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Saksliste. 
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Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 09.10.2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 
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Forslag til vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 14/1016-5   Arkiv: L12  

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1. 

gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen 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. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører krav 

om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 

reguleres området til LNF-formål.  

 

 

Sammendrag / bakgrunn 

Ringerike vannverk Kilemoen er drikkevannskilde for over 20 000 mennesker i Hønefoss og 

omegn. Nytt vannbehandlingsanlegg og utvida høydebasseng skal stå klart i desember 2017, og 

vil gi bedre drikkevannssikkerhet og en betydelig større kapasitet framover. Dette er en del av 

kommunens tilrettelegging for vekst i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeida, og kommunen ønsker å 

hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Med bakgrunn i dette ble det 

våren 2014 varsla oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden. Planforslaget innebærer 

restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. Før 2. gangsbehandling av 

planforslaget må arkeologisk registrering av planområdet være gjennomført, og avgrensning 

mot områderegulering for Follummoen må være avklart.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet fattet 11.03.2014 sak 44/14 følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_354 områderegulering for Ringerike vannverk.  

2. Forholdet til grusuttaket på gnr/bnr 52/1 skal avklares i planprosessen. Driver av 

grusuttaket skal innkalles til et møte i høringsperioden, etter oppstart, angående 

reguleringsplanens forhold til grusuttaket.  

3. Kommunen sender forhåndsvarsel til grunneier om midlertidig forbud mot tiltak som 

omfatter drift av grusuttaket på gbnr 52/1.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området brukes til friluftsliv, noe skogbruk og landbruk samt aktivitet tilknytta dagens 

brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av Ringerike kommune. Planen 

utarbeides som en områderegulering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2. Dette er en 

kommunal plantype, og det er kommunen som legger rammene for arbeidet.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med vedlegg  

 

Oversiktskart i vedlegg 1 viser planområdets beliggenhet. Planavgrensning framgår av 

plankartet, og omfatter nedslagsfeltet for drikkevannskilden.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. 

Det er også utarbeida en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen. Beredskapsplanen 

er todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analyse og 

beredskapsplanens operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21.  

 

Eksisterende brønnområde består av seks brønner i Dødisgropa (BVF1 på plankartet). Ved 

Tjorputten skal det etableres to brønner som skal fungere som supplerende vannkilde / 

reservevannkilde (BVF 2 og 3 på plankartet). Prøvepumping er utført og de nye brønnene vil 

tas i bruk rundt 2020. Hver brønntopp skal ha egen inngjerding på minimum 10 x 10 meter. 

Det er behov for vei til reservebrønnene. Utover dette legger ikke tiltaket beslag på areal.  

 

Rundt brønnene foreslås det hensynssoner i form av sikringssoner med tilhørende 

bestemmelser, som skal sikre at grunnvannet ikke blir forurensa. Sikringssonene er inndelt i 

fem soner: 0, I, IIA, IIB og III. Disse er vist på plankartet, men framgår tydeligere av temakart 

hensynssoner (vedlagt).   

 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne utløse krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven og 

eventuelt annet lovverk. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket ikke er forbudt ut fra 

bestemmelsene til hensynssonene.  

 



  Sak 60/17 

 

 Side 7 av 55   

 

 

Klausuleringsplan  

I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og 

grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for 

området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører endret soneinndeling rundt brønnene, og 

det er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for området (Asplan Viak AS 2012, revidert 

2016, følger vedlagt). Planforslaget er basert på ny klausuleringsplan. Sikringssoner er beregna 

ut fra et maksimalt døgnuttak på 160 l/s.  

 

Reguleringsplaner, gjeldende 

Planområdet er i dag uregulert, men grenser til følgende reguleringsplaner, som alle legger til 

rette for masseuttak:  

- 226 Nedre Kilemoen  

- 308 Vestsiden pukkverk  

- 344 Kilemoen sanduttak  

 

Reguleringsplan under arbeid - Follummoen 

Planavgrensningen for Ringerike vannverk Kilemoen overlapper delvis med forslag til 

områderegulering for Follummoen (nr. 424), som nylig var på høring og offentlig ettersyn. 

Dette gjelder ca. 100 daa sørøst i planområdet. I områderegulering for Follummoen foreslås 

dette arealet regulert til industri-datasenter, LNFR og friluftsformål med hensynssoner. Det er 

satt krav om detaljregulering for området 

 

Follummoen berører følgende sikringssoner for Ringerike vannverk:  

 H110_Sone IIB Nedslagsfelt for drikkevann  

 H110_Sone III  Nedslagsfelt for drikkevann 

 

Dersom deler av sikringssonene for Ringerike vannverk Kilemoen skal inngå i 

områderegulering for Follummoen, må sikringssoner med tilhørende bestemmelser innarbeides 

i planen. Endelig avgrensning mellom disse planene er ikke avklart, og forslag til 

områderegulering for Ringerike vannverk inkluderer inntil videre hele nedslagsfeltet med 

tilhørende sikringssoner.  

 

Eiendomsforhold 

Forslaget til planavgrensning omfatter følgende eiendommer, som er i privat eie: 51/1, 51/2, 

52/1, 52/2, 52/3, 52/6 og 52/9. I tillegg inngår gnr/bnr 52/17 og 19 som er kommunens 

eiendom i Dødisgropa og ved Tjorputten.  

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 13.03.2014. Videre ble oppstart kunngjort i Ringerikes 

Blad og på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 14 uttalelser. Disse følger vedlagt, med 

unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er unntatt 

offentlighet. Uttalelsene fordeler seg slik: åtte fra ulike offentlige myndigheter, fire fra 

grunneiere i planområdet, en fra et politisk parti og en fra grunneier på motsatt side av Begna. 

Uttalelsene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kapittel 6. 
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Konsekvensutredning 

Ved oppstart av planarbeidet vurderte kommunen at planen ikke utløser krav om planprogram 

og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Nærmere vurdering av 

dette er gitt i planbeskrivelsen kap. 2.3.  

 

Planbeskrivelse og klausuleringsplan fokuserer hovedsakelig på forhold som er av betydning 

for nødvendig sikring av vannkilden. Åpne grusmasser i planområdet gir kort vei ned til 

grunnvannet. Eksisterende vegetasjonsdekke er en viktig beskyttelse mot forurensning, og bør 

ikke fjernes. Ut fra dagens arealbruk er potensielle forurensningskilder i tilrenningsområdet 

gjennomgått. Aktuelle forurensningskilder er: grusuttak, infiltrasjon av forurensa elvevann, 

dyrka mark og beiting, skogbruk og friluftsliv. 

 

 Friluftsliv: Kilemoen er et mye brukt trenings- og friluftsområde og er klassifisert som 

et B-område i kommunens verdisetting av bynære friluftsområder. Planforslaget vil ikke 

endre muligheten for bruken av området til friluftsliv. I sone I er det foreslått forbud 

mot organisert leirslagning og stevner.  

 Naturtypelokalitet: Det er registrert en naturtypelokalitet i planområdet; Kalkskog 

(verdi A), sandfuruskog med rik soppflora. Denne naturtypen har begrenset utbredelse i 

Norge, og lokaliteten på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt naturmangfold. 

Tiltak ifm. Ringerike vannverk vil ikke medføre at naturtypelokalitetens verdi blir 

redusert. Konsekvenser av ytterligere grusuttak i området må imidlertid kartlegges 

nærmere i en eventuell detaljregulering for dette.   

 Grusforekomst: Det er registrert en grusforekomst i planområdet som er en del av en 

nasjonalt viktig forekomst. Planforslaget fører imidlertid hverken til direkte eller 

indirekte nedbygging av forekomsten. I kommuneplanens arealdel er det avsatt en 

rekke områder til råstoffutvinning, og tilgangen på masser i kommunen anses å være 

god.  

