017 

Forutsetter at det settes av plass ved 
eksisterende område til avfall. I alle veger til 
Vikerfjell står containere for 
avfallshåndtering nederst i veien. 
Kildesortering for avfall fra hytter vil bli 
innført i nærmeste fremtid. Dette for å 
imøtekomme EUs mål om 65 % 
materialgjenvinning innen 2030. Med dette 
menes at det må settes av tilstrekkelig plass, 
og at dette må planlegges ifm nye hyttefelt.  
 

Areal for containere ved 
avkjørsel fra hovedvegen nede i 
bygda er tilstrekkelig stort. 

 

 

Kongsberg 12.06.2017 

ar plan & landskap  
v/ Anne Ribberud 
Landskapsarkitekt MNLA/ Planlegger 
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Vi viser til brev fra Ringerike kommune datert LO.O4.2OL7, med offentlig ettersyn av

detaljregulering for Vikersetra (del av gnr 295 bnr 1), jf. pbl $12-10. Høringsfrist er 22.O5.2OI7

Buskerud fylkeskommune gir med dette en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

KORT OM PLANEN

Planområdet ligger nordvest for Fisketjern ved Vikerfjell, og dekker en del av eiendommen Viker
(gnr 295 bnr 1). Planområdet er i hovedsak ubebygd, med unntak av én eiendom bebygd med en

fritidsbolig. Nærområdet er bebygd hovedsakelig med nyere fritidsboliger. Formålet med
planarbeidet er å legge til rette for bygging av nye fritidsboliger med tilhørende anlegg.

AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER

Vi har tidligere gjennomført kulturminneregistrering i planområdet. Da det ikke ble funnet
automatisk fredete kulturminner har vi ingen merknader til planen hva gjelder automatisk fredete
kulturminner.

Saksbehondler orkeologi: Lors Hovlond

NYERE TIDS KULTURM INNER

Vi kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet som blir påvirket av
planforslaget, og har følgelig ingen merknader til planforslaget gjeldende nyere tids kulturminner
Vi ser det som positivt at det er lagt inn bestemmelser om god tilpassing til landskapet og til
eksisterende bebyggelse.

Soksbehondler nyere tids kulturminner: lngrid Lomork, tlÍ. 32 80 87 10
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<div dir="ltr">Jeg viser til møte.<div><br></div><div>Jeg har ingen 

merknader til &nbsp;detaljreguleringen for Vikersetra 

hyttefelt.</div><div><br></div><div>Men jeg har spørsmål vedr. tomt 

merket BF-12 som fremkommer på kart som jeg har fått tilsendt fra dere. 

PlanID: 0605_263-02, Uttrekksdato, offentlig kartgrunnlag 

30.06.11.</div><div>Hva er status på denne tomten ?&nbsp; Er den godkjent 

?</div><div><br></div><div>Med hilsen</div><div>Thor 

Andersen</div><div>Grunneier 295/69</div></div> 
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Vikersetra 
 

Vi viser til brev av 10. april 2017 med forslag til detaljregulering for Vikersetra, gnr. 295/1 
m.fl. 
 
Planforslaget legger til rette for 12 nye hyttetomter med en utnyttelsesgrad på 170 m2 BYA, 
hvorav hovedhytte kan utgjøre 120 m2 BYA. Mønehøyden er satt til 6,0 meter. I plankartet er 
hytteplasseringen vist med et eget punkt som skal ligge innenfor grunnmuren til hytta. 
 
Fylkesmannen har i brev av 21. juni 2012 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til friluftsliv, landskap, naturmangfold og energi ble 
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturty-
per eller sårbare arter. Vi har ingen merknader til dette.  
 
Vi kan heller ikke se at planforslaget kommer i konflikt med nasjonale eller viktige regionale 
interesser når det gjelder hensyn til viktige landskaps- og friluftslivverdier. Vi mener det er 
positivt at hyttene er nøye plassert i terrenget og at plasseringen er bestemt i plankartet. 
Videre består området av skog som vil skjerme for innsyn og dempe virkingene i landskapet. 
 
I planbeskrivelsen er det lagt ved en utredning for hvordan vann- og avløpssituasjonen i 
området tenkes løst. For dette hytteområdet er det kommunen som er forurensnings-
myndighet. Vi viser i den sammenheng til forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften) § 4 hvor det går frem at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og minst god kjemisk tilstand.  
 
Vannforskriften er fulgt opp gjennom regional plan for vannregion Vest-Viken. Den regionale 
vannforvaltningsplanen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. 
 
Etter vannforskriften § 12 kan ikke nye tiltak/ny aktivitet tillates i en vannforekomst som ikke 
vil nå miljømålet om god tilstand eller som vil forringe tilstanden, med mindre visse vilkår er 
oppfylt. Fylkesmannen forutsetter at kommunen som lokal forurensningsmyndighet følger 
dette opp og at resipienten som velges ikke forringer tilstanden som følge av utslippene eller 
gjør det vanskelig å oppnå miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen. Dette er 
forhold som må kunne dokumenteres gjennom overvåking av resipientene. 
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Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller vesentlige 
regionale miljøinteresser tilknyttet våre ansvarsområder. 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 



Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune
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Region sør Anne - Mette Bjertnæs /
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1 7/51 430 - 2 1 6.05.201 7

Regul eringsplan - fritidsbebyggelse - Vikersetra i Ringerike kommune

Rekkefølgebestemmelsene inneholder at det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye

hytter innenfor planområdet før bygging av nytt kryss ned venstresvingefelt på E1 6

Ringmoen med fylkesveg 1 72 er utført. Krysset er påbegynt og ferdigstilles i begynnels en av

juli. Deretter kan hyttene få igangsettingstillatelse.

Vi har ingen ytterligere kommentar.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Forurensningsmyndighetens høringsuttalelse til 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra 

 

Vi viser til høringsbrev av 10.04.2017. 

 

Forurensningsmyndigheten har ingen motforestillinger mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrevet. Vi forutsetter imidlertid at bestemmelser for vann og avløp er i henhold til det 

som er anbefalt i VA-planen. Vi har sett på bestemmelser for vann- og avløp i noen av de 

tidligere vedtatte planene på Vikerfjell, og foreslår følgende bestemmelser: 

 

§ 2.1 Felles bestemmelse om vann og avløp 

For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før vannforsyning 

og bortledning av avløpsvann er sikret. VA-plan for hytteområde Vikersetra - Ådalsfjella, 

25.01.2013 (SWECO 002/2013) skal legges til grunn for prosjektering av vann- og 

avløpsløsninger. 

 

§ 2.2 Område for drikkevannsforsyning, BVF 

Vannforsyning skal skje ved borebrønn i løsmasser/fjell, og etableres som fellesanlegg for 

grupper av hytter i hyttefeltet for å sikre nok og hygienisk betryggende vann. Avsatte 

vannområder i plankartet hvor det forutsettes at det er utført prøveboring og gjort analyser 

skal brukes til uttakssted for drikkevann. Vannforsyningen skal oppfylle 

drikkevannsforskriftens krav. Plassering og utføring av brønner må foretas av fagkyndig 

personell og i tråd med gjeldende VA-plan for området (SWECO 002/2013). 

 

§ 2.3 Avløpsanlegg, område for rensing av avløpsvann, BAV  

Alle utslipp fra private avløpsanlegg skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. For 

hytter med innlagt vann skal utslipp av gråvann skje til fellesanlegg for grupper av hytter i 

hyttefeltet for å sikre brukerinteresser og miljø. Avsatte avløpsområder i plankartet hvor det 

forutsettes at det er utført grunnundersøkelser skal brukes til utslippssted (etterpolering) for 

renset avløpsvann. Som separat løsning kan det tillates vannklosett ved bruk av tett tank og 

vannbesparende toalett. Avløpsanlegg skal oppfylle lokal og sentral forurensningsforskrift, 

forurensningsloven og plan- og bygningsloven. For hytter uten innlagt vann, skal utslipp skje 

via en enkel filterkum og til en etterfølgende utslippsgrøft tilrettelagt under terreng. 

Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av fagkyndig personell og i tråd med 

gjeldende VA-plan for området (SWECO 002/2013).  

 

Viktig å merke seg at kart vedlagt VA-plan ikke er endelig versjon iht. reguleringsplan. Med 

«plankartet» menes det kart som blir gjeldende for reguleringsplanen. Videre vil ikke 

bestemmelsene umuliggjøre etablering av enkeltanlegg for vann og avløp gitt at det kan søkes 

om dispensasjon. 
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Med hilsen   

    

Arne Hellum   

Leder   

  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



  

   
 

Mattilsynet 
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og 
Valdres 
 

 
 

Saksbehandler: Anita Klemensdottir 
Fagervold 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
        
        
 
 

 

 
 
UTTALELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - 
FRITIDSBEBYGGELSE VIKERSETRA 
 
Mattilsynet har mottatt detaljplan for fritidsbebyggelse Vikersetra som er ute på høring og offentlig 
ettersyn. 
 
Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen, både til fastboende, 
næringsdrivende, hytteabonnenter og private enkeltvannforsyninger. 
 
Vi er sektormyndighet med ansvar for ivaretagelse av nasjonale, regionale og lokale mål, regler og 
retningslinjer vedrørende forhold som kan berøre drikkevann og drikkevannskilder. 
 
Det er angitt at formålet med denne reguleringen er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse i 
Ådalsfjella. Det er foreslått 12 nye hyttetomter i området ved Vikersetra i tilknytning til eksisterende 
fritidsbebyggelse. 
 
Vi har sett på de delene av forslaget som omhandler drikkevann og har følgende kommentarer: 
 
Det vises til «Nasjonale mål for vann og helse», vedtatt av regjeringen i 2014: «Ved utlegging av 
nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved fortetting innenfor eksisterende 
bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til eksisterende 
vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at man oppnår 
hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter». 
Vi minner om kommunens forpliktelser etter Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
 
I planene fremgår det at vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser/fjell. Det skal 
dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann. 
 
Vi påpeker at det bør avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende vannforsyningssystem 
til området før andre deler av planene iverksettes.  
 
Ny drikkevannsforskrift (Forskrift om vannforsyning og drikkevann) er vedtatt og er gjeldende fra 
01.01.2017. I henhold til § 17 skal vannverkseier registrere vannforsyningssystem på skjema 
fastsatt av Mattilsynet. Kravet gjelder vannforsyningssystemer som forsyner minst 2 abonnenter. 
Nye vannforsyningssystemer skal registreres før byggestart.  

Deres ref:    
Vår ref: 2017/78947     
Dato: 09.05.2017   

Ringerike kommune  
Postboks 123 
3502  Hønefoss   
 
 
 

Org.nr: 985 399 077  
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Registreringen kan utløse krav om plangodkjenning etter drikkevannsforskriftens § 18 som sier at 
vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn på minst 10 m3 
drikkevann(i den uken med høyest forbruk), eller forsyner en eller flere sårbare abonnenter, er 
plangodkjenningspliktige. 
 
 
Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et nytt felles vannforsyningssystem til hele 
området. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anita Klemensdottir Fagervold 
seniorinspektør  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

   

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/792-7 15224/17 PLN 377  28.04.2017 

 

Landbrukskontorets høringsuttalelse til 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra 

 

Vi viser til høringsbrev av 10.04.2017. 

Landbrukskontoret har ingen motforestillinger mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrevet. Vi forutsetter imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør bruk av 

omkringliggende skog og utmark. 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Arvid Hagen 

skogrådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Fra: Tollef Uppstad Buttingsrud [Tollef.uppstad.Buttingsrud@ringerike.kommune.no] 

Til: Halvard Fiskevold [Halvard.Fiskevold@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 18.04.2017 14:47:00 

Emne: VS: Oppsummering møte om brannvannsdekning Vikerfjell 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei Halvard 
 
Viser til sak 17/792. Ser ikke noe avstsand ut ifra tegningene men viser til denne mailen etter møte vi hadde for et par år siden med Ingeborg og Lars. 
Håper dere kan ivareta det som var innspillene da. (25 meter kommer fra TEK10) 
 
 
MVH 
Tollef Uppstad Buttingsrud 
Varabrannsjef 

  

****************************************************** 
Ringerike brann- og redningstjeneste, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Dronning Åstas gate 12 
Tlf: 32 11  74 00 (sentralbord) / 40 91 78 22 (direkte)  
 

****************************************************** 

 

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the 

sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of 

viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 

 

Fra: Ingeborg Faller  
Sendt: 30. april 2015 14:35 
Til: Tollef Uppstad Buttingsrud; Even Moan 



Kopi: Lars Torstensen Lindstøl 

Emne: Oppsummering møte om brannvannsdekning Vikerfjell 

 
Hei! 
 
Sender noen kjappe punkter fra møtet vi hadde istad, så vi har det skriftlig:  
 
Brannvannsdekning Vikerfjell 
 
Veistandard:  

 Veiene må ha 10 tonn akseltrykk dersom tankbilen skal kunne kjøre. (18t boggie) 

 Veiene må være minst 3 meter brede på rette strekker og 4,5 meter brede i svinger – men gjerne bredere. Behov for møteplasser. 

 Vanlige hårnålssvinger går bra (slik som i eksisterende vei opp til Ringerudsetra), men det blir problemer der det er tilnærma vinkelrette kryss.  

 Helninga må være jevn (obs. kryss). Dersom det er kanter og platåer vil bilen ta nedi.  
 
Hyttene bør ideelt sett ha en avstand på 25 meter til neste hytte, dette reduserer sjansen for spredning. Lang reisetid til Vikerfjell. 
 
På et hyttefelt som Tosseviksetra bør det være en kum eller hydrant på området, men det holder med en. Vannet kan hentes fra nærliggende overflatevann, 
evt. kan det borres etter vann hvis det ikke finnes nok/stabilt overflatevann. (En tankbil og en vanlig brannbil har ikke nok vann i seg selv, men kan fylles i 
kum/hydrant og kjøres til brannsted. Hvis det er under 25 meter fra kum/hydrant til brannen kan slange brukes direkte.) Ved en slik løsning er det viktig å 
fordele ansvar for vedlikehold, slik som rensing av rist til kum/hydrant.  
 
Dersom det skal etableres overnattingssted utløses krav om «automatisk brannslukningsanlegg», som oftest vil si sprinkelanlegg.  
 
 
Fint hvis dere gir en tilbakemelding hvis noe er feil eller mangler =) 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingeborg Faller 
Arealplanlegger  
Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune 
32 11 74 61 



 



Fra: Gunn M. Johannessen [Gunn@hra.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 19.04.2017 14:01:47 

Emne: SV: 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra - høring og offentlig ettersyn 

Vedlegg:  

Hei 
HRA forutsetter at det settes av plass ved eksisterende område til avfall. I alle veier til Vikerfjell står 

containerefor avfallshåndtering nederst i veien (oppkjøring til fjellet). Vi gjør oppmerksom på at kildesortering 

av avfall fra hytter vil bli innført i nærmeste fremtid. Dette for å imøtekomme EUs mål om 65% 

materialgjenvinning innen 2030. Med dette menes at det må settes av tilstrekkelig med plass, og dette må 

planlegges ifm nye hytter/hyttefelt. 

 

Vennlig hilsen 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 

Gunn M. Johannessen 

Tlf: 61314726 

gunn@hra.no 
?Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 

 

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: postmottak@ringerike.kommune.no [mailto:postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 10. april 2017 09:01 

Til: Firmapost 

Emne: 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra - høring og offentlig ettersyn 

 

VÅR REFERANSE: Saksnr: 17/792-4 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold 
Deres ref.:  

 

Oversender vedlagte dokument. 

 

Med vennlig hilsen 

Halvard Fiskevold 

Areal- og byplankontoret 



 

 

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 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/792-3  Arkiv: PLN 377  

 

Sak: 23/17 

 

Saksprotokoll - 1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Vikersetra  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
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. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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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
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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 tomterekken 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. Grunneier 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 det er verdt 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.  

 

Under høringsperioden kom Fylkesmannen i Buskerud med planfaglig anbefaling, om å trekke 

tomtene 21 og 23 ut av planen. Dette er de tomtene som har byggegrense innenfor 100-

metersbelte. Fylkesmannen argumenterer med at tomt 21 og 23 har kvaliteter som 

friluftsområde og kan være et potensielt utsiktspunkt som bør sikres for hele hyttefeltet. Dette 

bør ikke være kvalitet som kun to hytteeiere for fordel av. 

Etter å ha befart området og drøftet dette med tiltakshaver mener rådmannen at tomtene skal 

bli liggende til sluttbehandling. Rådmannen mener at tiltakshaver har gjort en solid jobb med å 

legge veier og tomter mest skånsomt i terrenget, dette for unngå minst mulig terrenginngrep.     

Det er flere tomter som kommer til å nyte god utsikt og at den kvaliteten til de to tomtene (21 

og 23) ikke vil overskygge de andre tomtene. 

 

I bestemmelsene er det lagt inn nytt punkt § 1.5 og § 3.1. Bestemmelser som er skrevet om og 

supplert er § 2.1 punkt 3, § 2.2 og § 2.3.  

 

 

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.  

I ettertid er 5 årsgrensen for gyldighet på reguleringsplaner opphevet. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1.gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Nytt punkt § 1.5 i bestemmelsene. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.1 punkt 3. 



- 

 Supplering i bestemmelsene § 2.2 og § 2.3. 

 Nytt punkt § 3.1, i felles bestemmelsen. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2017 – 22.05.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, 19.04.2017 

HRA forutsetter at det settes av plass ved eksisterende område til avfall. Vi gjør oppmerksom 

på at kildesortering av avfall fra hytter vil bli innført i nærmeste framtid. Dette menes med at 

det må settes av tilstrekkelig med plass, og dette må planlegges imf ny hytter/hyttefelt. 

 Forslagstillers kommentar: Areal for containere ved avkjørsel fra hovedvegen ned i 

bygda er tilstrekkelig stor.  

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringerike brann- og redningstjenesten, 20.04.2017 

Veger må ha 10 tonn akseltrykk. Veger må være minst 4m brede på rettstrekk, 4,5m i svinger. 

Hellingen må være jevn på vegen. Hyttene bør ideelt ha en avstand på minimum 25m, dette 

reduserer sjansen for spredning av brann. 

 Forslagstillers kommentar: I de fleste tilfeller vil avstanden mellom hyttene være 

oppimot 25m eller mer. Dagens arealpolitikk tilsier at arealer som tas i bruk til 

bebyggelse skal utnyttes tettere – dette er også hensiktsmessig for vann og avløp. Disse 

forholdene må vurderes opp imot hverandre. Brannvann kan hentes fra Fisketjern. 

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

planforslaget.  

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, 25.04.2017 

Landbrukskontoret har ingen motforestilling mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrevet. Vi forutsetter imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør bruk av 

omkringliggende skog og utmark. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

 

Mattilsynet, 09.05.20174 

Det skal dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og 

drikkevann. Det bør avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende 

vannforsyningssystem til området før andre deler av planen iverksettes. Ny drikkevannsforskrift 

er vedtatt og er gjeldene fra 01.01.2017. Nye vannforsyningssystemer skal registreres før 

byggestart. Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et nytt felles 

vannforsyningssystem til hele området.  

 Forslagstillers kommentar: Det vises til VA-plan og kommentar fra Sweco Norge AS 

v/Sæther, samt Ringerike kommunes forslag til revidert reguleringsbestemmelser for 
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vann og avløp som vurderes å være i samsvar med denne merknaden. Nytt regelverk ift 

registrering tas til etterretning, og en forutsetter at grunneier følger opp dette punktet 

videre. 

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

planforslaget. 

 

 

Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, 12.05.2017 

Forurensningsmyndigheten har ingen motforestillinger mot foreslått fritidsbebyggelse. Ønsker 

endringer i bestemmelsene for vann og avløp, foreslått ordlyd. Presiserer at plankartet til 

enhver tid vil være vedtatt plan. Presiserer også at foreslått bestemmelser ikke vil umuliggjøre 

etablering av enkeltanlegg for vann og avløp gitt det kan søkes om dispensasjon 

 Forslagstillers kommentar: Merknaden vurderes i vedlagte notat fra Sweco Norge AS 

v7Odd Roar Sæther. Foreslåtte endringer med mindre justeringer er satt inn i 

bestemmelsene. Det er ikke gjennomført prøveboringer i områdene, men plassering av 

områder for vannforsyning og avløp er basert på befaringer og kjent 

grunnlagsinformasjon. Dette redegjøres for i notat fra Sweco. Felles ordlyd er benyttet 

for planene Vikersetra og Fisketjern.  

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

planforslaget. 