 Kulturminner: Arkeologiske undersøkelser er ikke gjennomført. Kommunen har bedt 

fylkeskommunen vurdere omfang og undersøkelsesmetode nærmere. Begrunnelsen for 

dette er hensynet til eksisterende drikkevannskilde, og at planens formål er å hindre 

terrenginngrep i området. Kommunen er bekymret for risiko for forurensning av 

drikkevannskilden, og er skeptiske til omfattende undersøkelser med en 15 tonns 

gravemaskin i området. Sammenlignet med dagens situasjon, et uregulert område avsatt 

til LNF i kommuneplanen, vil ferdig regulert område ha strengere restriksjoner. 

Registrering blir bestilt høsten 2017. 

 

Grusuttak 

I planområdet inngår et eksisterende grusuttak, som ikke er avklart etter plan- og 

bygningsloven. Etter det kommunen kjenner til er det ikke tatt ut nye masser fra området de 

siste åra. Hæhre AS har søkt direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon etter 

mineralloven for Støen grusuttak. Kommunens uttalelse til søknaden 22.08.2017 følger 

vedlagt. Kommunen mener driftskonsesjon ikke bør innvilges, og at direktoratet vil ha et bedre 

grunnlag for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en 

detaljregulering for uttaket.  

 

Grusuttaket er den mest alvorlige forurensningskilden for drikkevannskilden. Uttak av masser 

bidrar til å redusere umettet sone, og dermed nedsette magasinets naturlige renseevne. Videre 

er det en forurensningsrisiko knytta til drift av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, 
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kjemikalier etc.). Med bakgrunn i dette inneholder planforslaget restriksjoner når det gjelder 

grusuttak, disse framgår av reguleringsbestemmelsene § 6 Hensynssoner.  

 

Kommunen gjennomførte i januar 2016 en innmåling av uttaksområdet, altså det areal som er 

berørt av tidligere uttak. Dette området er vist som Bestemmelsesområde #1 på plankartet. 

Uttaksområdet ligger delvis i sone I og delvis i sone IIA. I sone I er det foreslått forbud mot 

grusuttak, og i sone IIA forbud mot uttak under kote 155.  

 

Den delen av uttaket som ligger i sone IIA foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak med krav 

om detaljregulering før videre uttak (plankrav). Dette er ca. 30 daa, og vesentlig mindre enn 

det arealet det er søkt driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i søknaden).  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt kapasitet 

og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, er planområdet avsatt til landbruks- natur- og 

friluftsområde (LNF), og markert som "Nedslagsfelt for drikkevann".  

 

Kommuneplanens arealdel er under revidering, og var på høring i perioden mai – september 

2017. Her er planområdet foreslått avsatt til LNFR-formål, med hensynssone for 

grunnvannsforsyning (H120). Deler av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette er 

den delen av området som per i dag er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye 

klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I 

tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Disse 

områdene tilsvarer BVF1 og BVF3 (vannforsyningsanlegg) i forslag til områderegulering for 

Ringerike vannverk Kilemoen.  

 

Juridiske forhold  

Høring og offentlig ettersyn 

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 og formannskapet.  

 

Vannressursloven 

Tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 8, 44, 45 og 66. Vannressursloven § 20 

åpner for at reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter 

vannressursloven. Dette krever at reguleringsplanen beskriver vannuttaket og 

overvåkningsrutinene. Dette er beskrevet i planbeskrivelsen kap. 4.9. NVE vil ved høring og 

offentlig ettersyn av planforslaget vurdere om tiltaket er godt nok beskrevet slik at samordning 

lar seg gjøre.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 
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kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1. 

 

Økonomiske forhold 

Vannrensing og utvidet høydebasseng ved Ringerike vannverk på Kilemoen skal stå klart i 

desember 2017. Midler til dette er avsatt i budsjett for 2017. Kostnader knyttet til 

områdereguleringen inngår i dette. Etablering av supplerende vannkilde/reservevann er ikke 

omtalt i gjeldende handlingsprogram, og vil bli foreslått innarbeidet senere.   

 

Planen er en områderegulering, som er en kommunal plantype. Dette innebærer at kommunen 

ikke tar saksbehandlingsgebyr for planen.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at planforslaget er godt bearbeida, og at utredningsplikten er oppfylt med 

unntak av at det mangler arkeologisk registrering av planområdet. Registrering må 

gjennomføres før 2. gangsbehandling.   

 

Dersom det etter høring og offentlig ettersyn viser seg at regulering til steinbrudd/masseuttak 

gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, anbefaler rådmannen at arealet reguleres til LNF-formål. Videre må en 

eventuell detaljregulering utrede konsekvensene av masseuttak, på samme måte som 

foreliggende planforslag legger opp til gjennom krav om detaljregulering. Dette bør omtales i 

høringsdokumentene slik at myndigheter og andre kan uttale seg om dette, uten at 

planforslaget sendes på ny høring og nytt offentlig ettersyn som følge av en eventuell endring.  

 

Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og 

drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og 

terrenginngrep i planområdet. Disse begrensningene er i hovedsak allerede gjeldende gjennom 

eksisterende klausuleringsavtale for området.   

 

Reguleringsbestemmelser kan gis i nødvendig utstrekning jf. pbl. § 12-7. Bestemmelsene skal 

ha en hjemmel og et saklig begrunna behov. Rådmannen ønsker ikke at bestemmelsene skal 

være strengere enn nødvendig. I denne saken veier imidlertid drikkevannssikkerhet som et klart 

overordna samfunnsmessig hensyn tyngst. Behovet for restriksjoner er grundig utredet og 

vurdert, og planforslaget som foreligger inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta 

drikkevannet. Dette har i noen tilfeller måttet gå foran private hensyn.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdets beliggenhet 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.2016  

b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan Viak, datert 

07.09.2015 

c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.2017 

d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016 

e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan Viak 

5. Uttalelser til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 02.04.2014 

b. Buskerud fylkeskommune 08.05.2014 

c. Norges vassdrags- og energidirektorat 14.05.2014 

d. Mattilsynet 07.04.2014 

e. Direktoratet for mineralforvaltning 08.05.2014 

f. Statens vegvesen 09.05.2014 

g. Miljøretta helsevern Ringerike kommune 09.04.2014 

h. Hans Anton Støen mai 2014 

i. Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Hans Anton Støen 15.05.2014 

j. Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen 07.05.2014 

k. Marthe Kihle 

l. Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth, datert 09.05.2014  

m. Ringerike venstre 13.05.2014 

6. Kommunens uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Støen grusuttak, datert 

22.08.2017 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 22.09.2017 

 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder areal- og byplankontoret: Line Østvold 

Saksbehandler: Guro Li og Mari Solheim Sandsund  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  61/17 

Side 12 av 55   

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4161-7   Arkiv: PLN 0605_404  

 

0605_404 - Detaljreguleringsplan - Gunbjørrud - 1.gangs behandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

61/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Gunbjørrud 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, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa. Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse som er 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 å 

legge til rette for 36 nye tomter i områder, med kjøreveg til tomtene. Adkomsten til 

hytteområdet vil skje via Ringerudsetervegen.  

 

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet.    

Tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i 

NVE atlas. Derfor er det satt inn et bestemmelsesområde med rekkefølgekrav til vurdering av 

snøskredfare og eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates utbygging av disse tomtene. 

 

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

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

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

 

Innenfor planområdet tillates høyder for ramloft/oppstugu på tomtene 1-3, 15-24, 28, 29,30 og 

32. 

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette grunnet området er forholdsvis bratt, og hyllene 

som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil 
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bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt 

for landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget, og for muligheten for uteplass etc utafor 

hyttene på utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense 

på 2 m fra formålsgrense. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18, 20, 25, 27, 30 og 35. 

 

Adkomstveger til de første 27 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.  