 

 

Statens vegvesen, 16.05.2017 

Rekkefølgebestemmelsene inneholder at det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter 

innenfor planområdet før bygging av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 Ringmoen ved 

fylkesveg 172 er utført. Krysset er påbegynt og ferdigstilles i begynnelsen av juli. Deretter kan 

hyttene få igangsettingstillatelse. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud 18.05.2017 

Tomtene nr. 21 og 23 er foreslått innenfor 100- metersbelte og ligger utenfor det arealet som 

er avsatt til byggeområde i vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella. Dette er også uheldig når 

de i tillegg blir liggende eksponer i landskapet, så mener fylkesmannen at det er uheldig at det 

legges til rette for nye hytter her. Fylkesmannen har derfor en planfaglig anbefaling om å ta 

disse to tomtene ut av planforslaget. Fylkesmannen har ingen merknader til plassering av de 

andre tomtene. Ber også om at kommunen som lokal forurensningsmyndighet følger opp 

forholdet til vannforekomster, resipient og miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen.  

Det er positivt at hyttene er nøye plassert i terrenget og at plasseringen er bestemt i plankartet. 

 Forslagstillers kommentar: Plassering av tomtene 21 og 23 er vurdert og funnet ok. Det 

er store arealer igjen til felles utnyttelse i området. Forholdet til forurensning og 

vannforvaltningsplanen kommenteres under merknaden fra Ringerike kommune, 

forurensningsmyndigheten, samt i notat fra Sweco Norge AS.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen stiller seg positivt til å la tomt 21 og 23 blir 

værende i planen. Dette bygger på tidligere befaring av planområdet, hvor det ble sett 

på plassering av tomtene samt hvor veinettet skulle gå. Dette er lagt mest mulig 

skånsomt i terrenget, for å unngå mest mulig inngrep i naturen. Det er verdt å merke 

seg at det er flere av tomtene som vil få god og fin utsikt. 



- 

 

Buskerud fylkeskommune 23.05.2017 

Det er tidligere gjennomført kulturminneregistrering i planområdet, uten at det er funnet noe. 

Det kjennes heller ikke til nyere tids kulturminner. Positivt 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I Kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

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

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

Tomt 21 vil ha en byggegrense på 85m og tomt 23 vil ha en byggegrense på 97m fra 

Fisketjern. Rådmannen ser etter tidligere befaring i området at hyttetomtene mot vannet er lagt 

der det er mest naturlig i terrenget, for å unngå minst mulig inngrep i terrenget. Dette gjelder 

også veiene som befinner seg innenfor planområdet. Dette ser vi ved at myra er ivaretatt ved at 

veien er lagt rundt den, samt at veien er lagt mest skånsomt i terrenget.  

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Det ble meldt oppstart av planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter 

samt annonse i Ringblad den 31.05.2012, med høringsfrist 30.06.2012. 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017 Bh. NR.22/17.  
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Økonomiske forhold 

 Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldene betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

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

 

Samlet vurdering   

Med bakgrunnen med de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser 

rådmannen at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. Det er nå over 4 

år siden planen var så å si ferdig, men ble lagt på vent med bakgrunn til uavklart situasjon rundt 

krysset mellom fv172 og E16 ved Ringmoen. Dette er nå løst og arbeidet er i gang med å 

utbrede krysset ved Ringmoen.  

 

Rådmannen er positiv til utviklingen av fritidsbebyggelse ved Fisketjern på Vikerfjell. Dette 

gjenspeiler i kommentaren som har kommet inn i høringsperioden. 

Selv om at Fylkesmannen kommer med faglige råd om å ta ut tomt 21 og 23, vil rådmannen ta 

disse med videre til 2.gangsbehandlingen. Dette begrunnes med de planfaglige utredningene 

som er gjort i området, hvor det er lagt stor vekt på at veier og tomter er lagt mest skånsomt i 

terrenget for å unngå minst mulig terrenginngrep.    

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

vurdert og til dels innarbeidet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Plankart 

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentar fra ar plan & landskap as, datert  

 12.06.2017 

5. Høringsuttalelser 

 a. Buskerud fylkeskommune, Uttalelse kulturminner 

 b. Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering         

 for fritidsbebyggelse ved Fisketjern. PDF 

 c. Statens vegvesen, 17_51436-2Høring og offentlig ettersyn - Vikersetra og Fisketjern - gnr.       

  295 - bnr. 1 Viker Vikerfjell - Ringerike kommune - reguleringsplan.pdf 

 d. Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, Forurensningsmyndighetens                            

  høringsuttalelse til 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Fisketjern 

 e. Mattilsynet, Uttalelse høring og offentlig ettersyn - fritidsbebyggelse Fisketjern. DOCX 

 f.  Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, Landbrukskontorets høringsuttalelse  

 til 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Fisketjern 

 g. Ringerike brann- og redningstjeneste, Meldingstekst.html 

 h. Hadeland og Ringerike avfallsselskap, Meldingstekst.html 
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6. Saksprotokoll - 1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Fisketjern 

7. 1 gangsbehandling Fritidsbebyggelse Fisketjern 

8. Fisketjern snitt 

9. Fisketjern VA plan 

10. Oversiktskart snitt Fisketjern 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_3 76 Detaljregulering for Fisketjern hyttefelt

Utarbeidet av Ringerik e kommune/ konsulent, 27 .02.2017
Sist revidert 1 9 .06.2017

1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 03.04.201 7 sak 22/ 17
Høring og offentlig ettersyn 08.04.2017 – 22.05.2017
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 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 anleggs arbeid 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 skadevirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger
skal såes med stedegne arter.

§ 1.5 Vann og avløp
For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før
vannforsyning og bortle d ing av avløpsvann er sikret. VA - plan for hytteområde Fisketjern
hytteområde – Vikerfjell, 08.02. 2013 (SWECO 00 3 /2013) skal legges til grunn for
prosjektering av vann og avløpsledninger.

§ 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 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 . Det 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. Det 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
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hyttas grunnmur. Min dre 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 terreng. Byggegrense mot større veger er
vist på plankartet .

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 ell er 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. Hø yde 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
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 de r 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 enkeltt omter 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
Det tillates innlagt vann i hyttene. Vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser/ fjell,
og etableres som felles anlegg for grupper av hytter i hyttefeltet for å sikre nok og hygienisk
betryggende vann. Avsatte vannområder i plankartet skal brukes til uttakssted for
drikkevann. Vannforsyningen skal oppfylle drikkevannsforskriftens krav. Plassering og
utføring av brønner må fortas av fagkyndig personell og i tråd med gjeldende VA - plan for
området (SWECO 00 3 /2013) .
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§ 2.3 Avløpsanlegg, område for rensing av avløpsvann , BAV
Alle utslipp fra private skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. For hytter med
innlagt vann skal utslipp av gråvann skje til fellesanlegg for grupper av hytter i hyttefeltet for
å sikre brukerinteresser og miljø. Avsatte avløpsområder i plankart et skal brukes til
utslippsted ( etterpolering) for renset avløpsvann. Som separat løsning kan det tillates
vannklosett ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett. Avløpsanlegg skal oppfylle
lokal og sentral forurensningsforskrift, forurensningsloven o g plan - og bygningsloven. For
hytter uten innlagt vann, skal utslipp skje via enkel filterkum og til en etterfølgende
utslippsgrøft tilrettelagt under terreng. Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av
fagkyndig personell og i tråd med gjeldende VA - plan for området (SWECO 003/2013).

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Veg og parkering , SKV

Veger innenfor området skal tåle 10 tonn akseltrykk.

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 e gnede 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.
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§ 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 ka n 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.
- det foreligger en utslippstillatelse (kan baseres på delområder) gitt på grunnlag av en
helhetlig vann - og avløpsplan for hele planområdet med innarbeidede vannforsyningstiltak
basert på hydrogeologiske undersøkelser og vurderinger samt eventuelt resipientundersøkelse
og sårbarhetsanalyse for eksi sterende 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 p lanområdet 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 , 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_376 Detaljregulering for f ritidsbebyggelse Fisketjern
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 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.
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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
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.



VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG

PlanID: 0605_376

Detaljregulering for Fisketjern

Statens vegvesen,
16.05.2017 .

Krysset ved Ringmoen er påbegynt, og vil
ferdigstilles i begynnelsen av juli. Deretter kan
hyttene få igangsettingstillatelse. Ingen
ytterligere kommentarer.

Medfører ingen endringer i
planen.

Fylkesmannen i
Buskerud,
15.05.2017

Viser til nasjonale føringer for planlegging av
fritidsbebyggelse hvor hensyn til landskap er
spesielt vektlagt. Deler av det aktuelle området
er bratt og ligger eksponert ut mot
landskapsrommet ved Fisketjern. På denne
bakgrunnen anbefales det at tomtene 21 og 23,
som også er lokalisert innenfor 100 m beltet
mot Fisketjern, tas ut av planforslaget.
Dette området er delvis utenfor det arealet som
er avklart som byggeområde og også
landskapsmessig eksponert, og dette området
har kvaliteter som bør sikres fo r hele hyttefeltet
og ikke kun for to hytteeiere. Ber også om at
kommunen som lokal forurensnings myndighet
følger opp forholdet til vannfore komster,
resipient og den miljømålene i den regionale
vannforvaltningsplanen.

Positivt at hyttene er planlagt nø ye i terrenget
og at plasseringa er bestemt i plankartet.

Plassering av tomtene 21 og
23 er vurdert og funnet ok.
Det er store arealer igjen til
felles utnyttelse i området.

Forholdet til forurensning og
vannforvaltningsplanen
kommenteres under
merknad fra Ringerike
kommune, forurensnings -
myndigheten , samt i notat
fra Sweco Norge AS .

Buskerud
Fylkeskommune,
03 .05.2017

Ingen funn av automatisk fredede kulturminner,
og ingen merknader ift dette. Heller ingen
merknader ift nyere tids kulturminner. Positivt
med bestemmelser om god tilpassing til
landskapet og eksisterende bebyggelse.

Medfører ingen endringer i
planen.

Ma ttilsynet ,
09.05.2017

Viser til drikkevannsforskriften, vedtatt
01.01.2017. Påpeker at det bør avklares om det
er mulig å etablere et tilfredsstillende
vannforsyningssystem i området før andre deler
av planen iverksettes. Iht § 17 skal
vannverkseier regist rere vannforsyningssystem
på skjema fastsatt av mattilsynet. Kravet gjelder
vannforsyningssystemer som forsyner minst 2
abonnenter.

Det vises til VA - plan og
komment ar fra Sweco Norge
AS v/ Sæther, samt Ringerike
kommunes forslag til
reviderte regulerings -
bestemmelser for vann og
avløp som vurd eres å være i
samsvar med denne
merknaden.



Nye vannforsyningssystemer skal registreres før
byggestart. Registreringen kan utløse krav om
plangodkjenning etter drikkev annsforskriftens §
18 som sier at vannforsyningssystem som skal
dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn
på minst 10 m3 drikkevann, i uken med høyest
forbruk, eller forsyner en eller flere sårbare
abonnenter er plangodkjenningspliktige.
Mattilsynet anbefaler at det planlegges og
etableres nytt felles vannforsyningssystem til
hele området.

Nytt regelverk ift registrering
tas til etterretning, og en
forutsetter at grunneier
følger opp dette punktet
videre.

Ringerike
kommune,
Forurensnings -
myndigheten

Forurensningsmyndigheten har ingen
motforestillinger mot foreslått
fritidsbebyggelse.
Ønsker endring er i b estemmelsene for vann og
avløp, foreslått ordlyd.
Presiserer at plankartet til enhver tid vil være
vedtatt plan.
Presiserer også at foreslått bestemm elser ikke
vil umuliggjøre etablering av enkeltanlegg for
vann og avløp gitt at det kan søkes om
dispensasjon.

Merknaden vurderes i
vedlagte notat fra Sweco
Norge AS v/ Odd Roar
Sæther. Foreslåtte endringer
med mindre justeringer er
satt inn i bestemmelsene.
Det er ikke gjennomført
prøveboringer i om r ådene,
men plassering av områder
for vannforsyning og av løp er
basert på befaringer og kjent
grunnlagsinformasjon. Dette
redegjøres for i notat fra
Sweco.

Felle s ordlyd er benyttet for
planene Vikersetra og
Fisketjern.

Ringerike
kommune,
brannvann

Veger må ha 10 ton n akseltrykk .
Veger må være minst 4 m brede på rettstrekk,
4,5m i svinger. Hellinga må være jevn på
vegene. Hyttene bør ideelt ha en avstand på
minimum 25m, d ette reduserer sjansen for
spredning av brann.

I de fleste tilfeller vil
avstanden mellom hyttene
være oppimot 25 m eller
mer. Dagens arealpolitikk
tilsier at arealer som tas i
bruk til bebyggelse skal
utnyttes tettere – dette er
også hensiktsmessig i forhold
til felles løsninger for vann
og avløp. Disse forholdene
må vurderes opp imot
hverandre.

Brannvann kan h entes i
Fisketjern.

Ringerike
kommune ,
landbruk

Ingen motforestillinger. Vi forutsetter imidlertid
at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør
bruk av omkringliggende skog og utmark.

Medfører ingen endringer i
planen.



Hadeland og
Ringerike
Avfallss elskap,
19.04.2017

Forutsetter at det settes av plass ved
eksisterende område til avfall. I alle veger til
Vikerfjell står containere for avfallshåndtering
nederst i veien. Kildesortering for avfall fra
hytter vil bli innført i nærmeste fremtid. Dette
for å imøtekomme EUs må l om 65 %
materialgjenvinning innen 2030. Med dette
menes at det må settes av tilstrekkelig plass, og
at dette må planlegges ifm nye hyttefelt.

Areal for containere ved
avkjørsel fra hovedvegen
nede i bygda er tilstrekkelig
stort.

Kongsberg 12.06.2017

ar plan & landskap
v/ Anne Ribberud
Landskapsarkitekt MNLA/ Planlegger



BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE UTVIKLINGSAVDETINGEN

RINGERIKE KOMMUNE

Att. Halvard Fiskevold

Postboks l-23 Sentrum
3s02 HøNEFOSS

Vår dato: 03.05.20L7
Deres dato: 10.04.2017

Vår referanse:
Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

Dokid:
17043718
(14t285-17)
Uttalelse kulturm¡nner

J
T

2OL7/L32!2-2
14l28s-s

PlanlD 0605_376 - Fisketjern - del av gnr 295 bnr 1 - Vikerfjell -

Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn -

uttalelse om kulturm¡nner

Vi viser til brev fra Ringerike kommune LO.O4.2OI7 med offentlig ettersyn av reguleringsplan for
Fisketjern, jf. pbl 5 tz-LO. Høringsfrist er satt tt 22.05.2Ot7. Buskerud fylkeskommune gir med

dette en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

KORT OM PLANEN

Planområdet ligger sørøst for Fisketjern ved Vikerfjell, og dekker en del av eiendommen Viker (gnr

295 bnr 1). Planområdet er ubebygd og nærområdet er hovedsakelig bebygd med nyere

fritidsboliger. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nye fritidsboliger, i tråd
med kommunedelplan for Ädalsf¡ella.

AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER

Vi har tidligere utfØrt kulturminneregistrering i planområdet. Da det ikke ble funnet automatisk
fredete kulturminner har vi ingen merknader til planen hva gjelder automatisk fredete
kulturminner.

Soksbehondler arkeologi: Lors Hovlond

NYERE TIDS KULTURMINNER

Vi kjenner ikke til nyere tids kulturminner i planområdet eller i umiddelbar nærhet til planområdet

som blir berørt av planforslaget, og har følgelig ingen merknader til planforslaget hva gjelder

nyere tids kulturminner.

Soksbehondler nyere tids kulturminner: lngrid Lomork, tlf. 32 80 87 10

bfk.no S¡de 1av 2
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
fritidsbebyggelse ved Fisketjern 
 

Ringerike kommune har sendt over forslag til detaljregulering for fritidsbebyggelse ved 
Fiskertjern hvor det skal tilrettelegges for nye hytter. Fylkesmannen viser til nasjonale 
føringer for planlegging av fritidsbebyggelse hvor hensyn til landskap er spesielt 
vektlagt. Deler av det aktuelle området er bratt og ligger eksponert ut mot landskaps-
rommet ved Fiskertjern. På denne bakgrunn anbefaler vi at hyttetomtene nr. 21 og 23 
blir tatt ut av planforslaget. Videre ber vi kommunen som lokal forurensnings-
myndighet om å sikre at utslippene fra hytteområdet ikke resulterer i at resipienten som 
velges forringer tilstanden som følge av utslippene og gjør det vanskelig å oppnå 
miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 10. april 2017 med forslag til detaljregulering for fritidsbebyggelse ved 
Fisketjern, gnr. 295/1 m.fl. 
 
Planforslaget legger til rette for 18 nye hyttetomter med en utnyttelsesgrad på 170 m2 BYA 
hvorav hovedhytte kan utgjøre 120 m2 BYA. Mønehøyden er satt til 6,0 meter. I plankartet er 
hytteplasseringen vist med et eget punkt som skal ligge innenfor grunnmuren til hytta. 
 
Fylkesmannen har i brev av 21. juni 2012 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til friluftsliv, landskap, naturmangfold og energi ble 
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Videre viste vi til byggeforbudet i 100-
metersbeltet i kommunedelplanen. Vi ba om at dette ble sikret som en del av grøntstrukturen i 
planen.  
 

Fylkesmannens kommentarer 

Området ved Fisketjern ligger på en sørvendt kolle i et skogsområde som ligger ca 590-680 
meter over havet. Området er bevokst med gran, furu og bjørkeskog. 
 
Den nordlige delen av byggeområdet henvender seg mot friluftsområdet og landskapsrommet 
som omgir Fisketjern og tomtene med nr. 21 og 23 er foreslått innenfor 100-metersbeltet og 
på den øvre delen av kollen som henvender seg mot dette friluftsområdet. Oppføring av hytter 
her vil bli liggende eksponert i landskapet og forsterke det bebygde preget.  
 
Vi viser til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, 
hvor det er en arealpolitisk føring at det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for 
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fritidsboliger, der fritidsboliger lokaliseres og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, 
landskap, estetikk, energibruk, kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der landskaps-
analyser danner grunnlag for planene. Videre er det viktig at vassdrag skal forvaltes gjennom 
helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. I plan- 
og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlige 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser.  
 
Vi viser også til kommunedelplanens egne føringer og vedtatt arealbruk. Tomtene nr. 21 og 
23 er foreslått delvis utenfor det arealet som er avklart som byggeområde. Når dette området i 
tillegg ligger eksponert i landskapet mener vi det er uheldig å legge til rette for nye hytter her. 
Fylkesmannen har derfor en planfaglig anbefaling om å ta disse to tomtene ut av plan-
forslaget. Det aktuelle området har kvaliteter som friluftsområde og kan være et potensielt 
utsiktspunkt som bør sikres for hele hyttefeltet og ikke som en kvalitet kun to hytteeiere får 
fordelen av. 
 
Når det gjelder de øvrige tomtene så har vi ingen spesielle merknader til disse. Vi mener det 
er positivt at hyttene er nøye plassert i terrenget og at plasseringen er bestemt i plankartet. 
Videre består området av skog som vil skjerme for innsyn og dempe virkingene i landskapet. 
 
Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle 
naturtyper eller sårbare arter. Vi har ingen merknader til dette.  
 
I planbeskrivelsen er det lagt ved en utredning for hvordan vann- og avløpssituasjonen i 
området tenkes løst. For dette hytteområdet er det kommunen som er forurensnings-
myndighet. Vi viser i den sammenheng til forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften) § 4 hvor det går frem at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og minst god kjemisk tilstand.  
 
Vannforskriften er fulgt opp gjennom regional plan for vannregion Vest-Viken. Den regionale 
vannforvaltningsplanen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. 
 
Etter vannforskriften § 12 kan ikke nye tiltak/ny aktivitet tillates i en vannforekomst som ikke 
vil nå miljømålet om god tilstand eller som vil forringe tilstanden, med mindre visse vilkår er 
oppfylt. Fylkesmannen forutsetter at kommunen som lokal forurensningsmyndighet følger 
dette opp og at resipienten som velges ikke forringer tilstanden som følge av utslippene eller 
gjør det vanskelig å oppnå miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen. Dette er 
forhold som må kunne dokumenteres gjennom overvåking av resipientene. 
 
Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller vesentlige 
regionale miljøinteresser tilknyttet våre ansvarsområder. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
fagsjef 

  Brede Kihle   
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Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/51 436 - 2 1 6.05.201 7

Høring og offentlig ettersyn - Vikersetra og Fisketjern - gnr. 295 - bnr. 1

Viker - Vikerfjell - Ringerike kommune - reguleringsplan

Rekkefølgebestemmelsene inneholder at det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye

hytter innenfor planområdet før bygging av nytt kryss ned venstresvingefelt på E1 6

Ringmoen med fylkesveg 1 72 er utf ørt. Krysset er påbegynt og ferdigstilles i begynnelsen av

juli. Deretter kan hyttene få igangsettingstillatelse.

Vi har ingen ytterligere kommentar.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Forurensningsmyndighetens høringsuttalelse til 376 Reguleringsplan - 

Fritidsbebyggelse Fisketjern  

 

Vi viser til høringsbrev av 10.04.2017.  

Forurensningsmyndigheten har ingen motforestillinger mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrevet. Vi forutsetter imidlertid at bestemmelser for vann og avløp må tas inn i 

reguleringsbestemmelsene. Vi har sett på bestemmelser for vann- og avløp i noen av de tidligere 

vedtatte planene på Vikerfjell og foreslå følgende bestemmelser:  

 

§ X.X Vann og avløp. 

 

1. Felles bestemmelse om vann og avløp 

For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før vannforsyning 

og bortledning av avløpsvann er sikret. VA-plan for Fisketjern hytteområde - Vikerfjell, 

08.02.2013 (SWECO 003/2013) skal legges til grunn for prosjektering av vann- og 

avløpsløsninger.  

 

 

2. Vannforsyning 

Det tillates innlagt vann i hyttene. Vannforsyning skal skje ved borebrønn i løsmasser/fjell, og 

etableres som felles anlegg for grupper av hytter i hyttefeltet for å sikre nok og hygienisk 

betryggende vann. Avsatte vannområder i plankartet hvor det forutsettes at det er utført 

prøveboring og gjort analyser skal brukes til uttakssted for drikkevann. Vannforsyningen skal 

oppfylle drikkevannsforskriftens krav. Plassering og utføring av brønner må foretas av 

fagkyndig personell og i tråd med gjeldende VA-plan for området (SWECO 003/2013). 

 

 

3. Avløpsanlegg 

Alle utslipp fra private avløpsanlegg skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. 

Avløpsanlegg skal etableres som felles anlegg for grupper av hytter i hyttefeltet for å sikre 

brukerinteresser og miljø. Avsatte avløpsområder i plankartet hvor det forutsettes at det er 

utført grunnundersøkelser skal brukes til utslippssted (etterpolering) for renset avløpsvann.. 

Avløpsanlegg skal oppfylle lokal og sentral forurensningsforskrift og forurensningsloven. 

Vannklosett kan tillates ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett Plassering og utføring 

av avløpsanlegg må foretas av fagkyndig personell og i tråd med gjeldende VA-plan for 

området (SWECO 003/2013). 
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Viktig å merke seg at kart vedlagt VA-plan ikke er endelig versjon iht. reguleringsplan. Med 

«plankartet» menes det kart som blir gjeldende for reguleringsplanen. Videre vil ikke 

bestemmelsene umuliggjøre etablering av enkeltanlegg for vann og avløp gitt at det kan søkes 

om dispensasjon. 

 

 

 

Med hilsen   

    

Arne Hellum   

Leder   

  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 



   

   
 

Mattilsynet 
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og 
Valdres 
 

 
 

Saksbehandler: Anita Klemensdottir 
Fagervold 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 

 
        
        
 
 

 

 
 

UTTALELSE HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - 
FRITIDSBEBYGGELSE FISKETJERN 
 
Mattilsynet har mottatt detaljplan for fritidsbebyggelse Fisketjern som er ute på høring og offentlig 
ettersyn. 
 
Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen, både til fastboende, 
næringsdrivende, hytteabonnenter og private enkeltvannforsyninger. 
 
Vi er sektormyndighet med ansvar for ivaretagelse av nasjonale, regionale og lokale mål, regler og 
retningslinjer vedrørende forhold som kan berøre drikkevann og drikkevannskilder. 
 
Det er angitt at formålet med denne reguleringen er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse i 
Ådalsfjella. Det er foreslått 18 nye hyttetomter i området ved Fisketjern. 
 
Vi har sett på de delene av forslaget som omhandler drikkevann og har følgende kommentarer: 
 
Det vises til «Nasjonale mål for vann og helse», vedtatt av regjeringen i 2014: «Ved utlegging av 
nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved fortetting innenfor eksisterende 
bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til eksisterende 
vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at man oppnår 
hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter». 
Vi minner om kommunens forpliktelser etter Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). 
 
I planene fremgår det at vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser/fjell. Det skal 
dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann. 
 
Vi påpeker at det bør avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende vannforsyningssystem 
til området før andre deler av planene iverksettes.  
 
Ny drikkevannsforskrift (Forskrift om vannforsyning og drikkevann) er vedtatt og er gjeldende fra 
01.01.2017. I henhold til § 17 skal vannverkseier registrere vannforsyningssystem på skjema 
fastsatt av Mattilsynet. Kravet gjelder vannforsyningssystemer som forsyner minst 2 abonnenter. 
Nye vannforsyningssystemer skal registreres før byggestart.  

Ringerike kommune  
Postboks 123 
3502  Hønefoss   
 
 
 

Deres ref:    

Vår ref: 2017/78950     

Dato: 09.05.2017   

Org.nr: 985 399 077  

 



 

 

 
Side 2 av 2 

 

Registreringen kan utløse krav om plangodkjenning etter drikkevannsforskriftens § 18 som sier at 
vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn på minst 10 m3 
drikkevann(i den uken med høyest forbruk), eller forsyner en eller flere sårbare abonnenter, er 
plangodkjenningspliktige. 
 
 
Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et nytt felles vannforsyningssystem til hele 
området. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anita Klemensdottir Fagervold 
seniorinspektør  
 
 
 
 
 
 



 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

   

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/285-10 14625/17 PLN 376  25.04.2017 

 

Landbrukskontorets høringsuttalelse til 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse 

Fisketjern 

 

Vi viser til høringsbrev av 10.04.2017. 

Landbrukskontoret har ingen motforestillinger mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrevet. Vi forutsetter imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør bruk av 

omkringliggende skog og utmark.  

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Arvid Hagen 

skogrådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



Fra: Tollef Uppstad Buttingsrud [Tollef.uppstad.Buttingsrud@ringerike.kommune.no] 

Til: Halvard Fiskevold [Halvard.Fiskevold@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 20.04.2017 14:53:37 

Emne: SV: Oppsummering møte om brannvannsdekning Vikerfjell 

Vedlegg: image004.jpg; image003.jpg 

Hei 
 
Det står ikke noe direkte om hytter, men når det blir bygget hytter såpass tett må det vurderes som tettbygd strøk, og da kommer kravet til slokkevann, så 
sant faren for spredning ikke er vurdert til liten. 
25 meter ble vi enig om som en fornuftig avstand i møte som vi hadde med Ingeborg Faller og Lars Lindstøl for å ha en liten fare for brannspredning tatt 
forholdene i betraktning. 
 
Tankerekken var som følger: 
I planlegging av beredskap er det viktig å legge inn vannforsyning i tettbygd strøk for å bekjempe brann som er en kommunal plikt.  
Normalt sett er 8 meters regelen (§11-6) mellom byggverk utslagsgivende for hvorvidt det er fare for spredning eller ikke, og om man må legge inn 
begrensinger som brannvegg eller brannceller.  
Kommunal brannberedskap ligger i bånn for dette(med unntak av brannvegg), og herunder også vannforsyning ref. §11-17 2.ledd 
En brann på Vikerfjell vil i de aller fleste tilfeller ha utviklet seg i såpass stor grad at det ikke er sjans for å redde bygget. Skadebegrensning til omliggende 
bygg vil derfor være prioritet i det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet. Uten vann vil dette være vanskelig derfor har vi sammenlignet innsatsen 
opp mot §11-6 5. ledd 3. punkt bokstav b. «Minimum 25 m for store opplag med areal til og med 4 000 m 2 og høyde til og med 7,0 m». Med de 
begrensninger vi har i tid og vann er dette en innsats vi kan klare uten at flere hytter skal ryke med. 8 meter avstand vil vi risikere at vi ikke klarer å redde. 
 
Håper dette ga en grei oppklaring.  
Det er bare å ringe hvis det er noe som er uklart. 
Vi kan godt ta et møte på dette igjen.                                                                                                                                                                              
 

MVH 
Tollef Uppstad Buttingsrud 
Varabrannsjef 

  



****************************************************** 

Ringerike brann- og redningstjeneste, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Dronning Åstas gate 12 
Tlf: 32 11  74 00 (sentralbord) / 40 91 78 22 (direkte)  
 
****************************************************** 

 

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the 

sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of 

viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 

 

Fra: Halvard Fiskevold  
Sendt: 20. april 2017 11:50 
Til: Tollef Uppstad Buttingsrud 

Emne: SV: Oppsummering møte om brannvannsdekning Vikerfjell 

 
Hei! 
Finner ikke hvor i TEK10 hvor det står det med hytter og 25meter mellom hyttene. Kan du sende meg det hvis du vet hvor det står? 
 
Med vennlig hilsen 

 
Halvard Fiskevold 

Arealplanlegger 

 

 

Ringerike kommune  

Areal- og byplankontoret  

halvard.fiskevold@ringerike.kommune.no 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/  

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 



Fra: Tollef Uppstad Buttingsrud  

Sendt: 18. april 2017 14:47 
Til: Halvard Fiskevold 
Emne: VS: Oppsummering møte om brannvannsdekning Vikerfjell 

 
Hei Halvard 
 
Viser til sak 17/792. Ser ikke noe avstsand ut ifra tegningene men viser til denne mailen etter møte vi hadde for et par år siden med Ingeborg og Lars. 
Håper dere kan ivareta det som var innspillene da. (25 meter kommer fra TEK10) 
 
 
MVH 
Tollef Uppstad Buttingsrud 
Varabrannsjef 

  
****************************************************** 
Ringerike brann- og redningstjeneste, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Dronning Åstas gate 12 

Tlf: 32 11  74 00 (sentralbord) / 40 91 78 22 (direkte)  
 
****************************************************** 

 

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the 

sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of 

viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 

 

Fra: Ingeborg Faller  
Sendt: 30. april 2015 14:35 
Til: Tollef Uppstad Buttingsrud; Even Moan 
Kopi: Lars Torstensen Lindstøl 
Emne: Oppsummering møte om brannvannsdekning Vikerfjell 

 



Hei! 
 
Sender noen kjappe punkter fra møtet vi hadde istad, så vi har det skriftlig:  
 
Brannvannsdekning Vikerfjell 
 
Veistandard:  

 Veiene må ha 10 tonn akseltrykk dersom tankbilen skal kunne kjøre. (18t boggie) 

 Veiene må være minst 3 meter brede på rette strekker og 4,5 meter brede i svinger – men gjerne bredere. Behov for møteplasser. 

 Vanlige hårnålssvinger går bra (slik som i eksisterende vei opp til Ringerudsetra), men det blir problemer der det er tilnærma vinkelrette kryss.  

 Helninga må være jevn (obs. kryss). Dersom det er kanter og platåer vil bilen ta nedi.  
 
Hyttene bør ideelt sett ha en avstand på 25 meter til neste hytte, dette reduserer sjansen for spredning. Lang reisetid til Vikerfjell. 
 
På et hyttefelt som Tosseviksetra bør det være en kum eller hydrant på området, men det holder med en. Vannet kan hentes fra nærliggende overflatevann, 
evt. kan det borres etter vann hvis det ikke finnes nok/stabilt overflatevann. (En tankbil og en vanlig brannbil har ikke nok vann i seg selv, men kan fylles i 
kum/hydrant og kjøres til brannsted. Hvis det er under 25 meter fra kum/hydrant til brannen kan slange brukes direkte.) Ved en slik løsning er det viktig å 
fordele ansvar for vedlikehold, slik som rensing av rist til kum/hydrant.  
 
Dersom det skal etableres overnattingssted utløses krav om «automatisk brannslukningsanlegg», som oftest vil si sprinkelanlegg.  
 
 
Fint hvis dere gir en tilbakemelding hvis noe er feil eller mangler =) 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingeborg Faller 
Arealplanlegger  
Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune 
32 11 74 61 

 



Fra: Gunn M. Johannessen [Gunn@hra.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 19.04.2017 14:03:56 

Emne: SV: 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Fisketjern - høring og offentlig ettersyn 

Vedlegg:  

Hei 
Se samme kommentar som for den andre planen. 

Ha en fortsatt fin dag. 

 

Vennlig hilsen 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 

Gunn M. Johannessen 

Tlf: 61314726 

gunn@hra.no 

?Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 

 
 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: postmottak@ringerike.kommune.no [mailto:postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 10. april 2017 09:01 

Til: Firmapost 

Emne: 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Fisketjern - høring og offentlig ettersyn 

 

VÅR REFERANSE: Saksnr: 14/285-5 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold 

Deres ref.:  

 

Oversender vedlagte dokument. 
 

Med vennlig hilsen 

Halvard Fiskevold 

Areal- og byplankontoret 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/285-4  Arkiv: PLN 376  

 

Sak: 22/17 

 

Saksprotokoll - 1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Fisketjern  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
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. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

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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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
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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



08.02.2013
VA plan Fisketjern hytteområde - Vikerfjell

Oppdrag 145331 ; ITH
c: \ users \ ar \ dropbox \ prosjekt \ viker \ vafisketjernv4.docx

ra
o4
n
20
08
-0
1-
23

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



08.02.2013
VA plan Fisketjern hytteområde - Vikerfjell

Oppdrag 145331 ; ITH
c: \ users \ ar \ dropbox \ prosjekt \ viker \ vafisketjernv4.docx

ra
o4
n
20
08
-0
1-
23

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
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344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak 

Klage på vedtak - behandling av 3 klagesaker 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 

4. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. Klagen sendes derfor gjennom fylkesmannen i Buskerud til departementet med 

følgende uttalelse: 

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

 saksframlegg. 

5. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 

 

 

  

 

 

 

 

Sammendrag 
Kommunestyre vedtok 06.04.17, sak 40/17 Områderegulering for Kilemoen sanduttak.  

Planen legger til rette for uttak av sand- og grusressurser, setter rammer for driften av masseuttaket 

samt ivaretar miljø- og samfunnsinteresser.  

 



- 

Planen åpner opp for å ta ut om lag 12 mill. m3 masser (som svarer til ca. 21 mill. tonn) med et 

nedre uttaksnivå begrenset til kote 160. Med et årlig uttak på 330 000 tonn gir dette en levetid på 

ca. 55 år, levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og vil derfor være usikkert.  Planområdet 

er på totalt 952,5 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde og 

vegetasjonsskjerm som også består av områder av biologisk verdifull sandfuruskog.  

 

Planen er en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2. Planen grenser mot flere 

gjeldende reguleringsplaner, samt to planer som er under utarbeidelse. Det skal være sømløse 

grenser mot disse.  

 

Forslagstiller er Svelviksand AS. Planen er utarbeidet av fagkyndig konsulent Asplan Viak AS.  

Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS, Svelviksand AS og Marthe Kristine Kihle.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Bygging av mørtelfabrikk:  

 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder frem til områdereguleringen 

er endelig vedtatt (delegasjonssak 114/10).  

 Nødvendig igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 2011. 

Fabrikken er oppført og har vært i drift siden våren 2011.  

 

Reguleringsplan:  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 oppstart 

av planarbeidet, samt å legge forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn.  

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn merknader fra 

15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

konsekvensutredningens kapittel 5.1.  

 Planprogrammet ble fastsatt av HMA i møte 31.10.11, sak 114/11.  

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 22/15, 09.03.2015. 

 Planforslaget ble 2. gangs behandlet og Områderegulering for Kilemoen sanduttak ble 

vedtatt av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, formannskapet og kommunestyre 

henholdsvis i sak, datert:  

HMA 6/17, 06.02.17  

FM 8/17, 28.03.17 

KS 40/17, 06.04.17 

Til orientering ble saken utsatt i formannskapsmøte 21.02.17, sak 6/17. Formannskapet 

avholdt befaring i forkant av formannskapsmøte 28.03.17. 

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 06.04.2017, sak 40/17 Områderegulering for Kilemoen 

sanduttak. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn tre klager på vedtaket, 

fremsatt av Mary Blikken Gravdal, Miljøpartiet De Grønne samt Norges Miljøvernforbund. 

Klagene er mottatt innenfor klagefristen. Det er også kommet inn et innspill fra Ringerike 

idrettsråd. Denne er ikke fremsatt som en klage, men til orientering legges denne ved saken. 

Klagesakene er oversendt relevante myndigheter for uttalelse. Svelviksand AS har gitt tilsvar 

på klagene. Mattilsynet har sendt inn svar som en faginstans i klagesakene, denne er 

oppsummert i saken og følger som vedlegg.  
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Klage fra Norges Miljøvernforbund, datert 22.05.2017 

Norges Miljøvernforbund (NMF) er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon. NMF har 

sitt hovedsete i Bergen, men har aktive medlemmer og nærmiljøgrupper i hele landet. 

 

NMF mener i denne saken at det er mangelfulle og usikre vurderinger omkring mulige 

skadevirkninger på miljø og menneske som følge av tiltaket. Det bes om at uhildet vannfaglig 

ekspertise får i oppgave å kartlegge miljøproblematikken med masseuttak og 

grunnvannsressurs før masser tas ut. Det påpekes at planområdet og uttaksdybden må 

begrenses ytterligere. Det påpekes videre at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er 

ivaretatt og at tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde. 

Videre skrives det at Norge er i ferd med å gå tom for sand og grus, og at det det bør settes en 

grense i reguleringsbestemmelsene for årlig uttak av naturressurser på Kilemoen. 

 

Svelviksand AS skriver følgende kommentar til de påklagede forhold: 

Vedrørende grunnvann er det gjort omfattende undersøkelser i forbindelse med 

konsekvensutredningen. Asplan Viak AS sin vannfaglige ekspertise har gjort disse 

undersøkelsene, og er å anse som en uhildet instans. Uttaksdybden er redusert med 15 

meter i forhold til opprinnelig planforslag.  Det er gjort store begrensninger i areal 

avsatt til råstoffutvinning, og dette arealet vil være disponibelt for friluftslivsinteresser. 

Når det gjelder behov for sand og grus påpekes det at det planlegges stor aktivitet i 

Ringerike kommune i årene fremover og at en begrensning i årlig uttak vil være svært 

vanskelig for byggindustrien og at det vil være vanskelig å planlegge byggetakt etter 

hva som er tillat av årlig uttak av lokalt byggeråstoff.  

 

Klage fra Mary Blikken Gravdal, datert 23.05.2017  

Mary Blikken Gravdal er lokalkjent og en aktiv bruker av området.  

 

Blikken Gravdal mener at det mangler en overordnet analyse og drøfting rundt 

samfunnsmessige utfordringer mht. klima- og miljøendringer. Det påpekes også at sand, som 

ikke-fornybar ressurs, er blitt en mangelvare både nasjonalt og internasjonalt og det orienters 

om at det i flere land er vedtatt restriksjoner rundt uttak av grus/sand der hvor virksomheten 

kommer i befatning med vann.  

 

Blikken Gravdal mener at saken ikke bare er sektorovergripende, men at den direkte og 

indirekte vil få virkning for hele Ringrikssamfunnet, innbyggernes hverdag og virke. Det 

påpekes at Mattilsynet, repr. for helse og miljø, friluft og idrett ikke er oppført i 

høringsoversikten. Heller ikke talsperson for skog/landskap og vannverksmyndighet ofl. 

 

Masseuttak – grunnvann: 

Blikken Gravdal nevner at det ikke er grundig nok gjort rede for usikkerhet omkring 

grunnvannsmagasinets karakter og egnethet for uttak av grunnvann, og at det bør følges opp 

hvem som skal kartlegge grunnvannsressursen, når og hvordan dettes skal gjøres.  

Blikken Gravdal mener at nedre uttaksdybden på kote 160 ikke er tilstrekkelig. Det fremgår at 

pågående masseuttak de siste 2-3 årene har hatt en eksponential økning både i omfang og 

tempo. Hun skriver videre at det ikke bør kompromisses omkring vannsikkerhet og 

vannkvalitet, og regelverk og sikringsbestemmelser kan ikke bli for strenge. Det fremgår videre 

at i en sak hvor manges interesser blir berørt må det forventes flere perspektiv med avveiing 

fordeler/ulemper.  
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Blikken Gravdal kommer med et konkret forslag om at uttaksdybden blir maksimum 15-20 m 

fra bakkenivå. Og at det settes grense på maksimalt årlig uttak, videre foreslås det at 

sandfuruskogen skal beholde 90 % av gjenværende 1155 daa. Tidshorisonten for uttak settes 

til maksimalt 20-35 år 

 

Nærmiljø og friluftsliv: 

Det fremgår av Blikken Gravdal sin klage at tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv 

og tilgjengelig areal. Det minnes om kommunens ansvar å fremme bærekraftig utvikling og at 

kommunen både har verktøy og mandat for tilrettelegge og gi føringer for arealbruk som 

kommer befolkningen til gode. Hun beklager at engasjerte ungdommers stemme ikke er 

kommentert eller i hensyntatt. Det fremgår at det er beklagelig at det ikke finnes mer enn ett 

forslag for avbøtende tiltak, som er opparbeidelse av tverrforbindelse i form av sti mellom øst 

og vest, lengst nord i planområdet. Blikken Gravdal mener dette tiltaket ikke treffer brukernes 

behov. Det er per i dag et rikt nett av stier og turløyper, fra sørlig kant for uttaksområdet til 

innover på moen og er et særegent kvartærgeologisk landskap, mange dødisgroper og 

buktende åsrygger fra siste istid. Det forslås innarbeidet en avtale som forplikter tiltakshaver 

og arealplanmyndigheten mht. istandsetting av tidligere uttatte arealer, og etappevis 

istandsetting av fremtidig masseuttak 

 

Naturmiljø/Sandfuruskog: 

Føre-var prinsippet og tvilen omkring konsekvensen for sandfuruskogen burde komme naturen 

til gode. Blikken Gravdal mener at kommunen burde gå inn for at gjenværende sandfuruskog 

utgjør 90 % av gjenværende 1155 daa. Uttaksarealet reduseres tilsvarende. Naturtypen 

sandfuruskog sikres gjennom reguleringsplan med tilhørende bestemmelser som hindrer hogst 

og andre tiltak som reduserer verdien av naturtypen.  

 

Svelviksand AS skriver følgende kommentar til de påklagede forhold: 

Det er vanskelig å se at Blikken Gravdal bringer noen nye elementer inn i klagen.  

Vedrørende grunnvann vises det til samme kommentar som til NMF.  

Videre svares følgende uttalelse ut: «Det er stor usikkerhet om grunnvannsmagasinets 

karakter og egnethet for uttak av grunnvann innenfor planområdet». 

Denne uttalelsen er ment som at det er usikkert om grunnvannmagasinet i det hele tatt 

er av en slik karakter at det er egnet for uttak av grunnvann. Dette fordi massene er 

finkornig, og ikke grovkornig som lenger nord på moen. 

Videre svarer de ut at uttalelsen til Blikken Gravdal, om at sandtaket har hatt en 

«eksponential» økning i omfang og tempo; Svelviksand AS skriver at dette ikke 

stemmer. De skriver at de i de siste ti årene har hatt et jevnt uttak på mellom 260 000 

og 330 000 tonn pr år. I 2016 ble det tatt ut 305 000 tonn. 

Vedrørende sandfuruskog er planen begrenset dramatisk i forhold til opprinnelig plan 

og anbefaling fra ekspert Rune Solvang, biolog ved Asplan Viak AS er fulgt.  

 

Klage fra Miljøpartiet De Grønne, datert 23.05.2017 

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et landsdekkende politisk parti. 

 

MDG mener at kotehøyde for nedre uttaksgrense bør settes til 175. MDG mener at 

usikkerheten som planforslaget skaper mht. grunnvannsforekomsten i planområdet, samt 

svekkelsen av grunnvannsbeskyttelsen og grunnvanns fluktuasjoner som kan oppstå gjennom 

masseuttaket, kan være i strid med EUs vanndirektiv. MDG er bekymret for kommunens 

fremtidige behov vann, ved fremtidig befolkningsvekst, og at tiltaket i dette perspektiv ikke er 
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bærekraftig. MDG mener at hele sandfuruskogen bør vernes. Det fremgår også at Ringerike 

kommune bør fremskaffe en helhetlig plan for bruken av sine samlede grusressurser og 

oppmuntre til redusert bruk. MDG ønsker at uttak av masser må grensesettes og tidfestes, 

helst med årlig tak angitt i kubikk og at det begrensningen blir vesentlig lavere enn dagens nivå. 

MDG mener også at områdereguleringen med bestemmelser bør sikre at planforslaget 

reduseres tilsvarende i areal ned til en tidshorisont for uttak på 20-35 år. 

MDG mener også at det mangler en oversikt over avbøtende tiltak og at det kun er stilt krav 

om ett avbøtende, og at dette ikke treffer innbyggernes behov. MDG kommer med forslag om 

at bl.a. etablering av geo-informasjonssenter i området, gjerne samstemt med Hensmoen.  

 

Svelviksand AS skriver følgende kommentar til de påklagede forhold: 

Svelviksand AS mener det ikke er noe i denne klagen som ikke har fremkommet og 

vært behandlet svært grundig tidligere. Svelviksand AS viser for øvrig til svar gitt på 

klagen til Blikken Gravdal og Miljøvernforbundet. 

 

Mattilsynets svar som faginstans i klagesak, e-post datert 21.06.17. 

Mattilsynets ble orientert om de innsendte klagene som faginstans i saken. Mattilsynet har svart 

opp med bl.a. at de har registrert foreliggende bekymringer for en eventuell forurensning av 

grunnvannet på Kilemoen. De orienterer videre om kommunens ansvar er tydeliggjort i 

drikkevannsforskriften av 01.01.17. Det vises videre til Nasjonale mål for vann og helse, 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, forskrift om vannforsyning og 

drikkevann, forskrift om rammer for vannforvaltningen og lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg m.fl. Det forventes at målene og virkemidlene som fremgår av forventninger og 

forskrifter får betydning for bl.a. oppfølging fra offentlig forvaltning og arbeidet med 

reguleringsplan for Kilemoen sanduttak. Det forventes at det er foretatt en grundig fareanalyse 

i forhold til Ringerike vannverk og vannverkets influensområde. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Klagene har holdt seg innenfor klagefristen og de tre som har 

påklaget vedtak vurderes å ha rettslig klageinteresse etter Forvaltningsloven § 28. 

Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage på reguleringsvedtak 

forelegges hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA), formannskapet og 

kommunestyre iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Dersom HMA finner grunn til å 

ta klagen til følge, legges saken fram for formannskapet og kommunestyret med forslag til 

endring av vedtak. Hvis man ikke finner grunn til å ta klagen til følge, fatter kommunestyre 

vedtak og sender saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Alternative løsninger 
Hvert enkelt av de alternative forslagene kan sees på som selvstendige vedtakspunkt.  

1. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 
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Rådmannens vurdering 

Overordnede planer 

Rådmannen vil innledningsvis oppsummere kort de overordnede planer som legger rammene for 

vedtatt plan 0605_344 Områdeplan Kilemoen sanduttak. Kommuneplanens arealdel vedtatt 

30.08.2007 legger til rette for råstoffutvinning, nåværende og fremtidig masseuttak. 

Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Formannskapet har vedtatt Temautredningen for 

masseforvaltning 18.08.15, sak 88/15, som en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i 

arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Formålet med utredningen er å gi en oversikt 

og et kunnskapsgrunnlag for å anbefale hvilke areal som burde settes av for m.a. masseuttak, videre 

også gi oversikt over overordnede rammebetingelser.  

 

EUs vanndirektiv og kommunes ansvar 

Rådmann viser til kommunes plikter i Veiledning til drikkevannsforskriften § 26 og Forskrift om 

rammer for vannforvaltning. Vannforskriften er basert på EUs vanndirektiv som setter klare 

rammer for hva som er god vannforvaltning. Ringerike kommune plikter å oppnå målet om godt 

vannmiljø. 

Kommunen skal i samsvar med Folkehelseloven kapittel 2 ta de nødvendige hensynene til 

drikkevann når bl.a. kommuneplan og reguleringsplaner utarbeides. Kommunen plikter å vurdere 

restriksjoner for å beskytte råvannskilder og tilsigsområder.  

 

Ringerike vannverk og klausuleringsplan 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg som 

forsyner ca. 24 000 innbyggere fra seks grunnvannsbrønner via dagens høydebasseng. Ringerike 

kommune er nå i gang med å etablere et nytt vannbehandlingsanlegg i tilknytning til eksisterende 

anlegg på Kilemoen. Kapasiteten for nytt anlegg er 225 l/s, mot dagens 100 l/s, anlegget vil kunne 

forsyne til 60 000 innbyggere. Det er utarbeidet en klausuleringsplan med beskyttelsesbestemmelser 

for influensområdet til vannverkets produksjonsbrønner. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk 

og aktiviteter er knyttet til fire soner (0-III). Mattilsynet har gitt klarsignal for å gå videre med saken 

og har gitt en plangodkjenning av reservebrønnene. Klausuleringsplanen er en plan som brukes i 

pågående regulering av vannverksområdet. Planområdet for sanduttak på Kilemoen ligger utenfor 

definert influensområde til Ringerike vannverk og grenser til sone III i nord. Til 

beskyttelsesbestemmelser for sone III tillates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til 

godkjente driftsplaner. Det har vært tett dialog med Teknisk forvaltning avd. utbygging i Ringerike 

kommune, som ansvarlig for Ringerike vannverk underveis i planprosessen. Grunnvann er et eget 

tema i konsekvensutredningen. 

 

Rekkefølgekrav og sikring av grunnvannsressurs 

Grunnvannsboringer innenfor planområde for Kilemoen sanduttak skal gjennomføres i samråd med 

forvaltningen i Ringerike kommune, som vannverkseier. Dette sikres i følgende 

rekkefølgebestemmelse 

§ 4.2.1 Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike kommune og 

Ringerike vannverk og på grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for fremtidig uttak av 

grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn.  

 

Avstand til grunnvann 

Veileder for vurdering av grunnvann i henhold til vannforskriften 03:2013 skriver følgende i omtale 

av påvirkningsfaktorer for grunnvannsforekomster, kapittel 2.3: 

«Uttak av grus reduserer mektigheten på umettet sone (avstand til grunnvannet) og dette 

sammen med potensiell forurensende aktiviteter i et grustak, øker faren for forurensning 
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av grunnvannet. I konsesjonsvilkår til masseuttak av grus skal det normalt være en 

minsteavstand til grunnvann på minst tre meter..»  

For Kilemoen sanduttak med tillatt uttak ned til kote 160 vil mektigheten på umettet sone være 

mellom 17-25 m (grunnvannet står høyest i nord ca. kote 143-142 og i sør står grunnvannet på ca. 

kote 137-135). 

 

Uhildet ekspertise 

Når det gjelder uhildet ekspertise viser rådmannen til pbl. § 12-2, der det fremgår at 

områderegulering utarbeides av kommunen, men kommunen kan likevel overlate til andre 

myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Asplan Viak AS har planfaglig 

kompetanse og har bistått i arbeidet med planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning og 

har bl.a. ekspertise på fagområder som naturressurser, friluftsliv og landskap, grunnvann, støv og 

støy mm. 

 

Mangelfull høringsoversikt og manglende uttalelser 

Da gjelder en mangelfull høringsoversikten ved 2. gangs behandlingen, fremgår de viktigste 

høringsinnspillene og endringer i saksframlegget. Det fremgår av saksframlegget at ikke alle 

uttalelsene er kommentert, men at de følger saken som vedlegg der alle uttalelsene er oppsummert i 

sin helhet. Da gjelder mangelfull uttalelse fra bl.a. Mattilsynet, helse og miljø, friluft og idrett, 

talsperson for skog/landskap og vannverksmyndighet er alle varslet i høringen, vedlagt følger 

kopi av Varsel om høring og offentlig ettersyn med adresseliste. 

 

Sand som begrenset ressurs 

Det fremgår bekymring gjeldende sand og grus som begrenset ressurs. Arbeidet med konsekvenser 

av områdeplanen har tatt sikte på å ivareta både miljø- og samfunnsinteresser. Kilemoen er et viktig 

friluftsområde og naturtypen sandfuruskog preger område, samtidig som uttaksområdet er 

kategorisert som nasjonalt viktig i NGUs grus- og pukk database. Arealformål for råstoffutvinning 

ble etter høring og offentlig ettersyn redusert for å ivareta større andel av sandfuruskogen. 

Endringen tilrettelegger for råstoffutvinning 563,8 daa og grønnstruktur / vegetasjonsskjerm 388,7 

daa. Ringerike kommune vil på bakgrunn av den utvide kunnskapen om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi, endre formål ved revidering av gjeldende kommuneplan for areal som er avsatt til 

formål vegetasjonsskjerm (GV) i plankart. Nytt formål settes til LNF-område, i tråd med vanlig 

praksis.  

 

Barn og unges interesser 

Det er også påklaget at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt og at 

tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde, det er også lagt vekt 

på at ungdommenes stemme ikke i tilstrekkelig grad er hørt.  

 

Jfr. Pbl. § 3.3 har kommunestyre ansvar for å sikre en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 

interesser i planlegging. Barnerepresentanten til Ringerike kommune, som talerør for barn og unge 

er i samband med høring og offentlig ettersyn, varslet.  Rådmann har i denne saken måtte vurdere to 

svært motstridende interesser i et område som har stor verdi for både frilufts- og næringsinteresser. 

Rådmann er godt kjent med at område er et viktig tur- og rekreasjonsområde, og at det i stor grad 

benyttes av barn og unge både fra nærmiljø og av tilreisende. Område er unikt med sin størrelse og 

er mye brukt til bl.a. orientering; Områder som kan fungere som erstatning for denne type aktivitet 

er Eggemoen. Rognerud og Oppenåsen/Heggen er også potensielle friluftsområder i nærområdet. 

Område avsatt til masseuttak er som også nevnt i forrige avsnitt redusert i både omfang og dybde, 

og et større areal vil bli avsatt til vegetasjonsskjerm og grønnstruktur, og nytt formål for denne 

strukturen vil sikres ved revidert arealdel av kommuneplan. Det ligger en bolig langs 
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Follummoveien; foruten denne, er område avsatt til råstoffutvinning ikke direkte inntilliggende 

boligområde. Rådmann er kjent med konflikten dette tiltaket medfører og at områder som i dag 

benyttes som aktivitets- og friluftsområde går tapt. Eksisterende løypenett/forbindelser i 

influensområdet vil opprettholdes. Når det gjelder sikring av uttaksområde plikter tiltakshaver til 

enhver tid å følge gjeldende sikkerhetsforskrifter. Sikring av uttakskanten følges opp av 

tilsynsmyndigheten i henhold til Mineralloven. 

 

Samlet vurdering 

Klagene bringer få nye momenter i saken. Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de 

framgår av saksframlegget til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, formannskapet og 

kommunestyre, datert 23.01.17, med de endringer som fremgår av vedtak fattet av kommunestyre 

06.04.2017, sak 40/17.  

Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge.  
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Klage over vedtak fattet i kommunestyret 06.04.2017. 
Områderegulering for Kilemoen sanduttak-2.gangs behandling
 
Saksframlegg: Arkivsaknr.:14/1015-66            Arkiv: PLN 344
344  Områderegulering for Kilemoen sanduttak- 2. gangs behandling.

Bakgrunn/Begrunnelse for klage. 
I rådmannens framlegg til vedtak savnes overordnet analyse og drøfting rundt  
samfunnsmessige utfordringer som  Ringerike og resten av kommune-Norge står overfor i 
forbindelse med klima-og miljøendringer.  Fordi både uttak og foredling av denne ikke-
fornybare ressursen påfører klima og miljø uopprettelige skader. 
Samtidig er Norge i ferd med å gå tom for sand. (NGU-okt.2014). 
Også globalt er sand blitt en mangelvare. Likevel fortsetter uttaksvirksomheten i flere 
distrikter, som i vår kommune,som om tilgangen er ubegrenset. 
Vann er forutsetning for alt liv, og opptrer ofte i samband med sand, som både er 
filteringsanlegg  og beskyttelse for drikkevann. 
Flere land har vedtatt restriksjoner rundt uttak av grus/sand hvor virksomheten kommer i 
befatning med vann.  (Sverige er et av disse, også med avgiftsbelagt masseuttak). 

Klagen tar opp tre områder som berøres av utvidet sanduttak:                                                 
1. Masseuttak/Grunnvann, 2. Nærmiljø/friluftsliv, 3. Naturmiljø/Sandfuruskogen.

Utskrift av relevant lovverk nederst i dokumentet.
1. Masseuttak- grunnvann. Side 20, 23 i saksframlegget.
Vann fluktuerer på ulike dybder og områder. Det er derfor ingen gitt eksakt å kunne 
forutsi/fastslå vannets bevegelser eller posisjon på et gitt tidspunkt. Som også uttrykkes i 
saksdokumentet: «Det er stor usikkerhet omkring grunnvannsmagasinets karakter og 
egnethet for uttak av grunnvann innenfor planområdet».   
Når det samtidig konkluderes med at «grunnvannsressursen innenfor planområdet skal 
kartlegges før og under uttak av massene»...osv, kan om vi vil eller ikke, begrepet 
«gambling»  melde seg.  Spørsmål om «hvem gjør hva, når, hvordan» krever svar...krevende
å besvare, enn si følge opp. Betenkningen munner likevel ut i at «Gjenværende beskyttelse 
er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres.»

Uttaksdybde og «alternative løsninger.» 
Rådmannens «sukring av pillen» ved presentasjon av «worst case» kote 145, ga et lite «løft»
til kote 160. Av plasshensyn gjengis ikke begrunnelsen, men som utløser spørsmål om 
hvorfor ikke dette ble fremmet som første forslag?
Pågående masseuttak har de siste 2-3 år  hatt en eksponensial økning både i omfang og 
tempo, og som idag, iflg.areal-og byplan er i ferd med å krysse grensen mellom eksisterende
og framtidig uttak. 
Landskapsendring på kort tid.
Bare siste året har landskapet fullstendig endret karakter, en erfaring som vel også 
politikerne gjorde under befaringen i området i forkant av formannskapets møte 28.03. i år.
Redusert uttak med 15 m utgjør en forskjell, men langt fra tilstrekkelig ifht   maksimum 
sikring av grunnvannsressursen, som siden siste istid har hatt et 60-70 meters 



beskyttelseslag over seg. 
Vannsikkerhet og vannkvalitet bør det ikke  kompromisses om, og regelverk og 
sikringsbestemmelser her kan ikke blir for strenge.   
Behov for flere alterative løsninger.
I en sak hvor mange interesser blir berørt, må det forventes flere perspektiv/ståsted, med 
avveining av fordeler og ulemper. Med unntak av pkt 3 foreligger kun ett valg mht aktuelt 
forslag til tiltak.

Konklusjon.
Verken Uttak ned til  kote 160 eller drifts/levetid på 78 år vil gi bærekraftig forvaltning. 
(Bærekraft går på å dekke behov til de som lever idag uten å ødelegge framtidige 
generasjoners muligheter til å dekke sine). Dette må derfor gjenspeiles i kommunens 
reguleringsplaner, hvor økt styring og øvre uttaksrammer legges til grunn. 

Forutsigbare rammer mht knappe naturressurser/råstoff  har som «synergieffekt»  
nytenkning  og innovasjon ifht alternative byggråstoff og bærekraftig forvaltning. « Nød 
lærer naken kvinne å spinne». Tre og trevirke, sammen med knust fjell/pukk, vil være 
aktuelt byggråstoff sammen med et tilmålte, begrenset uttak av grus og sand.
.
Flere store sandforekomster
Kommunen må i større grad utvise vilje og evne til å ta konsekvensen av at sand  ikke 
lenger er en ubegrenset ressurs, og vektlegge  bærekraftskravet i fht kommende slekter. 
Ringerike  har vederlagsfritt forsynt store deler av Østlandet med byggråstoffer i mer enn 60
år. På tide snart å «søke» avløsning før sentrumsnære områder og moer ender opp som 
grushauger og «månekratere».  Det finnes andre store sandforekomster. Kilemoen og 
Hensmoen er bare 2 av 7 andre store sandforekomster i Østlandsområdet. 
 «Naturskjønne» mangfoldige  Ringerike er ikke tjent med store sår i landskapet. 
Avskjerming mot innsyn til store sår i landskapet er til liten trøst for de som ferdes i 
området. Dessuten er de skjemmende sporene i landskapet synlig fra byens 
omkringliggende høyder.

Forslag: 
Fra bakkenivå maksimum 15-20 m uttaksdybde v/ videre masseuttak på Kilemoen.
Uttak av masse må grensesettes, med  årlig tak vesentlig lavere enn dagens. Angis i kubikk 
(m3) som lettere kan måles og forutberegnes. 
Sandfuruskog beholder 90 % av 1155 daa av eksisterende areal.
Planforlag reduseres tilsvarende.Tidshorisont for uttak settes til 20-35 år.Gir forutsigbarhet.
Etappevis avgrensing i terrenget for å hindre  rasering av skog og toppmasse før masse i 
pågående uttak er tatt ut. Legges inn i reguleringsplan med tilhørende bestemmelser. 