Adkomsten ned til platået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt.  Tomtene her nede har 

imidlertid en fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt 

best mulig i terrenget av hensyn både til terreng, landskap og visuelle forhold samt 

opparbeidelseskostnader. Vegtraseen vil medføre skjæring og fylling, men området ligger godt 

skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord og tilrettelegges for etablering av stedegen 

vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.  

Det åpnes for at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved 

opparbeidelse for i kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal 

ikke berøre tomtegrenser eller areal for avløpsanlegg. Det aktuelle området er merket som 

SKV a i plankartet. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplanen 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. Planarbeidet ble påbegynt høsten 

2011, men ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt krysset mellom 

fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldigheten 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 2016 ble det endelig 

avklaringer i forhold til kryss- spørsmålet og planarbeidet ble gjenopptatt. Nytt oppstartmøte 

ble ikke vurdert å være nødvendig.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Men det eksisterer fritidsbebyggelse 

nord for planområdet i Veslefjellområdene.  

 

For å komme til planområdet er det foreslått å bruke Ringerudsetervegen. Vegen har god 

standard og krysset ved fylkesvegen er rustet opp i forbindelse med reguleringsplaner i 

området. Det er ikke opparbeidet noe infrastruktur i planområdet i dag. 

 

Planområdet ligger på ca 690-770 moh. Det er hovedsak barskog i område med overvekt av 

gran. Skogsområdene er registrert med lav bonitet eller som uproduktiv skog. Innimellom kan 

man finne bart fjell. Berggrunnen er granitt.  

 

I naturbase og artskart finner man ikke noe registrering i forhold til miljøforhold, dyre- og 

planteliv. 
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Planforslaget 

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

20.03.2017.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

- Oversiktskart, snitt 

- VA plan 

- Lengdeprofiler 

- Tverrprofiler 

- Vedlegg med bl.a. innspill 

 

 

Plantype 

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

Berg. Planen er utarbeidet av ar plan & landskap as 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 fremtidig fritidsbebyggelse og LNFR-

områder.  

 

Maksimal utnyttelsesgrad begrenses i BYA er total 170 m². Av dette kan maksimum 20 m² 

brukes til uthus, maksimum 30 m² brukes til parkering og maksimum 120 m² brukes til 

hytte/fritidsbolig.  

 

Det tillates innlagt vann i bebyggelse i byggeområdene. Det tillates etablert både svartvann- 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 naturlandskapet.  

 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen: gnr 299, bnr 1. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 06.07.2016 og kunngjorde det i Ringerikes Blad i oktober 
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2016, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 07.07.2016 

Planleggingen må ta hensyn til landskap og natur. Viser til den europeiske 

landskapskonvensjonen og til T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse. Randsoner langs 

vassdrag er artsrike og bevaringsverdige og et tilstrekkelig grøntbelte langs vassdraget må 

innreguleres.  

Det må redegjøres for forhold til naturmangfoldloven. 

Planleggingen bør tilrettelegge for alternative oppvarmingsmåter, f.eks. varmepumpe eller 

bioenergi.  

Forhold knyttet til risiko og sårbarhet må vurderes, det vises til veileder knyttet til bl.a. skred. 

Det anbefales at videre planlegging vektlegger prinsippene om universell utforming. 

 Forslagstillers kommentar: Hensyn til landskapet blir redegjort i planbeskrivelsen. Det 

er kun mindre bekkefar innenfor planområdet. Naturmangfoldloven blir beskrevet i 

planbeskrivelsen. Det vil anbefales varmepumpe. Ift aktsomhetsområde for skred er det 

satt inn rekkefølgekrav til vurdering. Området har store høydeforskjeller og begrenset 

egnethet ift tilgjengelighetskrav. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Buskerud fylkeskommune, 26.08.2016  

Området ble registrert i forhold til kulturminner i 2013, og det ble ikke gjort funn i området. 

Bestemmelse knyttet til varsling må settes inn. 

Det er ikke kjente kulturminner fra nyere tid innenfor området- men det anbefales å sette krav 

til nye tiltak for å sikre god tilpassing til omgivelsene. 

 Forslagstillers kommentar: Varsling har blitt satt inn i bestemmelsene. 

 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.  

 

 

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

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 

06.07.2016, med høringsfrist 01.09.2016. 

 

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 å legge til rette for 36 nye hyttetomter ved Gunbjørrud.  Planens avgrensning 

er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for Ådalsfjella. Mindre 

justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet. På plankartet er det vist 

hvor hytta skal ligge på eiendommen. Dette er fornuftig i forhold til terrengforholdet og at 

hyttene skygger minst mulig grad for hverandre, samt minske fjernvirkningen. Et annet tiltak 

som reduserer fjernvirkninger noe, er krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av 

utebelysning.  

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette virker fornuftig siden området er forholdsvis bratt, 

og hyllene som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å ha 4 meter byggegrense på hele 

felte, kan dette medføre at hyttene blir lagt ut på hyllene, som vil være negativt for 

landskapsvirkningnen. De tomtene som har behov etter disse kriteriene har byggegrense på 2 

meter. 

 

Enkelte av tomtene åpnes det for oppstugu hvor takvinkelen på oppstugudelen ikke skal 

overstige 25 grader.    

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg ovenstående og 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- 1 2 i loven legges til grunn ved 

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

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

opplysninger fra kommunen eller fylkesmannens om 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 naturmangfoldets om følge av tiltaket vurderes som liten og ”føre- var” 

prinsippet vektlegges i liten grad i denne saken. 

 

§ 10, samlet belastning. Kommunedelplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i 

området og fastsatt aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i all hovedsak 

overensstemmelse med kommuneplanen og utnytter de arealene som ansees å være egnet i 

området – samtidig som det ivaretar grøntkorridorer. I tilknytning til området er det store 

tilsvarende arealer som forblir urørt, og som ikke er naturlig å bruke for beboere i 

fritidsboligene innenfor området. Med bakgrunn i at det ikke er kjente truede arter eller 

naturtyper innenfor området samt at tilsvarende arealer bevares i nærområdene i stort omfang 

vurderes skadeomfanget for naturmangfoldet å være lite. Den samlede belastningen av 

utbyggingen vurderes å være liten. 

 

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Planen tilsier at urørte arealer vil tas i bruk til 

bebyggelse og infrastruktur. Det vurderes ikke å være behov for å fremskaffe mer kunnskap. 

Med dette er det heller ikke behov for overvåking eller avbøtende tiltak. 

 

§ 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 innenfor arealer avsatt i kommunedelplanen, med små justeringer. 

Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene i naturmangfoldloven og forslaget til 

reguleringsplan. 

 

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

 

 

 

Grøntstruktur 

Området som er avsatt er begrenset i størrelse. Det er søkt å utnytte terrenget der det ligger til 

rette for det, mens våte myrområder og bratte lisider nødvendigvis ikke kan tas i bruk til 
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bebyggelse. Disse bidrar til å gi området luft og rom. I og med at mulighetene for å etablere 

bebyggelse er noe begrenset, og at det dermed foreslås litt tettere utnytting der det er egnet, er 

det 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. Ny bebyggelse vil utgjøre et lite areal i et stort område uten bebyggelse eller andre 

tekniske inngrep. Det er med bakgrunn i dette begrenset behov for grøntstrukturer internt i 

området. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

For tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for 

snøskred i NVE atlas. Dette er ivaretatt i bestemmelsene under rekkefølgebestemmelser punkt 

3. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Gunbørrud 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 utgangspunkt i denne sammenheng og det er kontinuerlig 

etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjel 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 

Plankart 

Reguleringsbestemmelser 

Planbeskrivelse 

Oversiktskart og snitt 

VA plan Gunbjørrud 

Gunbjørrud lengdeprofiler 

Gunbjørrud tverrprofiler 

Vedlegg - adresseliste, varsling, merknader, kulturminner) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder (Konstituert): Line Synøve Østvold 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 17/736-6   Arkiv: PLN 000  

 

430 - Krokenveien 23 og 40 a Oppstartssak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_430 detaljregulering for  

Krokenveien 23 og 40a. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 

Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_430, Krokenveien 23 og 40. 

 

3. Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres det samtidig å ikke bevare bolighus og 

uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65). 

 

 

 

  

 

Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting i eksisterende boligområde. Planen 

vil legge til rette for oppføring av leilighetsbygg i Krokenveien 23 og 40a. 

For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei-, bolig og friareal innlemmet i planen. 

 

Planen er privat initiert, og fremmes som detaljregulering. E. Brørby & Sønn er forslagstiller.  

 

Oppstart av plan kan anbefales da den er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel om 

fortetting av Hønefoss. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplaner i området.   

 

Innledning  
Forslagstiller E. Brørby & Sønn ønsker med denne planen å få en bedre utnyttelse av to 

boligtomter i Krokenveien. Planarbeidet vil tilrettelegge for fortetting ved å oppføre 

leilighetsbygg med tilhørende utearealer og lekeplass i Krokenveien 23, gnr. 87, bnr. 65, 303, 

411, samt Krokenveien 40a, gnr. 87/2 og 87/487. 
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Detaljreguleringen skal sikre en god prosess omkring økning av utnyttelsesgraden for de to 

eiendommene. Planen skal ivareta god tilrettelegging for utbyggingsområdets uteoppholdsareal 

samt areal til veg- og fortau. Det skal også sikres at friområde ivaretas på en god måte.  

 

Det er nødvendig med omregulering fordi forslaget er i strid med gjeldende reguleringsplaner 

og gjeldende bestemmelser i kommuneplan. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Tomtene som i planforslaget søkes endret, er i dag bebygd med småhus med lav 

utnyttelsesgrad.  

 

Krokenveien 23, bestående av tre eiendommer, er i dag bebygd med en liten en-etasjes 

enebolig og garasje. Boligen er i det kommunale registeret for verneverdige hus i kategori 

middels verneverdi. Samlet har de tre eiendommene et areal på ca. 2 daa, hvorav noe er avsatt 

til veiformål samt friområde.  

 

Krokenveien 40a er i dag bebygd med en tomannsbolig i to fulle etasjer, samt loft og kjeller. I 

tillegg ligger det tre hus med garasje/uthusfunksjon på eiendommen. Eiendommene 87/2 og 

87/487 har et areal på ca. 2.0 daa. 

 

Tilgrensende eiendommer har varierte bygningsuttrykk og utnyttelsesgrad. Mellom 

Krokenveien, Sagaveien og Fossekallveien er det i stor grad romslige eneboligtomter. Mens 

sørover fra Krokenveien 23, langs østsiden, ligger to blokker. Disse eies av Ringerike 

Boligstiftelse og benyttes i dag i hovedsak til omsorgsboliger, blokkene har høyde 5 og 6 

etasjer. Vest for Krokenveien 23 og videre mot nordvest ligger det flere 3-etasjes blokker.   

 

I umiddelbart nærhet til planforslagets tomter ligger Ullerål kirke og Ullerål barnehage. Hov 

ungdomsskole og Ullerål barneskole ligger innenfor 500 meters rekkevidde.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Krokenveien 23: 

Forslagstiller ønsker å oppføre et leilighetsbygg på 25-30 enheter, inkludert 

generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller, delvis under bakken. Foreløpig planlegges 

det med fem fulle etasjer. På bakkenivå fra Krokenveien – fremstår det som 6 fulle etasjer. Det 

foreslås å oppføre lekeplass på felles terrasse foran fasadeparti til 1.etasje opp på bodene 

(vedlagt illustrasjon av skisseforslag med høydeprofil for Krokenveien 23). 

 

Krokenveien 40a: 

Forslagstiller ønsker også her å oppføre et leilighetsbygg på 25-30 enheter, inkludert 

generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller. Forslagstilleren ønsker å oppføre bygg på 5 

fulle etasjer. Forslagstilleren foreslår en skjermet løsning for lekeplass på eiendommen 87/487 

(vedlagt illustrasjon av skisseforslag med høydeprofil for Krokenveien 40a). 

 

For planområdets øvrige arealet ønskes en videreføring av arealformål, men med forbedringer 

mellom annet mht. infrastruktur og bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Friområde, som i 

kommunens temaplan Grønn plakat er avsatt til område med stor verdi, skal sikres i plan.  
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Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. fokus på effektiv arealdisponering, og det fremgår av 

samfunnsdelen, vedtatt 30.04.2015, at det er en ønsket utvikling med fortetting og høyere 

bebyggelse med både nærings- og boligformål i Hønefoss. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i plan nr. 65-06 Haldenjordet, Trygdeblokka, m.m, vedtatt 

25.04.1996 og deler i gjeldende reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 

22.02.1990.  

 

Arealformål som inngår i eksisterende planer for omsøkt planområdet er boligformål, offentlig 

bygninger, friområde/lek samt kjørevei og gangareal. For plan nr. 65-06, fra 1996 tillattes 

utnyttelsesgrad 0,20 og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer. For plan nr. 198, fra 1990 er 

det angitt i planbestemmelsene at utnyttelsesgraden for evt. nye prosjekt fastsettes av 

bygningsrådet og at eneboliger kan oppføres inntil 2 etasjer. 

 

Planer under arbeid i området 

I krysset mellom Fossekallveien og Sagaveien ligger et areal som i dag er regulert til 

forretning/kontor. Det er igangsatt reguleringsarbeid for dette arealet samt for areal som er 

regulert til veg. Per i dag er vegarealet ikke opparbeidet til veg og ønskes i stedet omregulert 

til boligformål. Plan nr. 415 – Sagaveien 56 blir liggende sømløst inntil detaljplan for 

Krokenveien 23 og 40a. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. E. Brørby & Sønn er forslagstiller. Forslag til 

planavgrensning følger saken som vedlegg. 

 

For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei- og boligareal innlemmet. Krokenveien 19 og 21 

samt omkringliggende veiareal foreslås lagt inn i planen. Friområdekorridoren nord for 

Krokenveien 23 skal også sikres. Plangrensen mot nord foreslås å følge gjeldende plangrense 

plan nr. 65-06. Deler av friområde mellom Krokenveien og Sagaveien som er med i gjeldende 

reguleringsplan foreslås også inkludert. 

Det foreslås også at planområdet tar med seg areal som er regulert til veg og fortau i plan nr. 

198, ved Ullerål barnehage og Ullerål Kirke. Det gjøres oppmerksom på at fortausarealene, 

som er angitt i gjeldende plan for østre del av Sagaveien og nordover langs Krokenveien, ikke 

er opparbeidet.  

 

Plangrensen legges videre inntil plan nr. 415 Sagaveien 56 i sørøst og følger grensa til 

gjeldende reguleringsplan nr. 198 inn mot omsorgsboligene i Krokenveien 17. Det tas høyde 

for at plangrensa kan bli noe snevret inn i løpet av planprosessen. 

 

Areal innenfor foreslått plangrense er på ca. 24 daa.  

 

Det er gjort utredning omkring eneboligen i Krokenveien 23. Buskerud fylkeskommune har 

vært på befaring og gitt sin uttalelse i saken. Eneboligen er i kommunens register over 

verneverdi bebyggelse registrert med høy verneverdi. Bygningen er tilført nyere bygningsdeler 

og fremstår derav med noe redusert autentisitet. Etter en samlet vurdering anses den å ha 

forringet sin verneverdi til middels verneverdi. Buskerud fylkeskommune overlater til 

Ringerike kommune å ta stilling til om bygningen skal rives, vedlagt saken følger brev fra BFK.  
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Ringerike kommune så behov for en mer helhetlig plan som sikrer både grønnstruktur, vei- 

samt fortaus areal. Dermed ble avgrensningen av plan utvidet etter oppstartsmøte slik at det vil 

være mulig at fortau kan inngå som en del av planen.  Det viktig å se på veg- og fortaus 

utforming i sammenheng med naboplanen «Sagaveien 56» og omkringliggende områder. 