2. Nærmiljø og friluftsliv, s 19, 23. 
Sett i forhold til byutvikling, grønt skifte og byfortetting, trenger distriktet  natur-
friluftsområder, i gang-sykkelavstand til tettsted og sentrum. 
Naturområder som gjør friluftsliv og mosjon lystbetont.
«Planområdet brukes ofte, og av mange. Området er særlig godt egnet til 
friluftsliv»...»Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv fordi 



tilgjengelig areal for friluftsliv gradvis reduseres» (s.19). Også i endringsforslaget etter 
innspill vises det til at «Området er mye brukt til friluftsliv/orientering.» 
Selv om kommunen har hatt mulighet som arealmyndighet til å foreta «avveininger mellom 
næringsinteresser  og friluftsliv»  med resultat  til fordel for sistnevnte, problematiserer 
rådmannen ikke at avveiningen tilgodeser næringsinteresser.  I stedet forsøkes «plastring av 
såret»/»avbøtende tiltak», som kommenteres her lenger nede på siden.

Det er å beklage at området friluft er  blitt så lavt prioritert. Det  må  bli gjenstand for ny 
gjennomgang av tema friluftsinteresser.  Verdt å minne om at det er kommunen, plan-og 
arealmyndighet, som iflg.§1 Pbl skal fremme bærekraftig utvikling, på tvers av sektorer, til 
beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.. 
Og like beklagelig, om ikke mer, er at høringsuttalelsen fra tre engasjerte ungdommer ikke 
er blitt kommentert. Et lesverdig og tankevekkende notat fra unge mennesker som er glad i 
natur og friluft.
Disse ungdommene representerer framtida og er bare 3 av mange som idag bruker området 
og som i likhet med mange andre av innbyggere ønsker tilgang til dette flotte naturområdet 
også i framtida.
Både nålevende og generasjoner etter oss burde få de samme muligheter som oss til å ferdes
i natur og oppleve naturens mangfold, helst uten bilbruk.

Det er mao ingen automatikk i at pågående masseuttak fortsetter «framrykningen» av egen 
kraft og tyngde. Kommunen har både verktøy og mandat utover å «toe sine hender» til å 
tilrettelegge og gi føringer for areabruk som også kommer befolkningen til gode.

Mht istandsetting/avbøtende tiltak i et mye brukt friluftsområde:
.
Svelviksand AS har tatt ut grus og sand siden 1967, men har så langt ikke sørget for 
istandsetting av uttatte områder til frilufts-og rekreasjonsformål i området.
Mineralloven fokus på naturmangfold, friluft og folkehelse, hvor det i § 50 
heter..«Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster skal sørge for forsvarlig 
opprydding av området mens arbeidene pågår og etter at disse er avsluttet».

Vi trenger både parker og grønne lunger i byen og  tilgang til sentrumsnære ubearbeida 
friluftsområder. Jfr kommunens Folkehelsemelding 2012)   
Derfor er å beklage at eneste forslag til «avbøtende»tiltak, er «opparbeidelse av 
tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet! s 23.
Et forslag som iflg areal-byplan, ikke har kommet fra innbyggerne, men fra 
administrasjonen selv. Et tiltak som mildt sagt ikke «treffer».
Kvartærgeologisk særegent landskaps-og friluftsområde.
Området på hele dette flotte friluftsområdet, rommer et rikt nett av «naturlige» stier og 
turløyper, fra sørlig kant for uttaksområdet til innover på moen og til nordøstlig kant.
Dette området, både Midtre og nordlige Kilemoen er et særegent kvartærgeologisk 
landskap, mange dødisgroper og buktende åsrygger/eskere fra siste istid.

Forslag  friluftsliv :
Det må innarbeides i ny reguleringsplan en avale som  forplikter tiltakshaver og areal-



planmyndighet mht istandsetting av tidligere uttatte arealer. 
Det samme gjelder etappevis istandsetting ved framtidig masseuttak.

3. Naturmiljø/Sandfuruskog. s19, 22. 
Iflg.Notat 2, (kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015,dat.04.04.2016), har hele 
naturtypelokaliteten vært på min.1300 da før sanduttak. Dagens areal utgjør 1155 og 
«Sandfuruskogen på Kilemoen er i forbindelse med nasjonal kartlegging av sandfuruskog 
vurdert som svært viktig.(A-verdi) (Brandrud m.fl.2014). Kilemoen er gitt en A-verdi blant 
annet på grunn av stort areal. Arealet i seg selv er en viktig kvalitet da det er få slike store 
og intakte tørre sandfuruskoger med gode habitatkvaliteter for sandfuruskogarter. Store 
areal er en viktig premiss for å opprettholde levedyktige populasjoner på sikt».
Brandrud  m fl 2014). 
I kartleggingsnotatet henvises til «mangelfull kunnskap om fordeling av forekomst av 
sjeldne og rødlistede arter av sopp innenfor sandfuruskogen. Hvorvidt rødlistede sopparter 
finnes spredt eller er klumpvist fordelt innenfor sandfuruskogen kan være viktig kunnskap.»

Utover å konstatere at «det er faglig vanskelig å vurdere hvor mye arealtap som skal til 
forat verdien på en lokalitet med verdi A blir redusert til B» tas ikke endelig avgjørelse på 
eksakt størrelse areal:  «Dersom 70-100 av lokaliteten står igjen, vil verdien med stor 
sannsynlighet ikke endres».
Avslutningsvis henvises til avbøtende tiltak/faglig råd:
«Dersom det gis tillatelse til uttak, kan det stilles som et vilkår kartlegging og overvåking 
av sopp på Kilemoen (og i evt.andre planprosesser i verdifulle sandfuruskoger på 
Ringerike), feks i en 10 års periode for å kartlegge artsinventar av rødlistearter.»

Ad oppfølging til bevaring av naturmangfold/sandfuruskog. Se s 22 saksdokumentet. Nytt 
formål som settes til LNF-område er ikke tilstrekkelig for sikring av denne naturtypen. LNF 
muliggjør ikke hindring av hogst. «Viktig at naturtypen blir sikret gjennom reguleringsplan 
med tilhørende bestemmelser som hindrer hogst og andre tiltak som reduserer verdien av 
naturtypen».
( brev 10.01.2017-Fylkesmannen). 

Konklusjon.
Med henvisning  til ovennevnte og til Nml §§ 1 og 9, burde både føre-var-prinsippet og 
tvilen komme naturen til gode.  
Vi kan si med biolog Dag O.Hessen: «Vern av landskapet har derfor en dobbel begrunnelse, 
både en biosentrisk og en antroposentrisk(menneskesentrert)» og han henviser til at 
landskapsvern ikke utøves for landskapets egen skyld, men av hensyn til artene som lever 
der og vår opplevelse av det. 
 
Forslag Naturmiljø/Sandfuruskog :
Med henvisning til momentene ovenfor bør kommunen gå inn forat gjenværende 
sandfuruskog utgjør 90% av gjenværende 1155 daa. Uttaksareal reduseres tilsvarende. 
Naturtypen - sandfuruskog - sikres gjennom reguleringsplan med tilhørende bestemmelser 
som hindre hogst og ande tiltak som reduserer verdien av naturtypen. 



Ad høringsuttalelser/Vedlegg. 
Saken er ikke bare sektorovergripende, men vil ha direkte og indirekte virkning for hele 
Ringerikssamfunnet, innbyggernes hverdag og virke.
Men høringsinstanser som Mattilsynet, repr.for helse og miljø, friluft og idrett er ikke  
oppført i høringsoversikten. Heller ikke talspersoner for skog/landsbruks og 
vannverksmyndighet. ofl.
Vedlegg (nr 12) fra Ringerike Idrettsråd gjelder uttalelse ang sak i Jevnaker.

Aktuelle lovtekster :
Grl § 112. «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en 
langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har 
rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte 
inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd»

Lov om Naturmangfold, nml, §1. Lovens formål er at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
Enhver tvil når det gjelder  konsekvenser av inngrep, må komme naturen til gode. 

Nml § 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.»  Tiltak som sikrer 
naturverdier og innbyggerne. (undertegnedes anm)

Plan-og bygningslovens § 1: Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Minerallovens §§ 49 og 50, hhv Sikringsplikt og Oppryddingsplikt, inneholder i sistnevnte:
«Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster skal sørge for forsvarlig opprydding
av området mens arbeidene pågår og etter at disse er avsluttet».

Forvaltningsloven 
§ 37, første ledd:
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Med vennlig hilsen
Mary Blikken Gravdahl
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Kilemoen sanduttak – klage over vedtak 
 
Fire partier gikk imot å vedta «344 - Områderegulering for Kilemoen» 
Sanduttak» i Kommunestyret 6.4.17 (sak 40/17). Protokollen opplyser at 6 
medlemmer gikk imot. De representerte Venstre og SV, som begge har to 
representanter, samt Solidaritetslistas ene medlem og Miljøpartiet De Grønnes 
ene. Det er sistnevnte som her frembringer denne klagen som også kan 
betraktes som en stemmeforklaring fra MDG. 
 
Det er flere grunner til at Miljøpartiet De Grønne ikke aksepterer den planlagte 
utvidelsen av masseuttaket på Kilemoen. Usikkerheten knyttet til 
grunnvannsmagasinet under planområdet har vært oppe i debatten og gjorde at kote 
160 ble valgt. Føre-var-prinsippet om å sikre en fornuftig og trygg utnytting av 
ressursene i naturen, lå bak dette. Etter vår oppfatning bør grensen settes høyrere, 
ved kote 175, og slik utgjøre tidspunktet for vurdering av ny reguleringsplan. 
Usikkerheten som planforslaget skaper mht. grunnvannsforekomsten i planområdet, 
samt svekkelsen av grunnvannsbeskyttelsen og grunnvannsfluktasjoner som kan 
oppstå gjennom masseuttaket, kan være i strid med EUs vanndirektiv. Det må tenkes 
helhetlig da Ringerike vannverk Kilemoen som er situert nord for planområdet, er der 
for å forsyne ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. Med en flerdobling av 
befolkningen har vi et framtidig behov for store mengder grunnvann. Masseuttakets 
omfang er derfor ikke «bærekraftig», les: vannressursene er ikke opprettholdbare i 
det tidsperspektiv som planene åpner for og slik i konflikt med kommunens eget 
vannbehov for å møte befolkningsveksten. 
 
Et uttak av det omfang det legges opp til på Kilemoen – med et uttaksregime over 
kanskje mer enn 35 år før ny reguleringsplan – er uakseptabelt slik det står til med 
presset på grusressursene. Kilemoen er blant landets desidert største og har 
nasjonale verneverdier knyttet til sandfuruskogen. 70 % er bevart etter 
Fylkesmannens innsigelse. MDGs oppfatning er at det hele bør vernes. Sverige har 
et langt strengere vern om sine grusressurser med avgift lagt på uttak, og politikken 
der er i tråd med SGUs anbefalinger. Grus er en begrenset ressurs, og NGU ønsker 
økt bruk av pukk, blant annet pga. konflikt med grunnvannet som vi har pekt på over. 
MDG har også foreslått et geoinformasjonssenter i området, gjerne samstemt med 
Hensmoen, noe kommunen har under utredning. Forekomstene på Kilemoen er del 
av de rike verdiene som Ringerike har, og som vi gjennom et slikt senter vil vise frem 
og hegne om. Kommune må ikke ødsle bort sine ressurser for kortsiktige hensyn. Vi 
har verdier for fremtiden. Ringerike kommune bør nå fremskaffe en helhetlig plan for 
bruken av sine samlede grusressurser og oppmuntre til redusert bruk. Grusen hører 
hjemme i naturen, hos oss er den også grunnlaget for de rike nasjonalt verneverdige 
sandfuruskogene som ligger oppå dem. Slik har de stor verdi for friluftslivet samtidig 
som de har en naturlig ledningsevne for vann.  
 



Med dette vil MDG peke på et til dels oversett faktum: Det som er på overflaten, 
spiller sammen med som er nedi grunnen. At representantene fra formannskapet 
valgte å sitte i bussen ved befaring og ikke inspisere arealet og vurdere reelle 
grenser mot sandfuruskogen og friluftsområdene slik de vil bli om masseuttaket i 
foreslått plan gjennomføres i sin helhet innen 2095, synes MDG er beklagelig. Med et 
tidsperspektiv på 78 år for uttak, med en kanskje sterk befolkningsvekst og tilhørende 
behov for nærnatur og friluftsområder, og krav til bærekraftig utvikling og press på 
naturressursene nevnt over, kan ikke kommunestyre binde opp arealbruken for et 
stort antall kommunestyrer fremover. Ved kommende arealrevisjoner av 
kommuneplanen må en kunne justere grenser påny. Det vil si at uttak av masse må 
grensesettes og tidsfestes, helst med årlige tak angitt i kubikk allerede nå og det 
vesentlig lavere enn dagens nivå. I tråd med dette bør også planforslaget reduseres 
tilsvarende i areal ned til en tidshorisont for uttak på 20-35 år, noe som kan gi 
forutsigbarhet og mulighet for etappevis avgrensing i terrenget for å hindre rasering 
av skog og toppmasse før masse i pågående uttak er tatt ut (noe skjedde på 
Hensmoen i 2016). Dette bør legges inn i reguleringsplanen med tilhørende 
bestemmelser. 
 

Det må derfor tenkes og besluttes trinn for trinn i reguleringsplanen for Kilemoen. Det 
er slett ikke tid nå for å gi langtidsgavepakker for en utvinner og da uten å kreve noe 
tilbake. Mineralloven stiller krav til istandsetting av uttatte områder til frilufts -og 
rekreasjonsformål i området. Ja, den har fokus på naturmangfold, friluft og 
folkehelse, hvor vi i § 50 kan lese: «Undersøker, utvinner og driver av 
mineralforekomster skal sørge for forsvarlig opprydding av området mens arbeidene 
pågår og etter at disse er avsluttet». Det foreligger ingen samlet oversikt over tiltak i 
det som bør bli en liste over avbøtende tiltak. Kun ett er nevnt i kommunestyrets 
vedtak (punkt 7): «opparbeidelse av tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, 
lengst nord i planområdet».Forslaget treffer dårlig til tross for at det også nevnes 
rekkefølgekrav, kanskje fordi det ikke har kommet fra innbyggerne, men fra 
administrasjonen som kanskje heller ikke gikk ut av bussen? Det er kommet 
uttalelser fra dem som kjenner området, og det er også dem vi som politikere bør 
lytte til. Når det gjelder punkt 4 i kommunestyrets vedtak som peker på vurdering av 
hensynssoner og den nye reguleringsplanen som skal sikre etterbruk av området, 
nevnt i punkt 8, bør også lokalkjente, idrettsforeninger og andre lyttes til. Deres 
uttalelser bør danne punkter i den listen av avbøtende tiltak som skal utarbeides, før 
en reguleringsplan godkjennes. 
 
For Miljøpartiet De Grønne, Ringerike 
 
Knut Arild Melbøe 
 





 

UTTALELSE TIL KLAGER VEDR. OMRÅDEREGULERING FOR KILEMOEN 
SANDUTTAK  

 
Klage fra Miljøvernforbundet v/ Kurt Oddekalv 
 

1) Vedr grunnvann: det er gjort omfattende undersøkelser i forbindelse med 
konsekvensutredningen. Det er Asplan viak som har gjort disse undersøkelsene og de 
har benyttet sine vannfaglige eksperter.  Asplan Viak er å regne som uhildet instans. I 
forhold til opprinnelig forslag til reguleringsplan, et forslag som vannekspertisen hos 
Asplan Viak stilte seg bak, er uttaksdybden nå redusert med 15 meter.  

2) Barn og unges interesser er vurdert i forbindelse med konsekvensutredningen og det 
er tatt hensyn til dette og friluftsinteresser. Det er gjort store begrensinger i areal 
forhold til opprinnelig forslag til reguleringsplan og dermed er også friluftsinteressen 
ivaretatt i langt større grad enn hva som ble vedtatt sendt til første gangs høring. 

3) Sand og grus er nødvendighetsvare. Forbruket av sand og grus reguleres av 
byggeaktivitet og behov for byggemateriale. En begrensing i forhold til årlig uttak vil 
være svært vanskelig for byggeindustrien å forholde seg til og det er ikke 
hensiktsmessig for samfunnet å planlegge byggetakt etter hva som er tillat årlig uttak 
i lokale byggeråstoffressurser. Når det planlegges stor aktivitet i Ringerike kommune i 
tiden som kommer vil det være svært uheldig, spesielt for miljøet, om byggeråstoff 
må fraktes i enorme avstander fordi det er begrensing på årlig uttak i lokale 
ressurser. 

 
Klage fra Mary Blikken Gravdal 
 

1) Det er vanskelig å se at Blikken Gravdal bringer noen nye elementer inn i klagen. 
Hun har vært svært aktiv i hele reguleringsprosessen og hennes kommentarer har 
vært behandlet i flere omganger, også etter førstegangsvedtak og offentlig 
høring. 
Kommentarer følger likevel til hennes klage. 

2) Vedr grunnvann vises til samme kommentar som til punkt 1) i Oddekalvs klage. 
Jeg ser at Blikken Gravdal bruker følgende uttalelse fra konsekvensutredningen 
som argument:  
«Det er stor usikkerhet omkring grunnvannsmagasinets karakter og 
egnethet for uttak av grunnvann innenfor planområdet».  

Denne uttalelsen er ment som at det er usikkert om grunnvannmagasinet i det 
hele tatt er av en slik karakter at det er egnet for uttak av grunnvann. Dette fordi 
massene er finkornige og ikke grovkornig som lenger nord på moen. Det kan virke 
som Blikken Gravdal har misforstått dette. 

3) Blikken Gravdal uttaler at sandtaket har hatt en ”eksponensial” økning i omfang 
og tempo. Dette stemmer ikke. Vi har de siste ti årene hatt et jevnt uttak på 
mellom 260 000 og 330 000 tonn pr år. I 2016 ble det tatt ut 305 000 tonn.  

4) Vedrørende sandfuruskog så er planen nå begrenset dramatisk i forhold til 
opprinnelig plan og anbefaling fra ekspert Rune Solvang, biolog ved Asplan Viak, 
er fulgt. 

 
 



 
 
 
Klage fra Miljøpartiet De Grønne V/ Knut Arild Melbøe 
 

Det er ikke noe i denne klagen som ikke har fremkommet og vært behandlet  
svært grundig tidligere. Det vises for øvrig til svar gitt på klagene fra Blikken 
Gravdal og Oddekalv da det er de samme klageelementene som kommer igjen 
her. 

 
 
 
Svelviksand er enige i at det er svært viktig at sand- og grusressurser forvaltes ansvarlig og av 
fagkyndige og seriøse drivere.  Svelviksand har drevet masseuttak på Kilemoen i 50 år og på 
Hurum i 102 år. Det legges vinn på at massene brukes til høyverdige formål som bla betong 
og mørtel. For å forvalte en ressurs optimalt og forsvarlig er driveren avhengig av langsiktig 
horisont. Når reguleringsplanen er redusert fra omtrent 150 år til omtrent 50 år er dette en 
stor begrensing som er alvorlige for oss som er drivere og for planlegging i forhold til 
samfunnets fremtidige behov for byggeråstoff. Med en ytterligere begrensing i 
reguleringsplanen slik det foreslås i de innsendte klagene, er det fare for at  kommunens 
ansvar for å legge til rette for å sikre samfunnet tilgang på byggeråstoff forsømmes. 
 
Kilemoen 19.06.17 
 
 
Cecilie Hagby 
Svelviksand AS 
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Ringerike kommune
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

Sendt elektronisk til postmottak@ringerike.kommune.no

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak

Ringerike idrettsråd viser til vårt innspill til Oppstart og høring av planprogram datert
16.mai 2011.

Vi kan ikke se at forutsetningene har endret seg. Ringerike Idrettsråd anmoder kommunen å
vurdere de konsekvenser reguleringsplane n kan få for orienteringsidretten og friluftslivet i
kommunen.

Det er gitt spillemidler for orienteringskart for området, og må derfor ses på som et
idrettsanlegg. Vi minner om at kommunen selv har gitt tilskudd til kartene og ifølge
bestemmelsene for til skudd fra Kulturdepartementet at
Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet
opphold orientere departementet om dette. Denne plikten påhviler også kommunen.

Området er mye brukt, ikke bare for den organiserte idretten men også for friluftslivet i
Ringerike med tanke på folkehelsen.