Dersom fortau skal inngå i planen, vil det utløse krav om utbyggingsavtale, da fortauet blir en 

del av den tekniske infrastrukturen som kommunen overtar ansvaret for.  

 

Eiendomsforhold 

Foreslått planområde omfatter deler av hovedbølet til Hov gård, gnr.87/1 (Friområder) som 

eies av Ringerike kommune. Kommunen eier også Krokenveien 17 og 19, og veiene i området. 

 

Peder E. Moen eier Sagaveien 47 (gnr.87/542). 

Pål Frodal og Merete B. Oslund eier Krokenveien 40b (gnr.87/486). 

André og Elin S. Kristiansen eier Krokenveien 38 (gnr.87/457,65). 

Kjetil Huseth og Christel Helene Andres eier Sagaveien 50 (gnr.87/528). 

Espen Grøtnes eier Sagaveien 52 (gnr.87/524). 

Ako Karem Wahed eier Sagaveien 54 (gnr.87/527). 

Krokenveien 23. (87/65, 87/411, 87/303) overskjøtes til E. Brørby & Sønn AS i juli 2017. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. fokus på effektiv arealdisponering; Ringerike skal ha 

en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn.  

Det fremgår av bl.a. av kapittel 5, at Hønefoss skal fortettes:  

Kap. 5.1 

o) Utvikling av Hønefoss ved fortetting og høyere bebyggelse med både nærings- og 

boligformål. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligområde, offentlig 

bygninger og friområde; Arealbruken i gjeldende kommuneplan samsvarer i stor grad med 

arealbruken som er vist i de i dag gjeldende reguleringsplanene. 

 

Område som her ønskes regulert ligger innenfor temaplan grønn plakat. Det bebygde areal 

innenfor planområdet er avsatt som område med en del verdi, mens friområde er avsatt som 

område med stor verdi.  

 

Planforslaget omhandler ikke kommunedelplan for gående og syklende, men bidrar positivt da 

det planlegges å bygge gangveger/fortau innenfor planområdet.   

 

 

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.  
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Denne saken anses å ikke være i tråd med overordna plan, og oppstartsaken legges derfor fram 

for behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 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 

Det skal i saksdokumentene ved 1. gangs behandling redegjøres for hvordan de miljørettslige 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 blir 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 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Realisering av planene vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form 

av infrastruktur. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Ringerike kommune oppfordrer forslagstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioden. Det er 

enighet om at det bør gjennomføres møte med naboene, samt representanter fra Ullerål 

barnehage, Ullerål kirke og Ringerike boligstiftelse. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak:  

 

a. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_430 detaljregulering for Krokenveien  

23 og 40a.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å øke utnyttelsesgrad på eiendommene med adresser 

Krokenveien 23 og Krokenveien 40A ved hjelp av omreguleringen, samt legge til rette for 

forbedring av infrastruktur, sikkerhet og fremkommelighet etter nåtidens forhold.  

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

I planprosessen skal det gjøres en vurdering av hvorvidt det er nødvendig å ikke beholde 

allergifremkallende trær på eiendommen 87/2.  
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Rivning av verneverdig bebyggelse 

I Krokenveien 23 ligger det i dag et verneverdig hus og uthus. Kulturminnemyndighet ved 

Buskerud Fylkeskommune har vurdert det dit hen at bolig som har vært registrert med høy 

verneverdi har svekket verdi som følge av ombygginger. Dermed er boligen gitt en middels 

verneverdi. (vedlegg brev fra fylkeskommune av 02.02.2017). Fageksperter overlater til 

kommunen som planmyndighet å avgjøre bevaringsspørsmålet. Rådmann anser at  eiendommen 

i sin helhet har svekket sin verdi og kan dermed anbefale riving av bolig og uthus. 

Rådmannen foreslår følgende punkt i vedtak: «Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres 

det samtidig å ikke bevare bolighus og uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65)».  

 

Skredfare 

Det er ikke påvist skredfare for plantomtene. 

Krokenveien 23 ligger tett inntil en bratt skråning. Planen skal vise frem sikringstiltak mot 

skråning.  

Det er foretatt grunnundersøkelser både for Krokenveien 23 og Krokenveien 40a. (vedlegg). 

Rådmannen kan ikke se at de anbefalingene som gitt i rapportene er fulgt opp i skisseforslaget. 

Det påpekes at prosjektet i sin helhet med dets volum og høyde skal samsvare med geotekniske 

forhold. Dette skal være tilstrekkelig utredet frem til 1.gangsbehandling. Vedlegg Rapport 

grunnundersøkelser Krokenveien 23, 4. Geoteknisk vurdering.  

 

Flomfare og flomveier 

Forslag til planområde ligger ikke innenfor flomutsatt området, allikevel går det flomveger 

innenfor foreslått plangrensa. Rådmannen ser derfor behov for ytterlige utredninger for 

overvannshåndtering før 1. gangs behandling. Overvann håndteres lokalt.    

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 

Rådmannen vil påpeke avklaringsbehov for følgende tema: 

- kapasitet VA. 

- Langs Krokenveien og ved aktuelle eiendommer går trase for fjernvarm. Det skal tas 

hensyn til ledningsnettet med eventuelle opparbeidelse av fortau. 

- Utforming og samordning med naboplanen nr.415 «Sagaveien 56» og omkringliggende 

områder. For å få gode og sammenhengende fortauløsninger på Krokenveien og 

Sagaveien, samt med tanke på overvannshåndtering og flomveger vil det være mulig å 

føre gangveien enten på den ene siden eller på den andre. Man skal være oppmerksomt 

på at gangveg vil anlegges i kantsone vei og følgelig vil utløse kompensasjons behov 

for infiltrasjon av overvannet fra vegen.  

 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Rådmannen vurderer at 5 etasjers høye bygg, både i Krokenveien 40a og Krokenveien 23, kan 

fremstå noe skjemmende for naboeiendommer, både med tanke på solforhold, spesielt for 

barnehages utearealer, og den helhetlige landskapskarakter i området.   

 

 

Universell utforming 

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

og krav om universell utforming. 
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Uteoppholdsarealer og lekearealer 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode uteoppholdsarealer i 

forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en optimal størrelse og funksjon og være utformet 

med god kvalitet med tanke på sol- og vindforhold, plass til praktiske gjøremål, materialvalg, 

beplantning, overvannshåndtering og annet. 

 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Det gjøres oppmerksom på tilknytningsplikten for fjernvarme i området for boliger fra 1000m2 

BRA, ihht Formskriften nr.492. 

Realisering av prosjektet gir ønsket fortetting i byen. umiddelbar nærhet av bussholdeplass, 

kort avstand både til skoler, legekontor, butikker og mm., gir mulighet til å velge å ikke 

disponere/bruke bil. Dette bidrar positivt til klima og miljø i byområdet.  

Prosjektet vil også ta høyde for helhetlig tilrettelegging og oppføring for gangveger i 

tilknytning til prosjekters utbyggingstomter.  

 

Samlet vurdering 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanen på eiendommene innenfor 

planområde. Ved å bygge med høyere utnyttingsgrad ivaretar man bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplan om fortetting i sentrale strøk, samt Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. 

 

Rådmannen vil imidlertid påpeke at det er usikkerhet omkring de geologiske forholdene i 

Krokenveien 23, og dermed byggehøyde og volum. Utnyttelsesgraden i forslag til 

skisseprosjekt oppleves også litt for stort i forhold til stedets karakter. I tillegg kan skissert 

forslag i Krokenveien 40a, med fem fulle etasjer gi skygge på barnehages uteområder.  

Løsning for fortau og eventuelle fotgjengeroverganger er også et moment som må ses i et 

større perspektiv for hele området og ikke bare innenfor plangrense.  

En utredning for overvannshåndtering inkludert forholdet til flomveger og innfiltrering langs 

fortau skal foreligge frem til 1.gangs behandling.   
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

- Illustrasjoner skisseforslag nr. 23 

- Illustrasjoner skisseforslag nr. 40 

- Geoteknisk rapport Krokenveien nr. 23 

- Geoteknisk rapport Krokenveien nr. 40 

4. Gjeldende reguleringsplaner 

- Reguleringsplan 198 Kroken – Busterud 

- Reguleringsplan 65-06 Haldenjordet Trygdeblokka 

5. Brev fra Buskerud fylkeskommune, Krokenveien 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konstituert avdelingsleder Areal- og byplan: Line Østvold 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Saksbehandlere: Olena Alizi og Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 16/6400-9   Arkiv: GNR 318/79  

 

Takoverbygg/ fasadeendring Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

57/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

63/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes.  

Hovedutvalget (HMA) ønsker befaring. 

 

  

 

Utskrift sendes til 

Krone Frukt AS, Storgata 17, 3510 HØNEFOSS. 

Sigrid Helle, Hemskogveien 3, 3514 HØNEFOSS. (Hjemmelshaver gnr/bnr 318/78) 

ERGON v/Nils Helle, Sundgaten 6, 3510 HØNEFOSS.  (Hjemmelshaver gnr/bnr 318/136) 

 

Sammendrag 

Det søkes om å bygge et takoverbygg på ca. 21 m² BYA (bebygd areal). Takoverbygget 

plasseres nærmere enn 4 meter til nabogrensen, jfr. plan- og bygningsloven § 29-4. Det er søkt 

om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4. Naboen gnr/bnr 318/78 

samtykker ikke til tiltaket. Nabo gnr/bnr 318/136 er også negativ til tiltaket. 

 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok søknad om fasadeendringer datert 21.12.2016, og endret søknad 

datert 28.02.2017.  Det søkes om å bygge et takoverbygg i det nordvestre hjørnet av bygget på 

første plan. Takoverbygget er ca. 21 m² BYA (bebygd areal), det er ønskelig å plassere 

takoverbygget nærmere 4 meter til nabogrensen. Ettersom avstanden er mindre enn 4 meter 

skrev kommunen et foreløpig brev hvor kommunen etterlyste en avstandserklæring fra naboen.  

 

Kommunen mottok dispensasjonssøknad fra ansvarlig søker datert 22.02.2017. Nabo Sigrid 

Helle hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr 318/78 ønsker ikke å samtykke i plasseringen av 

tiltaket. Nabo Nils Helle hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr 318/136 er også negativ til 

tiltaket. Av kommunens kartsystem fremgår det at avstanden mellom det ønskede 

takoverbygget og nabogrensen til Nils Helle er mer enn 4 meter, det er derfor ikke nødvendig 
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med en avstandserklæring fra Nils Helle, jfr. plan- og bygningsloven § 29-4. Kommunen 

mottok brev med merknader til tiltaket datert 07.03.2017.  

 

Det er hovedsakelig anført tre momenter i merknadene til tiltaket. For det første fremgår det at 

takoverbygget vil bygges over en ulovlig konstruksjon/ skur. For det andre hevdes det at en 

godkjent dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 vil redusere fremtidig 

mulig utnyttelse av eiendommen gnr/bnr 318/78. For det tredje er det anført at tiltaket bør 

avslås da det ikke er i samsvar med kommunens reguleringsplan og gjeldende lovverk.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 64-02, «Hønefoss 

sentrum» stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud 20.12.1976. Eiendom gnr/bnr 318/79 er i 

arealplankartet avsatt som kontor/ forretning og inngår i kvartal 47. 

 

 

Juridiske forhold  

Saken omhandler plassering av tiltak nærmere enn 4 meter til nabogrensen, plan- og 

bygningsloven § 29-4 kommer til anvendelse. 

 

Av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd følger det at byggverk skal ha en avstand på 

minst 4 meter fra nabogrensen. Det kan gjøres unntak fra avstandskravet dersom det foreligger 

skriftlig samtykke fra naboen eller om det er tale om et frittliggende mindre tiltak jfr. plan- og 

bygningsloven § 29-4 tredje ledd litra b. 

 

Det foreligger ikke skriftlig samtykke fra naboen og det er ikke tale om et frittliggende mindre 

tiltak. Det ønskede tiltaket vurderes å være en varig konstruksjon, unntaket i plan- og 

bygningsloven § 29-4 kommer ikke til anvendelse. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4, jfr. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part skal parten tilkjennes dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 

36 første ledd.  

 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer som inntekt til kommunen.  
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Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er spørsmål i saken som utløser behov for innhenting av 

informasjon eller høringer. Rådmannen kan heller ikke se at det er behov for innhenting 

tillatelser, samtykke eller uttalelse fra andre.   

  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fasadeendring, til foreløpig 

svar, til søknad om dispensasjon, til endret søknad, til tilsvar vedrørende 

dispensasjonssøknaden, til forespørsel om videre saksgang, til informasjon om videre saksgang 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fasadeendring, til foreløpig 

svar, til søknad om dispensasjon, til endret søknad, til tilsvar vedrørende 

dispensasjonssøknaden, til forespørsel om videre saksgang, til informasjon om videre saksgang 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-

4 tilsidesettes i vesentlig grad. 

2. Søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 avslås med henvisning til 

plan- og bygningsloven § 19-2. Søknad om tillatelse til tiltak avslås. 

3. Myndigheten til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagt orientering om klageadgang. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning ved at saken vil danne 

grunnlag for fremtidig praksis. 

 

Saken vil kunne danne presedens ved at det i tilsvarende saker vil kunne bli vist til denne saken 

ut fra likebehandlingsprinsippet.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Merknader: 

Ved vurderingen av om plasseringen av tiltaket kan godkjennes anser rådmannen det som 

nødvendig å vurdere mulige ulemper for nabo Sigrid Helle og Nils Helle. Det er hovedsakelig 

fremmet tre momenter i merknadene til tiltaket. 

 

1. Ulovlig konstruksjon: 
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Nabo Sigrid Helle viser i sin klage til at tiltakshaver ønsker å bygge takoverbygg på en allerede 

oppført konstruksjon/ skur. Det hevdes at konstruksjonen er oppført ulovlig og at en 

godkjennelse av takoverbygget vil være en godkjennelse av takoverbygg på en ulovlig 

konstruksjon. Representanter fra byggesaksavdelingen har vært på befaring, det er ikke 

registrert noen konstruksjon på det aktuelle område det ønskes å oppføre et takoverbygg på.  

 

Rådmannen har i denne saken ikke tatt stilling til om det tidligere har foreligget en ulovlig 

konstruksjon. Etter rådmannens vurdering er en eventuell tidligere ulovlig konstruksjon som nå 

er fjernet, ikke av betydning for vurderingen av om dispensasjonssøknaden kan godkjennes.  

 

2. Redusert bruk av eiendom gnr/bnr 318/78: 

Av en merknad fremgår det at de interne eiendomsforholdene er høyst innviklede, og at en 

dispensasjon vil kunne redusere en eventuell senere bruk av eiendom gnr/bnr 318/78.  

 

Rådmannen skal ikke ta stilling til privatrettslige forhold. Rådmannen ser heller ikke hvordan 

en godkjennelse av takoverbygget vil kunne redusere en eventuell endret bruk på 

naboeiendommen gnr/bnr 318/78 i særlig grad, da bygningen for øvrig ligger nær nabogrensen.  

 

3. Plankrav: 

Nabo Sigrid Helle hevder at tiltaket må gjennomføres innenfor gjeldende lovverk samt 

kommunens plankrav.  

 

Eiendommen reguleres av reguleringsplanen nr. 64-02 «Hønefoss sentrum». Gjeldende 

arealplankart viser ingen byggelinje mellom eiendommene gnr/bnr 318/79 og gnr/bnr 318/78. 