Hvis kommunen går inn for reguleringen av området er det viktig at at det legges
begrensninger slik at uttak skjer etappevis.

Hønefoss 16. mai 2017

sign. sign.
_________________ __________ __________________________
Bjørn Marseth, Trude Ødegaard

Leder Nestleder



Fra: Anita Klemensdottir Fagervold [Anita.Klemensdottir.Fagervold@mattilsynet.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 21.06.2017 15:25:41 

Emne: Vedrørende klage på vedtaket til reguleringsplan for Kilemoen 

Vedlegg:  

Mattilsynet har mottatt kopi av innkomne klager etter vedtak fattet i Ringerike kommunestyre om områderegulering av Kilemoen for uttak av 
sand. 
 
Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen. Vi har derfor stor fokus på drikkevannskilder og deres beskyttelse på kort og 
lang sikt. Vi registrerer at det er foreligger bekymringer for en eventuell forurensning av grunnvannet på Kilemoen, og som en følge av dette, 
forurensning av råvannet til Ringerike vannverk. Vi ønsker derfor å komme med innspill og presisere våre forventninger til Ringerike kommunes 
arbeide i utformingen av reguleringsplanen når det gjelder de områdene som omfatter drikkevann. 
 
I ny drikkevannsforskrift av 01.01.2017 er kommunens ansvar tydeliggjort. Kommunen plikter å ta drikkevannshensyn når den utarbeider 
arealdelen av kommuneplanen, utarbeider reguleringsplaner og gir tillatelser etter relevant regelverk.  
 
Vi viser til nasjonale mål, vedtatt av regjeringen 22.mai 2014, i dokumentet «Nasjonale mål for vann og helse». Ett av målene er å oppnå bedre 
beskyttelse av vannkilder gjennom avsetting av hensynssoner i kommuneplanen, restriksjoner i nedbørfeltet og inngjerding av områder. 
Målene er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold. De nasjonale målene får betydning for 
både vannverkene og for offentlig forvaltning som skal følge dem opp. Konkret vil dette si at det må settes tydelige ambisjoner for sikre rent 
vann til alle. 
 
Dette dokumentet med nasjonale mål, sammen med «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» av 24. juni 2011, «forskrift 
om vannforsyning og 
drikkevann», «forskrift om rammer for vannforvaltningen» og «lov om kommunale vass- og avløpsanlegg» angir viktige retningslinjer for arbeid 
med drikkevannsforvaltningen. 
 
Vi forventer at disse forskriftene og retningslinjene er lagt til grunn i arbeidet med reguleringsplanen for Kilemoen.  
 
Da Ringerike vannverk ligger i samme område, forventer vi også at det er foretatt en grundig fareanalyse i forhold til Ringerike vannverk og 
vannverkets influensområde slik at det ikke tillates aktivitet i området som på sikt kan ha innvirkning på drikkevannet til innbyggerne i Ringerike 
kommune.  
 



 
Mvh 
Anita K. Fagervold 
seniorinspektør 
Mattilsynet, avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres 
 
Telefon: 22 77 78 46/92 85 47 21 
Besøksadresse: Kartverksveien 12, 3511 Hønefoss 
 
Felles postadresse: Mattilsynet, avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
 
www.mattilsynet.no    www.matportalen.no 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_344 områderegulering for

Kilemoen Sanduttak

Utarbeidet av Asplan viak AS
Sist revidert av Ringerike kommune 21. 04 .17

1 .gangs behandling i h o vedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 09.03.2015 , sak 22/15
Høring og offentlig ettersyn 14.03.2015 - 04.05.2015
2 .gangs behandling i h ovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 0 6.02.17 , sak 6/17
Formannskapet 28 .03 .17 , sak 8 /17
Vedtatt av k ommunest yret 06. 04 .17 , sak 4 0/17

2. GANGS BEHANDLING

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 § 0.1 .2 Kulturminner 20.01.17 MSS
02 § 1.1.2 Uttaksnivå 20.01.17 MSS
03 § 1.1.4 Sikring av olje/kjemikalier 20.01.17 MSS
0 4 § 1.1.5 Vegetasjon 20.01.17 MSS
0 5 § 1.1. 8 Driftstider 20.01.17 MSS
0 6 § 3.2. 1 Kulturminne 20.01.17 MSS
0 7 § 4.0 .1 Rekkefølgekrav tilrettelegging for sti 20.01.17 MSS
0 8 § 4.0.2 Rekkefølgekrav sikring av grunnvann 20.01.17 MSS
09 § 4.0.3 Rekkefølgekrav sikring av etterbruk av planområdet 20.01.17 MSS
10 § 1.1.2 Uttaksnivå 21.04.17 MSS
11 § 4. 2. 1 Grunnvann 21.04.17 MSS

Reguleringsformål
Formålet med reguleringsplanen er:

Sikre grusressursen og gi rammer for drift av masseuttaket.
Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konskvensene av
tiltaket.

Området som er regulert er innenf or den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Bebyggelse og anlegg
Råstoffutvinning (BSM 1 og BSM2)

Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm (GV)

Hensynssoner , f aresone høyspenningsanlegg ( H_ 370 ) o g kulturminner (H_730)
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§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Kulturminner

1. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent
stein etc., skal arbeid et øyeblikkelig stanses og kulturminnemyndigheten varsles, jf .
kulturminneloven § 8.

2. Automatisk fredet kulturminne i konflikt med tilta k i planområdet – id 138745, er
markert med id i plankartet, og kan fjernes uten vilkår om arkeologisk utgraving.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Bebyggelse og anlegg – råstoffutvinning ( BSM 1 og 2 )

1. Formål
Innenfor områdene BSM 1 og 2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.

2. Uttaksdybder
Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus og
sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 160 vil
kreve ny reguleringsplan.
Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160.

B ebyggelse
I område BSM1 kan det oppføres midlertidige bygninger og anlegg for indu striell
virksomhet tilknyttet masseuttaket. Bygninger og anlegg skal fjernes når masseuttaket
avsluttes.

I område BSM2 kan det oppføres bygninger og anlegg for behandling av grus og sand
og for knusing av stein. Det kan også oppføres bygninger for service, lager, garasjer,
kontorer og sosiale rom tilknyttet driften av an legget.

3. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde i område BSM1 er 15,0 m.
Maksimal mønehøyde i område BSM2 er 40,0 m.

4. Sikring av olje/kjemikalier

Innenfor område for råstoffutvinning BMS1er det forb ud mot følgende:

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m3.

- Deponering og lagring av skrapmasser inkludert masser som ikke er
dokumentert rene.

Lagring av diesel/fyringsolje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.

Inn enfor område for råstoffutvinning BMS2 er det forbud mot følgende:

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3.
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- Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i samband med
produksjon i massetaket.

- Lagring av kjemiske forb indelser i nedgravde beholdere.

- Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.

- Deponering av avfall og søppel.

Lagring av diesel/fyringsolje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.

5. Skråning
Endelig skråning mot omkringliggende terreng s kal ikke være brattere enn 30 grader
( 1:1,73). Skråningene skal revegeteres med stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal
etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og evt. etapper for å forhindre
støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stede gen vegetasjon ved et nådd
bunnivå for de enkelte delene av uttaksområdet.

6. Støy
Støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften.

7. Vanningsanlegg
Grus - og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å d empe støv.

8. Driftstider
Drift av anlegger ved normal drift mandag – fredag 07.00 – 15.30 . Lørdag kl. 06.00 –
14.00. Ved ut videt drift 06.00 – 22.3 0 tillates ikke støyende aktivitet Levening<50 dB
inn i kveldperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskrifte n kap. 30 definerer
kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00.

§ 2 . Grønnstruktur

§ 2 .1 Vegetasjonsskjerm

1. Formål
Området skal fremstå som uberørt natur.
Eventuelle rester etter masseuttak skal revegeteres med stedegen vegetasjon.

2. Bebyggelse
Det tillates ikke oppført bygninger i området .

§ 3 . Hensynssoner

§ 3 .1 Faresone høyspenningsanlegg ( H_370 )

1. Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges
virksomheter som er i strid med Forskrift for elektriske forsyningsanlegg. For
eve ntuelle andre konstruksjoner eller virksomheter skal det søkes om tillatelse etter
plan - og bygningsloven, og søknaden skal forelegges kraftlinjens eier før godkjenning
av tiltaket.

§ 3.2 Kulturminne (H _ 730)
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1. Automatisk fredet kulturminne id 138743 (H730 _1) , 138744 (H730_ 2) båndlegges
etter lov om kulturminner (Hensynssone D) .

§ 4. Rekkefølgekrav

§ 4.1 Friluftslivsinteresser

1. Det skal opparbeides en tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i
planområdet.

§ 4.2 Grunnvann

1. Grunn vannsressursen innenfor planområdet skal k artlegges under videre uttak av
masser. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike kommune
og Ringerike vannverk og på grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for fremtidig
uttak av grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn.

§ 4.3 Etterbruk

1. Ny reguleringsplan skal sikre e tterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid.
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Arkivsaksnr.: 14/1015-66   Arkiv: PLN 344  

 

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som 

overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen 

sanduttak. 

 

3. Innenfor område for råstoffutvinning BSM1 tillates et nedre uttaksnivå på kote 145. 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal 

være en umettet sone på 2-3 meter under bunn uttak, slik at evt. senere nedgravde 

anlegg/ledninger blir liggende over grunnvann.                                                 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM1 er 15 m.  
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 



8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 

 

 

 

Sammendrag 
 

Hensikten med planen er å ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre sand- og 

grusressurser for Kilemoen grusuttak og å sette rammer for drift av masseuttaket.  

 

Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 17 mill. m3 masser (som svarer til ca. 30 mill. 

tonn). Planforslaget har et nedre uttaksnivå begrenset til kote 145. Planområdet er på totalt 

952,5 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde og 

vegetasjonsskjerm. Levetiden for uttaket er anslått til ca. 78 år; Estimert levetid er  

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på uttaket. 

Planforslaget innebærer å utvide eksisterende uttaksområde med 444,2 daa, men å la skråning 

mot øst forbli urørt. Dette vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, samt dempe miljøulemper 

som støvflukt og støy. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen kom 

det inn totalt 10 uttalelser. Uttalelsene omhandler i grove trekk; avbøtende tiltak for å hindre 

forurensning i form av støv, sikring av friluftslivets interesser, sikring av 

grunnvannsressursen, anmodning om reduksjon av uttaksområde, fastsetting av driftstider 

samt spørsmål omkring etterbruken av området. 

 

I tillegg fremmet Fylkesmannen i Buskerud innsigelsen til planforslaget, på bakgrunn av at 

planforslaget som ble fremmet ved 1. gangs behandling innebar at den biologisk verdifulle 

sandfuruskogen på Kilemoen ble vesentlig redusert, derav i konflikt med nasjonalt verdifullt 

naturmangfold (verdi A). 

 

Som følge av offentlig ettersyn er det gjort en rekke endringer og suppleringer i planen og her 

oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra merknader/innsigelse og innarbeidet i 

planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i følgende tabell, vedlegg 

som følger saken oppsummerer uttalelsene i sin helhet.  

 

 

Høringsinstans: 

 

Endring i plan, som følge av innspill 

 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Areal avsatt til formål Råstoffutvinning er redusert med ca. 244,2 

daa og vil dermed ivareta mer av friluftslivets interesser og sikre 



den biologisk verdifulle sandfuruskogen i tilstrekkelig grad. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Vegetasjon er viktig supplerende tiltak mot støvflukt; derav 

tillegges det krav om at vegetasjon skal etableres  der det er mulig 

med tanke på driftsareal og evt. etapper for å forhindre støvflukt. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Driftstider fastsettes i reguleringsplanbestemmelsene. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det vil stilles krav om etablering av tursti nord i planområdet. 

Ringerike kommune, 

Teknisk forvaltning, 

avd. Utbygging 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. 

grunnvannsnivå. Det skal være umettet sone på 2-3 meter under 

bunn uttak. 

Ringerike kommune, 

Teknisk forvaltning, 

avd. Utbygging 

Områdereguleringen vil ikke ta stilling til etterbruken av området. 

Det vil derimot stilles krav om at ny reguleringsplan skal videre 

sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid. 

Norges 

Miljøvernforbund 
Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å 

påvirke grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet 

som per i dag forsyner Ringerike vannverk Kilemoen. Planlagt 

masseuttak vil ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger 

innenfor planområdet. Grunnvannsressursen innenfor planområdet 

skal kartlegges under videre uttak av masser. Før uttaksetappe 3 tar 

til (uttak ned til kote 145) skal det bores minst tre 

undersøkelsesbrønner ned til fjell for uttak av sand og grunnvann 

innenfor planområdet. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i 

samråd med Ringerike kommune og Ringerike vannverk og på 

grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for fremtidig uttak av 

grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn. 

 

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter. Nødvendige avbøtende tiltak er innarbeidet i planforslaget.  

 

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-

analyse er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon: 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune ca. 6 km nordøst for Hønefoss, på vestsiden av 

Begna. Store deler av planområdet består i dag av uttak og virksomheter tilknyttet driften. 

Resten av området karakteriseres av en flat furumo. I vest avgrenses planområdet av Fv. 172, 

i øst er avgrensningen i form av en skråning som skal forbli urørt, og i nord mot 

skogsområder. Området i sør og sørøst er preget av industri. 

 

Svelviksand AS har tatt ut sand på Kilemoen siden 1967, og det er i dag 13 ansatte tilknyttet 

sanduttaket. Sand- og grusforekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning, og er 

spesielt godt egna til betongformål og som mørteltilslag. Kilemoen er en av Østlandets største 

sandforekomster, og er kategorisert som nasjonalt viktig i NGUs grus- og pukk database. 

 



Planforslaget: 

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

vedlegg 1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart, merka 2. gangs behandling, datert 23.01.17 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 20.01.17 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 20.01.17. 

 

Planområdet er på ca. 952,5 daa. Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 17 mill. m3 

sand/grus (som tilsvarer ca. 30 mill. tonn). Nedre uttaksnivå ligger på kote 145. Uttakets 

varighet vil avhenge av etterspørsel i markedet, men med et årlig uttak på ca. 330 000 tonn er 

det anslått en levetid på ca. 78 år.  

 

Planforslaget innebærer å tillate råstoffutvinning i eksisterende og fremtidig uttaksområde, 

henholdsvis med areal på 119,6 daa og 444,2 daa.  For øvrig vil planen bevare 

vegetasjonsskjerm og eksisterende naturmiljø rundt uttaksområdet. Dette inkluderer bevaring 

av ca. 244,2 daa sandfuruskog nord for planområdet.  

 

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

eller uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. På bakgrunn uttakets størrelse er det 

stilt krav om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Størsteparten av området er i dag uregulert. Områdereguleringen berører deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 171 «Nedre Kilemoen», vedtatt 29.11.1984. Det aktuelle området er her 

regulert til industri og grusuttak. Den delen av reguleringsplan 171 som blir overlappet vil 

oppheves ved vedtak om områderegulering (jf. vedtak ved oppstart og 1. gangs behandling). 

I tillegg grenser planområdet til følgende reguleringsplaner:  

 

Plan nr. og navn Vedtatt  Reguleringsformål 

308 Vestsiden pukkverk 15.12.2005 Steinbrudd/masseuttak, 

parkbelte, 

sivilforsvarsanlegg, landbruk 

og trafikkområder. 

275 Nedre Kilemoen 3 29.08.2002 Industri/lager og 

trafikkområder. 

226 Nedre Kilemoen, nord 22.11.2004 Grustak, industri, 

trafikkområder og parkbelte 

354 Ringerike vannverk Under utarbeidelse  

424 Follummoen Under utarbeidelse  

 

Ringerike vannverk: 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg 

som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss-området. Det er utarbeidet en klausuleringsplan 

med beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til vannverkets produksjonsbrønner. Dette 

er en plan som også brukes i pågående regulering av vannverksområdet. Planområdet for 

sanduttak på Kilemoen ligger utenfor definert influensområde til Ringerike vannverk og 

grenser til sone III i nord. Reguleringsplan for Ringerike vannverk er under utarbeidelse. Det 



har vært tett dialog med Teknisk forvaltning avd. utbygging i Ringerike kommune, som 

ansvarlig for Ringerike vannverk underveis i planprosessen. Grunnvann er et eget tema i 

konsekvensutredningen. 

 

Forhold til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til Masseforvaltning- nåværende 

og fremtidig. De nordre deler av planområdet, som nå avsettes til vegetasjonsskjerm, vil foreslås 

lagt inn i revidert arealdel av kommuneplan, med formål LNF-område. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2. Planen grenser 

mot flere gjeldende reguleringsplaner, samt to plan som er under utarbeidelse. Det skal være 

sømløse grenser mot disse. Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS, Svelviksand AS 

og Marthe Kristine Kihle. 

 

Gjennomføring og istandsetting  

Planforslaget innebærer å utvide eksisterende uttaksområde med 444,2 daa, men å la skråning 

mot øst forbli urørt. Uttaket drives som hovedprinsipp nordover ned til kote 160. Deretter 

går uttaksretningen mot sør, og det tas ut sand ned til kote 145 frem til dagens uttaksområde. 

 

Deler av uttaksområdet kan settes i stand under driftsfasen. Skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og 

evt. etapper for å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen 

vegetasjon ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 

 

Iht. planprogrammet skal ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til etter 

at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 80 år). 

Grunneier og tiltakshaver ønsker at etterbruken blir industriformål.  

 

Det vil anmodes om at kommuneplanen skal ta stilling til etterbruk av planområdet. Ny 

reguleringsplan skal sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid. 

 

Konsekvensutredning 
Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen: 

Tema Beskrivelse av verdi og omfang 

Landskapsbilde Verdi: 

Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi. 

Omfang: 

Tiltaket berører deler av moreneryggen som et viktig 

landskapselement, men østre side av den karakteristiske 

moreneryggen i øst bevares. 

For områdene som bli direkte berørt, vil tiltakets dimensjon 

være dårlig tilpasset omgivelsene og i liten grad være tilpasset 

linjene i landskapet da en enhetlig terrengform deles opp. 

Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og 

hvor man befinner seg i forhold til planområdet. 

Nærmiljø og friluftsliv Verdi: 

Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. 



Omfang: 

Planområdet brukes ofte, og av mange. Området er særlig 

godt egnet til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av 

planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter 

(eksisterende masseuttak). Oppsummert vil tiltaket få stort 

negativt omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for 

friluftsliv gradvis reduseres. 

Naturmiljø Verdi:  

Tiltakets konsekvens er vurdert som liten negativ. 

Omfang: 

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig 

naturtypelokalitet og området er vurdert å være en av de mest 

verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige 

soppforekomster. Arealbeslaget i forbindelse med utvidelse av 

grusuttaket er redusert, sammenlignet med det opprinnelige 

planforslaget. 70% av den biologisk verdifulle sandfuruskogen 

ivaretas. 

Naturressurser Verdi: 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) klassifiserer 

forekomsten som nasjonalt viktig forekomst. 

Omfang: 

Forekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning. 

Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til 

betongformål, og som mørteltilslag. 

Kulturminner Det ble funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor 

det foreslåtte planområdet. Riksantikvaren har gitt 

dispensasjon fra kulturminneloven for de tre kullgropene 

138743, 138744, 138745. Dispensasjonen er gitt uten vilkår 

om arkeologisk utgraving. Som følge av reduksjon av 

uttaksområde vil kullgrop med id 138743 og 138744 bevares, 

disse vil sikres av hensynssone (H_730). Kullgrop 138745 vil 

markeres i plankart og bestemmelse fastsettes.  

Forurensning (støy, støv) Støv: 

Basert på utførte støvmålinger forventes det at 

støvnedfallsproblematikk ikke blir betydelig forverret for 

fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. 

Måling av støvnedfall kan utføres for å avdekke de faktiske 

forhold etter hvert som dette evt. skulle være 

nødvendig/aktuelt. 

 

Støy: 

Beregningsresultater viser at eksisterende støyømfintlig 

bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede støysonene for 

Lden fra Kilemoen sanduttak med over 5 dB margin for 

situasjonene som er beregnet. 

 

Grunnvann Verdi: 

Det er stor usikkerhet omkring grunnvannsmagasinets 

karakter og egnethet for uttak av grunnvann innenfor 



planområdet. Avgjørende vil være utbredelse og mektighet av 

grove masser (mellomdans – grus) egnet for uttak av 

grunnvann samt grunnvannets kvalitet. Forholdet bør 

kartlegges før og under framtidig drift av masseuttaket. 