Etter rådmannens vurdering regulerer verken reguleringsplanen eller arealplankartet den 

ønskede plasseringen av takoverbygget. Det ønskede tiltaket må dermed vurderes etter plan- 

og bygningsloven. 

 

 

 

 

Plan- og bygningsloven § 19-2 og § 29-4: 

Av plan- og bygningsloven § 19-2 følger det at to vilkår må være oppfylt for at en 

dispensasjonssøknad kan godkjennes. For det første må hensynene bak bestemmelsene det gis 

dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad, for det andre må fordelene med å gi en 

dispensasjon være klart større enn ulempene. 

 

Avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 er først og fremst fastsatt av hensyn til 

branntekniske forhold. Av innsendte byggesøknad fremgår det at takoverbygget vil tilfredsstille 

krav til brannsikkerhet jfr. byggeteknisk forskrift TEK10. Etter rådmannens vurdering vil ikke 

en dispensasjon fra avstandskravet være i strid med branntekniske hensyn.   

 

Av lovens forarbeider Ot.prp.nr. 45 fremgår det at avstandskravet også skal sikre lys, rom og 

utsikt på naboeiendommen. Takoverbygget vurderes å ha liten innvirkning sett fra 

naboeiendommene da takoverbygget skal plasseres i et «innvendig hjørne». 

 

Søknaden om dispensasjon begrunnes med at forretningen Krone Frukt AS har behov for en 

lagringsplass. Ansvarlig søker opplyste i en telefonsamtale at det er behov for å kunne lagre 

søppel herunder papir og papp på et tørt sted. Etter rådmannens vurdering er det 
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hensiktsmessig å lagre papp og papir på et tørt sted, ovennevnte løsning er et tiltak mot 

forsøpling på eiendom gnr/bnr 318/79. Tiltaket vurderes også å være relativt lite. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at en dispensasjon fra avstandskravet i plan- og 

bygningsloven § 29-4, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsen 

søker å ivareta. Videre vurderes fordelene å være klart større enn ulempene. Rådmannen finner 

dermed at dispensasjon kan innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

1.  Nabomerknad, datert 01.03.2017. 

 

2. Redegjørelse for tiltak, datert 28.02.2017. 

 

3. Plantegning. 
 

4. Situasjonsplan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/3078-16   Arkiv: GNR 45/168  

 

Tilbygg Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tilbygg på eiendom gnr/bnr 

45/168, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra ansvarlig søker 11.07.17, til kommentar til 

nabomerknad registrert mottatt 23.08.17, til kopi av korrespondanse med nabo mottatt fra 

ansvarlig søker 28.08.17, til oppdaterte tegninger registrert mottatt fra ansvarlig søker 

04.09.17, til at administrasjonen var på befaring 21.09.17 og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedkomiteen vurderer at tiltaket er i samsvar med gjeldene reguleringsplan for 

området. 

 

2. Hovedutvalget har ikke kommet til at ulempene for naboen som protesterer er så 

betydelige at det ut ifra tilbyggets plassering og plan- og bygningslovens § 29-4 blir 

riktig å avslå søknaden. Protesten tas ikke til følge. Søknad om tilbygg godkjennes i 

henhold til plan- og bygningslovens § 20-1, i prinsippet. 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes 

Siviling. Ole Christian Styri, Haugergata 31, 3520 Jevnaker 

Line Østvold, Vinteroveien 23 A, 3517 Hønefoss 

Nicolaj Vogter Høybyveien 52, 3517 Hønefoss 

 

Sammendrag 

Det er søkt om tillatelse til å oppføre tilbygg med bruksareal (BRA) 55,5 m² til bolig. Tiltaket 

er vurdert å være i samsvar med gjeldene reguleringsplan for området. Det har kommet en 

nabomerknad.  

 

Rådmannen anbefaler å godkjenne byggesøknaden.  

 

Innledning / bakgrunn 
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Ringerike kommune mottok 24.07.17 søknad om tilbygg over to etasjer med BRA 55,5 m2 til 

bolig og garasje med BRA 45 m2 på eiendom gnr/bnr 45/168. Garasjen ble i 

tilleggsdokumentasjon registrert mottatt 11.07.17 fra ansvarlig søker Sivilingeniør Ole 

Christian Styri, tatt ut av søknaden. Det er kommet merknad fra nabo Nicolaj Vogter, 

hjemmelshaver til eiendom gnr/bnr 45/124. Det har ved korrespondanse per e-post, samtale og 

befaring mellom tiltakshaver, ansvarligsøker og nabo blitt gjort forsøk på å finne en løsning 

som partene kan enes om. Dette har ikke ført fram og nabomerknaden opprettholdes. 

Bygningsmyndigheten har også gjennomført befaring sammen med partene 21.09.17. 

 

Beskrivelse av saken 

Tiltaket innebærer tilbygg, over to etasjer, med oppgitt BRA 55,5 m2 til bolig på eiendom 

gnr/bnr 45/168. Eiendommen omfattes av reguleringsplan 77 Tegelverkstomten og ligger i et 

område avsatt til eneboliger og rekkehus. Reguleringsbestemmelsenes § 3 oppgir at boligen 

kan ha maksimalt 2 etasjer, men det angis ikke utnyttingsgrad. Kommuneplanbestemmelsene 

utfyller reguleringsbestemmelsene der de er gamle og upresise. Ut i fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 1.1.2 kan boligtomter bebygges med en utnyttingsgrad på 

inntil 25 % bebygd areal (BYA). Ansvarlig søker opplyser at beregnet grad av utnytting etter 

utbygging blir 15,4 %. Tiltaket er vurdert å være i samsvar med gjeldene reguleringsplan. 

 

Da søknad om tiltak ble sendt inn, omfattet også søknaden oppføring av garasje. Denne ble i 

tilleggsdokumentasjon fra ansvarlig søker, registrert mottatt 11.07.17, tatt ut av søknaden.  

 

I søknad om tiltak registrert mottatt 24.07.17 var det vedlagt merknad fra nabo Nicolaj 

Vogter, hjemmelshaver til gnr/bnr 45/124, og ansvarlig søkers kommentar til merknaden. 

Tilbygget vil komme ca 17 m fra grensen til naboens eiendom. Vogter er bekymret for at det 

nye tilbygget vil redusere antall soltimer på tomten hans betraktelig. Han forklarer at slik som 

det er nå går solen midtsommers ned ca kl 20 pga eksisterende bebyggelse på eiendom gnr/bnr 

45/168. Vogter viser også til at tomten hans er liten, og han har veldig liten mulighet til å endre 

på utforming av for eksempel utearealene. Videre skriver Vogter at eiendom gnr/bnr 45/168 er 

stor og at det er etter hans vurdering mulig å bygge ut boligen på en måte som ikke vil skygge 

for kveldssolen på tomten hans. Han tilbyr seg å hjelpe til med gode ideer og løsninger. 

 

Ansvarlig søker kommenterer at opplysningene om solforhold på nabotomten stemmer overens 

med data han har hentet ut fra solbaneberegninger som han har gjort. Han forklarer at i følge 

beregningene vil det nye tilbygget på eiendom gnr/bnr 45/168 på det meste skygge for solen ½ 

time tidligere enn eksisterende bolighus sett fra naboeiendommen. Videre forklarer ansvarlig 

søker at det planlagte tilbygget er en forlengelse av eksisterende bygningskropp og at det 

fremstår som den mest rasjonelle, praktiske og estetiske løsningen. Ansvarlig søker mener at 

andre løsninger for tilbygget vil være mer kompliserte pga tomtens arrondering.  

 

I tilleggsinformasjon registrert mottatt 23.08.17 forklarer ansvarligsøker at det 03.08.17 ble 

avholdt en befaring med tiltakshaver og nabo tilstede. På befaringen ble det avtalt at ansvarlig 

søker skulle gjøre solskygge-beregninger for flere av månedene på hver side av sommeren. 