 

Omfang: 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres 

uten å påvirke grunnvannsuttaket og den delen av 

grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike 

vannverk Kilemoen. Grunnvannsnivået i nordgrensen av 

planområdet ligger minst 0,5 m lavere enn grunnvannsnivået i 

beskyttelsessone II (for Ringerike vannverk). Grunnvannets 

strømningsretning i det meste av sone III (for Ringerike 

vannverk som ligger nærmest plangrensen for Kilemoen 

sanduttak) vil gå mot sør. 

 

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke 

grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet. 

Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og 

noe større og raskere grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av 

det meste av umettet sone. Gjenværende beskyttelse er 

akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres.  

 

På bakgrunn av at grunnvannsressursen innenfor planområdet 

skal kartlegges før og under uttak av massene, og at resultater 

og omfang avgjøres i samråd med Ringerike 

kommune/Ringerike vannverk vil ressursen kunne kartlegges 

og sikres for fremtiden. 

 

Transport og trafikk Uttaket bidrar ikke med trafikkøkning. Generell trafikkvekst 

frem til 2033 gir fortsatt en god trafikkavvikling i kryss fv. 

172 X Follumveien og krysset kan ta betydelig trafikkvekst. 

Beregnet kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset fv. 172 X 

E16 er fortsatt lav i år 2033, men forsinkelsen for bilder fra fv. 

172 øker.  

Samfunnsmessige 

konsekvenser 

Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket 

som er direkte avtakere av sanduttakets produkter og som 

drar fordel av beliggenheten nær forekomsten. Uten fremtidig 

drift i sanduttaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å 

flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sanduttak. 

Gjennomføring/istandsetting Uttak gjennomføres ved at ressursen tas ut i to nivåer. Høyden 

på hvert nivå er fra 15-30 m. Laveste uttaksnivå er på kote 

145. Deler av uttaksområdet kan settes i stand under 

driftsfasen. Det er søkt om driftskonsesjon til Direktoratet for 

mineralforvaltning. Samme myndighet skal føre tilsyn med 

driften i henhold til utarbeidet driftsplan. Avslutningsplanen, 

som er en del av driftskonsesjonen, skal utarbeides i henhold 

til krav gitt i områdereguleringen. 



 

Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres 

gjennom driftsplan som skal godkjennes av Direktoratet for 

mineralforvaltning. I tillegg skal det innenfor planområde 

sikres en skjernvegetasjon rundt uttaksskråningene. Det skal 

sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt 

uttaksskråningene. Det skal sikres at det revegeteres med 

stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for 

de enkelte delene av uttaksområdet.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Bygging av mørtelfabrikk: 

 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder frem til 

områdereguleringen er vedtatt (delegasjonssak 114/10). 

 Nødvendig igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 

2011. Fabrikken er oppført og har vært i drift siden våren 2011. 

 

Reguleringsplan: 

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 

oppstart av planarbeidet, samt å legge forslaget til planprogram ut til offentlig 

ettersyn. 

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn 

merknader fra 15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert 

i konsekvensutredningens kapittel 5.1. 

 Planprogrammet ble fastsatt av HMA i møte 31.10.11, sak 114/11. 

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

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 22/15, 09.03.2015.  

 

Høringsuttalelser 

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

11.03.15 – 04.05.15. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg.  

 

Endring etter 1. gangs behandling 

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

gangs behandlingen er: 

 

Høringsinstans: 

 

Innspill: Endring i plan, som følge av innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Innsigelse fremmet på 

bakgrunn av 

planforslagets forslag om 

reduksjon av 

Arealformål for råstoffutvinning reduseres 

for å ivareta større andel av 

sandfuruskogen. Endringen tilrettelegger 

for råstoffutvinning 563,8 daa, 



biologisk verdifull 

sandfuruskogen på 

Kilemoen. 

 

grønnstruktur / vegetasjonsskjerm 388,7 

daa. 

 

Ringerike kommune vil på bakgrunn av 

den utvidede kunnskapen om verdifullt 

naturmangfold av nasjonal verdi,endre 

formål ved revidering av gjeldende 

kommuneplan for areal som er avsatt til 

formål vegetasjonsskjerm (GV) i plankart. 

Nytt formål settes til LNF- område, i tråd 

med vanlig praksis. 

Høringsinstans: Innspill: Innarbeidet i 

reguleringsbestemmelsene 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Tre registerter 

automatiske fredete 

kulturminnene 

(kullgroper) er frigitt av 

Riksantikvaren uten 

vilkår. Dispensasjon fra 

den automatiske 

fredningen forutsetter at 

kulturminnene markeres i 

plankart og at tekst 

innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene. 

§ 0.1.2 Kulturminner 

Automatisk fredet kulturminne i konflikt 

med tiltak i planområdet – id 138745, er 

markert med id i plankartet, kan fjernes 

uten vilkår om arkeologisk utgraving. 

 

Gjenværende kulturminner med id 

138743, 138744 vil bevares som følge av 

redusert uttaksområde. Disse sikres med 

hensynssone (H_730). 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

Områdeplanen forutsetter 

uttak ned til kote 145. 

Bemerker at det bør være 

en umettet sone på 2-3 

meter under bunn uttak.  

 

§ 1.1.2 Uttaksdybder 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i 

område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det 

skal være en umettet sone på 2-3 meter 

under bunn uttak.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Støv: Vanningsanlegg 

alene ikke tilstrekkelig. 

Mener at etablering av 

vegetasjon er viktig 

supplerende tiltak mot 

støvflukt. 

 

§ 1.1.4 Skåning 

Skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal 

etableres der det er mulig med tanke på 

driftsareal og evt. etapper for å forhindre 

støvflukt. Det skal sikres at det 

revegeteres med stedegen vegetasjon ved 

et nådd bunnivå i uttaksområdet for de 

enkelte delene av uttaksområdet. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Anbefaler kommunen om 

å fastsette driftstider i 

reguleringsbestemmelse. 

 

§ 1.1.7 Driftstider 

Drift av anlegger ved normal drift mandag 

– fredag 07.00 – 15.30. Lørdag 06.00 – 

14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.30 

tillates ikke støyende aktivitet Levening <50 

dB inn i kveldperioden. T 1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 



kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Området er mye brukt til 

friluftsliv/orientering.  

Kommunen må avveie 

næringsinteresser opp mot 

friluftsinteressene.  

Rekkefølgebestemmelse 

om etablering av ny tursti 

nord for planområdet 

 

§ 4.0.1 Friluftslivsinteresser 

Det skal opparbeides en tverrforbindelse i 

form av sti mellom øst og vest, lengst 

nord i planområdet. 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

 

 

 

Norges 

Miljøvernforbund 

 

 

 

 

Ringerike 

Venstre 

Områdeplanen forutsetter 

uttak ned til kote 145. 

Bemerker at det bør være 

en umettet sone på 2-3 

meter under bunn uttak. 

 

 

Usikkerhet i planforslaget 

som gjør at føre-var-

prinsippet bør sikre 

grunnvannsmagasinet slik 

det er i dag. 

 

Merknaden handler i 

hovedsak om beskyttelse 

av grunnvannsmagasinet.  

Grunnvannsressursen 

vurderes til å være 

viktigere og å ha mye 

større verdi en sand og 

grus ressursen. 

Beskyttelsen av 

grunnvannet er derfor 

svært viktig. 

 

§ 4.0.2 Grunnvann 

1. Det kan ikke tas ut sand under kote 

160 før grunnvannstanden er 

dokumentert. 

2. Grunnvannsressursen innenfor 

planområdet skal kartlegges under 

videre uttak av masser. Før 

uttaksetappe 3 tar til (uttak ned til 

kote 145) skal det bores minst tre 

undersøkelsesbrønner ned til fjell for 

uttak av sand og grunnvann innenfor 

planområdet. Omfanget av 

undersøkelsene skal avgjøres i samråd 

med Ringerike kommune og Ringerike 

vannverk og på grunnlag av bl.a. 

vurdering av behovet for fremtidig 

uttak av grunnvann som 

vannforsyning til Hønefoss og omegn. 

 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

 

Det bør vurderes om 

reguleringsplanen skal 

angi etterbruk av området 

eller alternativt ny etter 

avslutning av tiltaket. 

§ 4.0.2 Etterbruk 

Før endt uttak skal kommuneplanen ta 

stilling til etterbruk av planområdet. Ny 

reguleringsplan skal sikre etterbruken og 

denne skal overlappe ny plan i tid. 

Øvrige endringer  Endring i plan 

 Hovedutvalget for 

samferdselssektoren, sak 

60/10 fastsatte 

byggegrenser for 

Fylkesveiene i Ringerike 

kommune. 

Det etableres en 30 meters inngrepsgrense 

mot fv. 172 i vest. 

 

Fv. 172 har byggegrense 15 m.  

 

 Sikring av oljeholdige 
Innenfor område for råstoffutvinning 



produkter og kjemikalier BMS1er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i 

tanker større enn 10 m3. 

- Deponering og lagring av skrapmasser 

inkludert masser som ikke er 

dokumentert rene. 

Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 

forskrift. 

Innenfor område for råstoffutvinning 

BMS2 er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i 

tanker større enn 20 m3.  

- Lagring av kjemikalier eller maskinelt 

utstyr som ikke benyttes i samband 

med produksjon i massetaket. 

- Lagring av kjemiske forbindelser i 

nedgravde beholdere. 

- Nedgravde ledninger for olje og 

oljeprodukter. 

- Deponering av avfall og søppel. 

Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 

forskrift. 

 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet formell innsigelse til planen. Innsigelsen fremgår av brev 

datert 29.04.15 Innsigelsen lyder som følger: 

 «Regjeringen legger vekt på at det skal utvises stor varsomhet med å overprøve det 

lokale selvstyret i forbindelse med plan- og byggesaker. Denne saken mener likevel 

Fylkesmannen at konflikten med nasjonalt viktig naturmangfold er så stor at vi 

velger å fremme innsigelse til planforslaget. Vi imøteser en videre dialog om 

reduksjon av uttaksområde.» 

 

Sandfuruskogen på Kilemoen vurderes å være av stor nasjonal verdi. Verdien av området 

begrunnes bl.a. i dets størrelse og dets innhold av en rekke krevende rødlista 

sandfuruskogarter.  

 



Det foreligger en Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen fra 2015. Av denne rapporten 

fremgår det at områdets verdi som en helhetlig lokalitet og homogen naturtype vil kunne 

svekkes ved reduksjon. Størrelsen på gjenværende areal er en viktig faktor. Det konkluderes i 

notatet med at dersom 70-100 % av lokaliteten står igjen vil verdien med stor sannsynlighet 

ikke endres. Formen på uttaksområde er også av betydning da det er viktigere at grensa for 

uttaksområdet trekkes lenger mot sør enn at det står igjen smale arealer langs kantene som vil 

kunne bli påvirket av kanteffekter.  

 

Endringer i forhold til innsigelsen: 

Planforslaget som legges frem for 2. gangs behandling er redusert i tråd med konklusjonen fra 

kartleggingen fra 2015. Uttaksområde BSM1 er redusert ned til 444,2 daa med bunn for 

uttaksnivå kote 145. Med dette vil gjenværende sandfuruskog i området være ca. 805 daa. 

 

Det ses til Naturmangfoldloven og prinsippene i §§8-12 og gjøres en vurdering av effekten av 

påvirkningen og gjøres en langsgående vurdering av hensiktsmessig bruk av driftsmetoder, 

teknikk og avbøtende tiltak for å legge til rette for å kunne gi gode samfunnsmessige 

resultater på sikt. Det stilles krav i områdereguleringens bestemmelser om at naturmangfoldet 

knyttet til sandfuruskogen kartlegges og overvåkes i takt med uttaket. 

 

Juridiske forhold  

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

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

delegeringsreglementet. 

 

Naturmangfoldloven:  

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

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

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

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

Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre-var-

prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belasting av tiltak i området 

skal vurderes.  

 

Mineralloven:  

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning med 

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

bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak tiltakets 

forhold til plan- og bygningsloven. Svelviksand AS avd. Kilemoen søkte om driftskonsesjon 

20.06.14. Søknaden ble sendt på høring til Ringerike kommune og uttalelsen er datert 24.03.15. 

Ringerike kommune uttaler seg positivt til søknaden, og anser at en tillatelse fra DMF, sammen 

med områderegulering, vil gi et godt grunnlag for drift av uttaket. 

 

Søknad om driftskonsesjon blir etter alt å dømme ikke behandlet av DMF før områderegulering 

for Kilemoen sanduttak stadfestes. Ved vedtatt plan vil søknad om driftskonsesjon suppleres med 

informasjon omkring områderegulering samt driftsplan.  

 

Økonomiske forhold 



Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Vanligvis vil 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for områdereguleringer, men det er her gjort en 

avtale mellom Ringerike kommune og Svelviksand AS at Svelviksand AS skal utarbeide 

forslag til områdereguleringen samt dekke kostnadene med planarbeidet.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt forslag 

Alt. vedtakspunkt 3. 

Innenfor området for råstoffutvinning BSM1 kan det foretas uttak og lagring av grus og 

sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160 og maksimalt årlig uttak på 

330 000 tonn. Uttak under kote 160 vil kreve ny reguleringsplan.  

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSM1 er 15 m. 

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

Sand- og grusressurser er viktige mineralske råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs. 

Tilgang til materialressurser er viktig for kommende generasjoner. Det alternative forslaget 

begrunnes i å kunne sikre fremtidig drift på oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. 

Det legges opp til en drift ved Kilemoen sanduttak over en lang tidsperiode for gjeldende 

regulering. Kommende generasjoner skal kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand- 

og grus ressurs samt vannressursen. 

 

Det er etter all sannsynlighet et stort grunnvannsmagasin i løsmassene innenfor planområdet. 

Dette er grunnvann i breelvavsatte masser til sand og grus over fjell. 

Dagens mektighet og sammensetning av umettet sone gir svært god beskyttelse av 

underliggende grunnvannsmagasin. Beskyttelse oppnås ved lang oppholdstid før infiltrert 

vann når grunnvannet og derved mulighet for nedbryting, tilbakeholdelse og adsorpsjon 

tilførte stoffer. En umettet sone ned mot 2-3 meter vil gi betydelig redusert naturlig 

beskyttelse av grunnvannet avhengig av kornstørrelse og sortering på gjenværende løsmasser 

over grunnvann. 

 

Det kan være en mulig konflikt mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Det er et viktig 

prinsipp i norsk vannforsynings at drikkevannet så langt som mulig baseres på kilder som fra 

naturens side har god kvalitet og er lite utsatt for forurensning. Det er viktig at 

beskyttelsestiltak reduserer risikoen for forurensning av kilden mest mulig.  

 

Når massene mellom kote ca. 196 og 160 er tatt ut vil fremtidens forvaltning kunne gjøre en 

vurdering av om de resterende masser på forsvarlig vis skal kunne tas ut, eller om det med 

hensyn til grunnvann skal gjøres en endring av arealforvaltningen.   

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse: 

Det er gjennomført en vurdering av 10 fagtema for å komme frem til et planforslag som i 

størst mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Følgende oppsummeres kort 

konklusjon for hvert tema: 

 



Landskapsbilde: 

Samlet vurderes tiltaket å få middels negativt omfang for landskapsbildet som gir middels til 

liten konsekvens. 

 

Nærmiljø og friluftsliv: 

Konsekvensgraden er vurdert som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i 

influensområdet.  

 

Naturmiljø: 

Planforslaget som nå foreligger anbefaler en reduksjon i uttaksområdet. 70 % av den biologisk 

verdifulle sandfuruskogen ivaretas, og dens verdi vil dermed med stor sannsynlighet ikke endres. 

På bakgrunn av dette mener Rådmannen at konflikten med nasjonalt verdifullt naturmangfold 

(verdi A) er redusert til et nivå som møter vurderingen fra kartlegging av sandfuruskog, og det blir 

et akseptabelt gjenstående areal som ivaretar naturtypelokaliteten. 

 

Naturressurser: 

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til ressursene i 

fremtiden og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker fremtidig 

utnyttelse. Forekomsten på Kilemoen rangeres som nasjonalt viktig av Norges geologiske 

undersøkelse. 

 

Kulturmiljø og kulturminner: 

Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminneloven for tre automatisk fredete 

kullgroper funnet i området. To av de tre sikres gjennom hensynssone, grunnet redusert 

uttaksområde. Kullgrop med id. 138745 vil gå tapt, men dispensasjon er gitt, og 

forutsetninger satt av Buskerud fylkeskommune er ivaretatt i plan. 

 

Grunnvann: 

Det stilles krav om kartlegging av grunnvannsressursen innenfor planområde. På bakgrunn av 

dette kan planlagt masseuttak innenfor planområdet gjennomføres uten at fremtidig uttak av 

grunnvann begrenses. 

 

Forurensning: 

Støv: 

Måleresultatene som er gjort viser at støvnedfallskonsentrasjonen er under grenseverdien gitt 

av forurensningsforskriften. 

 

Støy: 

Beregningsresultater viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de 

beregnede støysonene for Lden fra Kilemoen sanduttak med over 5 dB margin for situasjonene 

som er beregnet 

 

Transport og trafikk: 

De trafikale forholdene vil ikke forverres som følge av tiltaket. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetting: 

Virksomheten gir ikke noe betydelig bidrag til sysselsettingen, men inngår i underskogen av 

små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapning og 

skatteinntekter i regionen. 



 

Gjennomføring og istandsetting: 

Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres gjennom driftsplan som skal 

godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning samt reguleringsbestemmelser. 

 

Generelt: 

Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte avbøtende 

tiltakene i reguleringsbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 11 relevante hendelser hvorav 6 

karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 4 karakteriseres av risiko som vil 

overvåkes, der tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som 

karakteriseres med nødvendig å iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak er 

tilgjengelig areal for friluftsliv.  Avbøtende tiltak vil bl.a. være å opparbeide en øst-vest 

tverrforbindelse i planområde. I tillegg til å forbedre adkomstforholdene/tilgjengeligheten til 

friluftsområdet. I tillegg er en reduksjon av formål for råstoffutvinning positivt for 

gjenværende areal avsatt til vegetasjonsskjerm og til nytte for friluftslivsinteressene i området. 

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt 

gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Rådmannen 

anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og vurderinger 

beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt planprogram, 

vedtatt av Formannskapet 31.10.11, sak 114/11. I konsekvensutredningen er naturmiljø et 

eget utredningstema, og de miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å 

være oppfylt. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt en 

utvidelse av konsesjonssøknad i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen 

ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg: 

1. Oversiktskart 

2. Plankart, merka 2. gangs behandling 

3. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

5. Sammendrag av uttalelser fra høring 1. gangs behandling, med forslagstillers og 

rådmannens kommentar, siste revidert 20.01.17. 

6. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 20.04.15 

7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 29.04.15 

8. Uttalelse fra Jernbaneverket, datert 23.03.15 

9. Uttalelse fra Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, datert 23.03.15 

10. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 05.05.15 

11. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, datert 29.04.15 

12. Uttalelse fra Ringerike Idrettsråd, datert 05.05.15 

13. Uttalelse fra Ringerike Venstre, datert 04.05.15 



14. Uttalelse fra Hansen og Enerhaugen, ikke datert. 

15. Planprogram, fastsatt 11.10.11. 

16. Saksframlegg 1. gangs behandling. 

17. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, innsigelse trekkes, datert 10.01.17. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1015-71  Arkiv: PLN 344  

 

Sak: 6/17 

 

Saksprotokoll - 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus 

og sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 

160 vil kreve ny reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området 

BSMI er 15 m. 
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Stein-Roar Eriksen (Ap) på vegne av Ap, H og V. fremmet rådmannens alternative 

forslag til pkt 3, med korrigering: 

 

«Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. 

Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 160 vil kreve ny 

reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSMI er 15 m.» 

 

Avstemming: 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til pkt. 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG og V). 

 

Rådmannens forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens forslag til pkt. 3 ble satt opp mot Rådmannens alternative forslag med 

korrigeringer, fremmet av Stein-Roar Eriksen (Ap) p.v.a. Ap, H og V.  Forslaget fra Stein-

Roar Eriksen (Ap) ble vedtatt mot 4 stemmer (FrP, Sp, V og MDG).  

 

Rådmannens forslag til Pkt. 4 t.o.m pkt. 9 ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

  

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1015-72  Arkiv: PLN 344  

 

Sak: 6/17 

 

Saksprotokoll - 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saken utsettes. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordføreren fremmet utsettelsesforslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1015-75  Arkiv: PLN 344  

 

Sak: 8/17 

 

Saksprotokoll - 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor område for råstoffutvinning BSM1 tillates et nedre uttaksnivå på kote 145. 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal 

være en umettet sone på 2-3 meter under bunn uttak, slik at evt. senere nedgravde 

anlegg/ledninger blir liggende over grunnvann.                                                 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM1 er 15 m.  
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 28.03.2017: 

 

Runar Johansen (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak i 9 punkter: 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor område for råstoffutvinning BSM1 tillates et nedre uttaksnivå på kote 145. 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal 

være en umettet sone på 2-3 meter under bunn uttak, slik at evt. senere nedgravde 

anlegg/ledninger blir liggende over grunnvann.                                                 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM1 er 15 m.  
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Pkt. 1:    Rådmannens forslag  ble vedtatt mot 1 stemme (Sv). 

Pkt. 2-5: Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Sv,V). 

Pkt. 6-9: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt som Formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1015-77  Arkiv: PLN 344  

 

Sak: 40/17 

 

Saksprotokoll - 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus 

og sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 

160 vil kreve ny reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området 

BSMI er 15 m. 

 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.04.2017: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) p.v.a. Ap fremmet Hovedutvalgets (HMA) forslag til pkt. 3: 

«Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. 

Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 160 vil kreve ny 

reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSMI er 15.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 
Pkt 1: Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 6 stemmer. 

Pkt 2: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 3: Formannskapets innstilling ble satt opp mot Stein-Roar Eriksens forslag p.v.a. 

Ap. Stein-Roar Eriksens (Ap) forslag oppnådde 23 stemmer og ble vedtatt. 

Pkt 4 – 9: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Ringerikekommune
Areal-ogbyplankontoret

Postboks123,3502Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32 11 74 00 / Fax:32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Iht. liste

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deresref. Dato
14/1015-7 6604/15 PLN 344 11.03.2015

0605_344OMRÅDEREGULERING FOR KILEMOEN SANDUTTAK -
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Områderegulering for Kilemoen sanduttak sendespå høring og leggesut til offentlig
ettersynetter politisk 1. gangsbehandling.Fristen for å gi høringsuttalelseer 4. mai.

Planforslaget
Planområdetomfatterområdetsom
ervist påkartutsnittet.Hensikten
medplanarbeideterå sikresand-og
steinressurser,gi rammerfor drift av
uttaket,ivaretamiljø- og
samfunnsinteressersamtåsikre
gjennomføringav tiltak for ådempe
konsekvenseravuttaket. Foreslåtte
reguleringsformåler råstoffutvinning
ogvegetasjonsskjerm.

Merknader til planforslaget
Merknadertil planforslagetsendestil
postmottak@ringerike.kommune.no
ellerperposttil Ringerikekommune,
Areal-ogbyplankontoret,postboks
123,sentrum,3502Hønefoss
innen 04.05.2015.

Saksdokumenter
Plankart,bestemmelserogplanbeskrivelse,samtandresaksdokumenterer tilgjengeligpå
www.ringerike.kommune.no� planerpåhøring(grønnknappnedersttil høyre).

Plankarti målestokkogøvrigesaksdokumentererogsålagtut påServicetorget.Forvurdering
av innkomnemerknadervedoppstart:seplanbeskrivelsenkapittel5.

Lovhenvisningerog vedtak
I henholdtil plan-ogbygningsloven§ 12-10legges0605_344områdereguleringfor Kilemoen
sanduttakut til offentlig ettersynetter1.gangsbehandlingi Hovedkomiteenfor miljø- og
arealforvaltning09.03.2015,sak22/15.

Saksbehandlersvarergjernepåspørsmål.
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Medhilsen

GuroSkinnes
Saksbehandler
Tlf. 9596 8480
guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentogsendesutenunderskrift

Adressater
Offentligemyndigheter
Direktoratet for mineralforvaltningmed
Bergmesterenfor Svalbard mail@dirmin.no
Direktoratet for samfunnssikkerhetog
beredskap(DSB) postmottak@dsb.no
Fylkesmanneni Buskerud,kommunal
samordningsenhet postmottak@fmbu.no
Buskerudfylkeskommune,utviklingsavdelingenpostmottak@bfk.no
Mattilsynet,distriktskontoretfor Hadelandog
Ringerike postmottak@mattilsynet.no
Jernbaneverket,regionvestv/HelgeBontveit postmottak@jbv.no
Norgesvassdrags-ogenergidirektorat(NVE) rs@nve.no
Statensvegvesen,regionsør firmapost-sor@vegvesen.no

Grunneiereog rettighetshavere
KIHLEMARTHEKRISTINE KILEALLEEN23 3516HØNEFOSS
STANGEEIENDOMAS Postboks104 3001DRAMMEN
SvelviksandAS Postboks104 3001Drammen

Naboeroggjenboere
OLSENBJARNE VESTREÅDAL21 A 3516HØNEFOSS
STØENHANSANTON VØYENTERRASSE29F 1384ASKER
KILEMOENINVESTAS Postboks1337Flattum 3503HØNEFOSS
RINGERIKELIFTUTLEIEEIENDOMAS NedreKihlemoen 3516 HØNEFOSS
RINGERIKEEIENDOMAS Postboks1269Flattum 3503HØNEFOSS

AsakAS
c/o JohanGOlsenBetong
AS,Småslettene87 4658TVEIT

VEIDEKKEASA Postboks505 Skøyen 0214OSLO
AASENOLAV KILEALLEEN22 3516HØNEFOSS
LEHNEELISABETHAASEN FJELLSVEIEN101 3530RØYSE
SVENSENMARGRETHEAASEN VESTREÅDAL4 3516HØNEFOSS
GUNDHUSINGERHOPPEN JONGSSTUBBEN9 1337SANDVIKA
OPPENELLEN VESTVEIEN32 0284OSLO

OPPENASLE
OPPENGÅRD,HERADSBYGDVEIEN
29 A 3518HØNEFOSS

TUFTELLINGHELGESEN NORDMOVEIEN19 3534SOKNA
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RINGERIKSGASSANS Kilemoen 3516HØNEFOSS
LERFALDETJAN STRANDVELTA2 3534SOKNA
UNICONAS ProfessorBirkelandsvei 27 B 1081OSLO
NETTBUSSSØRAS Postboks2290 3003DRAMMEN
RUNEEDVARDSEN HOLDINGAS Bassengveien16 3518HØNEFOSS
GOMNESSTINA MERETE NORDRERINGÅSEN19 3512HØNEFOSS
MULTIPROAS Postboks1233
HailandEiendomJonErikHailand Follummoveien86 3516HØNEFOSS
JOHNSRUDEIENDOMAS Aklangveien 3519HØNEFOSS
RINGERIKEBRUKAS VESTREÅDAL 3516HØNEFOSS
MYRVANGJOHN AS Postboks1085Flattum 3503HØNEFOSS

Selskapero.a.
Norgesgeologiskeundersøkelser ngu@ngu.no
Ringeriks-KraftAS post@ringeriks-kraft.no
Berit FredriksenogHelgeGrønvold Ringåsveien38 3512Hønefoss
Mary BlikkenGravdahl Høybyveien54 3517Hønefoss

Lagog foreninger
Nulløpetv/TerjeSandli Alf Westernsgate19 3511Hønefoss
Naturvernforbundeti Buskerudv/Thor Erik
Jelstad Søyaveien 3340Åmot
Norskeredningshunder,RingerikeogModum
lag Benterudgt.16 3511Hønefoss
Hønefossogomegnbrukshundklubb Postboks1155 3503Hønefoss
Osloogomlandfriluftsråd Storgt28 Pb8896,Youngstorget 0028Oslo
ForumForNaturogFriluftslivBuskerud buskerud@fnf-nett.no
RingerikesTuristforening rt@ringerikes-turistforening.no
Ringerikeo-lagv/ Morten Dåsnes m-daasne@online.no
Syklisteneslandsforeningv/ ReidarOlsen Livvn24 3513Hønefoss
FossekallenILv/ TomBondehagen Vågårdsveien84 3516Hønefoss
Ringerikeidrettsrådv/ lederBjørnMarseth bjormar@gmail.com

Internt i Ringerikekommune
Brannogredningv/ TollefUppstadButtingsrud
Tekniskforvaltningv/RogerSørslett
TekniskeforvaltningUtbyggingv/Jostein
Nybråten
Byggesakskontoretv/ ArneHellum
Oppmålingskontoretv/ EinarBrinch
Landbrukskontoretv/ EivlivKornkveen
Forurensningsmyndighetenv/ AstridEhrlinger
Miljørettet helsevernv/ UnniSuther
BarnerepresentantenGeirSvingheim
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Arkivsaksnr.: 17/2216-1   Arkiv:   

 

 

Saksfremlegg - Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven  
 

Forslag til vedtak: 

 

Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven vedtas. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Endringer i forskrift om brannforebygging pålegger Ringerike kommune å etablere en 

feietjeneste som ivaretar kravene i forskrift, også for hytter/fritidsboliger. For å kunne utføre 

denne utvidede tjenesten må finansiering avklares. Samtidig ønsker brannvesenet å etablere 

saksbehandlings- og tilsynsgebyr for fyrverkerisøknader. Brannvesenet ser da at det er 

hensiksmessig å samle alle disse i en lokal forskrift slik at det er mer oversiktlig for brukere. 

Dersom kommunestyret vedtar fremlegget vil også protokoll fra 2011 frafalle.  

Parallelt med denne saken føres en tilsvarende sak for Formannskap og Kommunestyret i 

Hole/Ringerike kommune.  

 



- 

FEIING 

 

Tidligere behandling/vedtak  

Kommunestyret vedtok 01.09.2011 sak: 115/11 Arkivkode: M80 enstemmig etter innstilling 

fra formannskapet følgende: Ringerike kommune endrer dagens betalingsregulativ for 

innkreving av feie- og tilsynsavgift til en flat avgift uavhengig av når feiing og tilsyn 

gjennomføres. Endringen trer i kraft 01.01.12. Den lokale forskriften viderefører vedtaket for 

samtlige boliger i kommunene. For ikke kartlagte brannobjekter dvs. hytter/fritidsboliger 

foreligger det ikke noen politisk behandling. 

Det vises også til avtale mellom Hole og Ringerike kommune sin trådte i kraft 01.07.2015 og 

er vedlagt. 

 

Juridiske forhold 

Forskrift om Brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2002 som har vært gjeldende til 

31.12.2015 har gitt en åpning for å unnlate fritidsboliger fra feiing og tilsyn som de fleste 

kommuner har benyttet seg av. Ny Forskrift om brannforebygging har endret på ordlyden i 

§17 slik at alle fyringsanlegg i byggverk som brukes til oppvarming skal bli feiet etter behov på 

lik linje som boliger. Byggverk defineres nå som hovedsak boliger og fritidsboliger.  

Gebyret om feiing er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven §28 2. ledd 

Saksbehandlingsgebyr er hjemlet i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. 

 

Status i dag 

I dag gjennomfører Ringerike kommune feiertjenester på boliger i Ringerike og Hole. Det er et 

årlig gebyr som i utgangspunktet var tilpasset forskrift av 2002 men som fortsatt er gjeldende. 

Ny forskrift har ført til at feierne har startet å behovskartlegge hvert enkelt objekt for å sette et 

mer korrekt feieintervall på boliger. Feieren kan derfor oppleves noe mindre synlig for den 

enkelte beboer. Det årlige gebyret sparer tjenesten for administrasjonskostnader som ville ha 

kommet for å kreve inn gebyret.  Det er også mer forutsigbart hva gjelder selvkostfondet. 

Gebyret ble vedtatt av kommunestyret i saksnr. 11/1913-4.  

 

Brannvesen med erfaring med hyttefeiing. 

Det er få brannvesen i dag som, etter vår kunnskap, gjennomfører feiertjenester på 

fritidsboliger. Lillehammer og Hol er noen av de få som har hyttefeiing. Dette er ikke 

sammenlignbart med vår situasjon da infrastrukturen og hyttenes utforming avviker fra vår 

tilstand. Unntaket er muligens nyere hyttefelt på Vikerfjell mens skogshyttene er eldre og 

vanskeligere tilgjengelig.  

 

Økonomi 

Et langsiktig mål er å få kartlagt alle hytter og fritidsboliger som er i kommunene og iverksatt 

feiing og tilsyn etter behov på disse. For at dette ikke økonomisk skal gå ut over boligeierne 

som allerede betaler feieravgift ser vi det som mest rettferdig at hytteeierne må betale avgift for 

å dekke dette inn på et eget selvkostområde.  



- 

 

Gjennomføringsplan 

Dersom kommunestyret vedtar fremlegget, er det ansett som nødvendig for brannvesenet å 

ansette en ny feiesvenn som i stor grad er selvgående mtp arbeidsplanlegging, fakturerering, 

kundehåndtering osv. 

 

De første årene er planen å bygge opp positivt fond slik at vi kan gå til anskaffelse av 

terrenggående kjøretøy for de hyttene som ikke har kjørbar adkomst. Det ligger en 

fraviksparagraf i motorferdselloven (§3) som gir tilsynspersonell tillatelse til ferdsel i utmark.  

 

HMS, og sikkerhet på tak spesielt, har vært fokus og et utfordrende tema. Feierne krever trinn 

på tak før de beveger seg her. Det er å anta at de fleste hyttene ikke har trinn på tak. Nå skal 

det sies at mange hytter har torvtak eller annet som gjør trinnene overflødig, men en avklaring 

for hva vi skal akseptere før trinn må være på plass med verneombud bør foreligge og være 

nedfelt i instruks. 

 

Alternative løsninger 

1. Samtlige fritidseiendommer faktureres etter gjennomført tilsyn/feiing. 

Forskriftstekst omskrives. Konsekvensen er at store deler av arbeidshverdagen til 

ansvarlig vil bestå av fakturering og administrative oppgaver. Medfører økte kostnader 

og et større gebyr. 

2. Hyttefeiing driftes utenom selvkost hos feiervesenet. Forskriftstekst omskrives og 

avtale mellom kommunene må omskrives. Konsekvensen av dette er at brannvesenet 

må få økt budsjett for å gjennomføre arbeidsoppgaver.  



- 

 

SAKSBEHANDLINGSGEBYR 

 

Tidligere behandling vedtak  

Behandlingsgebyr av fyrverkerisøknader er ivaretatt i betalingsregulativet til kommunen. 

 

Juridiske forhold 

Saksbehandlingsgebyr er hjemlet i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. 

Det er også ute en ny forskrift som omhandler kommunens plikter i forbindelse med lagring av 

svart krutt inntil 50 kg.  

Dette igjen er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven. 

 

Status i dag 

Det faktureres ikke for saksbehandling i dag noe som fører til at det er useriøse aktører som 

også søker. Samtidig går mye ressurser på å behandle søknader og føre tilsyn som kunne vært 

brukt på annen forebygging.  

 

Økonomi  

Lite økonomiske konsekvenser da ressursene vil bli brukt inn mot forebyggende arbeid. 

 

Alternative løsninger 

Punkter i forskrift fjernes og tilpasses dagens nivå.  
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Rådmannens vurdering 

 

Forskriften vedtas og iverksettes fra og med kunngjøringsdato. Innkreving av gebyr iverksettes 

fra og med 01.01.2018 

 

Vedlegg 

 

 Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven  

 Tidligere politisk behandling 

 Avtale om vertskommunesamarbeid - Hole kommune - 2015 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV - 2002 - 06 -

14 - 20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd .

§ 1. Formål
Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gj ennomføring
av lovbestem t feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter.

Den skal også sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved saksbehandling av
eksplosjons farlig stoff .

§ 2. Virkeområde
Fo rskriften fastsetter alle gebyr er for lovpålagt e oppgaver kommunen har i brann - og
eksplosjonsvernloven.

§ 3. D efinisjon
Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie - og tilsynsoppga ver som b rann - og redningstjenesten skal
gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie - og tilsynsoppgaver
som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til b rann - og
redningsvesen .

§ 4. Utføring
Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov , og etter føringer fra K ommunestyret eller
foresatt hovedkomité.

Saksbeh andling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer forvaltes etter
gjelden d e forskrift og kommunens delegasjonsreglement herunder også for fyrverkeri .

§ 5. G ebyr for tilsyn og feiing
Årlig gebyr for feiing og tilsyn for samtlige objekter fastsettes av K ommune styret årlig .



§ 6. Innkreving
Gebyr for tjeneste ne kreves inn av R ådmann eller den som opptrer i hans sted .

Krav til gebyr et etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av
skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt .

§ 7. Fritak for g ebyr
Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i b ruk og plombert.

§ 8. Klager
Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påkla ges etter brann - og
eksplosjons vernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for
klagesaker.

§9 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2986-1   Arkiv: A10  

 

 

Soveareal, kommunale barnehager  
 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om endringer i behov for soveareal i de kommunale barnehage tas til 

orientering. Kostnaden til utbedringer i 2017 i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage 

innarbeides i 2. tertial. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass. Kommunen må i 

dimensjoneringen av behovet for antall barnehageplasser ta hensyn til barnehagenes vedtekter, 

tilflytting, brukernes ønsker og behov, og behovet for plasser for barn under og over tre år.  

 

I forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er det skissert krav til bygget: 

” Barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer 

bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring 

og mestring. Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er 

grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Utformingen av det fysiske miljøet ute og 

inne gir viktige rammebetingelser for barnas trivsel, opplevelser og læring. 

Barnehagen må se de fysiske rammene for barns læringsmiljø som en helhet” 

 

De to siste årene har barn født i september og oktober fått rett til plass i barnehage. I 

behandlingen av statsbudsjettet for 2017 fattet Stortinget vedtak om at barn født i november 

også har rett til barnehageplass. Retten trer i kraft i august 2017. Det betyr at barn født i 

november 2016 også har rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Selv om retten til 

plass først vil inntre i november, kan barnehagene og kommunene velge å tilby barna plass 

tidligere. Dette betyr at plassen må være disponibel for barnet i løpet av august. Ringerike 

kommunes erfaringer viser at mange benytter seg av plassen fra august. Sett i et 

brukerfokusperspektiv er dette positivt. For driften skaper dette utfordringer da barna er svært 

små. De små barna trenger tettere oppfølging og andre hensyn må tas når det gjelder 

bemanning og fasiliteter.  



- 

 

Beskrivelse av saken 

De siste årenes endringer med opptak av barn født i september, oktober og november påvirker 

hvor mange barn som sover i barnehagen. De fleste foreldre ønsker at barna deres skal sove 

ute. Barnehagene har for øvrig lite egnede steder å sove inne. Flere av barnehagene har 

praktiske og funksjonelle steder å oppbevare vogner, både når barna sover og utenom 

barnehagens åpningstid. Andre har det ikke. De siste tre årene har høst og vår vært årstidene 

som har dominert. Tilbakemeldinger fra foresatte og ansatte er at det er våte vogner, soveposer 

og økende grad av sykdom på grunn av manglende funksjonelle steder å oppbevare vogner når 

barna sover og utenom barnehagens åpningstid.  

 

Behovet for oppgradering av utendørs soveareal har kommet på grunn av at flere foreldre 

benytter seg av barnehageplass ved 1 årsdag eller før og at byggene ikke er oppgradert til 

dagens behov. For å sikre at det er mulig å ha tilsyn uten å avgi for mye personale til 

sovevakter, er det hensiktsmessig med takutstikk utenfor vinduer slik at personalet kan ha 

øyenkontakt med de sovende barna. De yngste barna i barenhagen sover ofte og da gjerne når 

de andre barna er i gang med aktiviteter. For å ta hensyn til både estetikk, funksjonalitet og 

drift bør takutstikk ligge i flukt med bygget der dette er mulig. 

 

Økonomiske forhold 

Det er spesielt kritisk med soveareal ute i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage. 

Utbedringene bør gjennomføres høsten 2017 til en kostnad på 1,1 million kroner. De andre ni 

barnehagene vil utbedres i løpet av en to års periode. Planen for dette vil synliggjøres i 

handlingsprogrammet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Ringerike kommune vil oppfylle retten til barnehageplass ved 1. års dagen. Kommunen skal ha 

barnehager som ivaretar barnas behov for omsorg og lek og hvile samt fremmer læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagene skal fremme helse og trivsel og bidra 

til at alle barn får en god oppvekst. Barnehagen skal gi alle barn mulighet til å oppleve mestring 

og danne positive relasjoner. Ved utformingen av nye barnehager skal det legges avgjørende 

vekt på at barnehagen er egnet til å utfolde skaperglede, undring, utforskertrang og hvile. 

Barnehagene skal tilfredsstille arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstakere og være i 

overensstemmelse med tekniske bestemmelser for bygg. Rådmannen anbefaler utbedringer for 

soveareal for Hønefoss og Hallingby barnehage i 2017. De resterende barnehagene i 2018 og 

2019.  Kostnaden i 2017 på 1,1 million innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2. tertial. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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