Etter befaringen mottok ansvarlig søker forslag til alternativ utforming av tilbygget fra naboen. 

Forslaget var et tilbygg over kun en etasje med BRA 45 m2. Dette ble forelagt tiltakshaver. 

Ansvarlig søker kommenterer de nye solskygge-beregningene og forslaget fra naboen i 

tilleggsinformasjonen registrert mottatt 23.08.17. Solskygge-beregningene er gjort for mars-

september. Beregningene viser at solen står lavere enn 7o over horisonten i den retningen 

tilbygget vil ligge hele våren fram til ca 20. april. Dette er altså den tidligste datoen hvor 
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tilbygget vil kunne gi skyggevirkninger på naboeiendommen. Det er beregnet til maks 10 min 

tidligere skygge enn dagens situasjon på deler av utearealet på naboeiendommen. For mai vil 

tilbygget gi skyggevirkninger på naboeiendommen og vil kunne i følge beregninger gi inntil ½ 

time tidligere skygge enn dagens situasjon. I siste del av mai viser beregninger at solen gradvis 

står så høyt at den etter hvert vil vises over mønet på tilbygget. I juni og begynnelsen av juli 

viser beregninger at solen sannsynligvis står så høyt at skyggevirkningene på naboeiendommen 

er minimale. I slutten av juli og i august står solen lavere over horisonten, og tilbygget vil ha 

skyggevirkninger på naboeiendommen. Augustberegningene er omtrent som for mai måned 

med inntil ½ time tidligere skygge. Mot slutten av august står solen i følge beregningene så lavt 

at situasjonen blir tilsvarende siste del av april. Ansvarlig søker karakteriserer 

skyggevirkningene fra det planlagte tilbygget som ganske moderate.  

Videre konkluderer ansvarlig søker med at selv om både han og tiltakshaver satte pris på et 

seriøst forslag til alternativ løsning for tilbygget, er det etter en grundig vurdering det planlagte 

tilbygget over 2 etasjer, som er foretrukket. 

 

Det ble 21.09.17 gjennomført befaring på eiendommene gnr/bnr 48/165 og 45/124. Tilstede: 

blant annet ansvarlig søker Ole Christian Styvi, tiltakshaver Line Østvold, nabo Nicolaj Vogter, 

og fra kommunen: avdelingsleder Arne Hellum og saksbehandler Karine Granli. Begge parter 

fikk mulighet til å legge fram sine synspunkter. Tiltakshaver fortalte at de ønsker å bygge som 

søkt for det oppleves som mest hensiktsmessig for dem. Naboen forklarte at hans opplevelse 

av tilbygget var at det ville forringe solforholdene på eiendommen hans betydelig. Videre 

fortalte han om det alternative tilbygget han hadde foreslått. Alle som var tilstede fikk se hvor 

tilbygget var tenkt oppført og de var med til naboeiendommen. Ansvarlig søker viste og 

forklarte om solberegningene han hadde gjort. Naboen forklarte at det viktigste for han er 

solforholdene i den nord-østre delen av eiendommen hans, der det er en opparbeidet 

uteoppholdsplass. Til slutt redegjorde Arne Hellum for mulig saksgang i tilfeller der 

tiltakshaver og nabo ikke blir enig om en løsning. Under befaringen framkom det ingen nye 

momenter som medførte enighet om løsning eller grunnlag for å skissere ut ytterlige 

alternativer. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 77 Tegelverkstomten som ble vedtatt 14.08.74. 

Eiendom gnr/bnr 45/168 ligger i et område som er avsatt til Område for eneboliger og 

rekkehus jfr. reguleringsbestemmelsenes § 3.  

 

Av § 3 fremgår det at boligene skal ha maksimalt 2 etasjer. Det er imidlertid ikke angitt 

utnyttingsgrad. Kommunens praksis i slike tilfeller, der det foreligger eldre reguleringsplaner 

med mangelfulle/ upresise reguleringsbestemmelser, er å følge kommuneplanbestemmelsene 

med retningslinjer. Kommuneplanbestemmelsene utfyller reguleringsbestemmelsene. Ut i fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 1.1.2 kan boligtomter bebygges med en utnyttingsgrad på 

inntil 25 % bebygd areal (BYA). Rådmannen kan nevne at det i sak 12/3608 og sak 10/1949 

ble gjort samme vurdering for reguleringsplan 77 og 25 % BYA ble lagt til grunn ved 

utbygging. 

 

Juridiske forhold  

Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser spesielle juridiske spørsmål. For å kunne avslå en 

søknad, trengs det hjemmel, og siden tiltaket vurderes å være i tråd med det 

reguleringsmessige, er det først og fremst ved å legge ned midlertidig byggeforbud etter pbl § 

13-1 at man har hjemmel til å avslå søknaden. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om tilbygg til bolig på eiendom gnr/bnr 45/168 vil ha noen 

direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, 

gebyrene kommer til inntekt til kommunen. (Etter selvkostprinsippet).  

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at spørsmål vedrørende oppføring av tilbygg til bolig utløser behov for 

innhenting av informasjon eller høringer. Rådmannen kan heller ikke se at saken utløser behov 

for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre.   

 

Alternative løsninger 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tilbygg på eiendom gnr/bnr 

45/168, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra ansvarlig søker 11.07.17, til kommentar til 

nabomerknad registrert mottatt 23.08.17, til kopi av korrespondanse med nabo mottatt fra 

ansvarlig søker 28.08.17, til oppdaterte tegninger registrert mottatt fra ansvarlig søker 

04.09.17, til at administrasjonen var på befaring 21.09.17 og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Saken utsettes til befaring.  

  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning, og muligens vil 

kunne danne grunnlag for fremtidig praksis i området, særlig tolkning av grad av utnytting for 

områder som er avsatt til eneboliger og rekkehus i reguleringsplan 77 Tegelverkstomten. 

Rådmannen har vist til to tilfeller som er behandlet mens samme kommuneplan som nå har vært 

gjeldene, og disse kan sies å avklare situasjonen nå. Den ene av disse, 10/1949 ble behandlet av 

hovedutvalget som etter befaring godkjente oppføring av tomannsbolig på gnr/bnr 45/309 

06.12.10 og opprettholdt 15.02.11 vedtaket etter at det ble påklaget. Klagen ble ikke tatt til 

følge, og vedtaket av 06.12.10 ble stadfestet av fylkesmannen i endelig vedtak datert 07.10.11. 

25 % BYA ble der lagt til grunn. 

 

Skulle denne saken danne presedens ved at det i tilsvarende saker vil kunne bli vist til denne 

saken ut fra likebehandlingsprinsippet, vurderer rådmannen at dette ikke vil være en uheldig 

presedens.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om tillatelse til å oppføre tilbygg med bruksareal (BRA) 55,5 m² til bolig. Beregnet 

grad av utnytting etter utbygging er 15,4 %. Rådmannen har vurdert at tiltaket er i samsvar 

med gjeldene reguleringsplan for området.  

 

Det har kommet en nabomerknad. Eiendom gnr/bnr 45/168 er en relativ stor boligeiendom, og 

den planlagte utvidelsen av boligen framstår som en naturlig utvikling av eiendommen ved at 

det utvides mot midten av tomten og at det planlagte tilbygget i utforming er en forlengelse av 
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eksisterende bolig. I tettbygde og sentrumsnære områder må det kunne forventes at det 

gjennomføres byggetiltak som kan påvirke forhold som lys og utsikt.  

 

I rundskriv H-8/15 til plan- og bygningsloven § 29-4 står det blant annet at bestemmelsen gir 

hjemmel til å avslå foreslått plassering, og til å kreve en annen plassering. Det forutsettes at 

plan- og bygningsloven § 29-4 praktiseres slik at tiltakshavers ønsker imøtekommes der det 

ikke er avgjørende grunner som taler i mot. En slik avgjørende grunn kan for eksempel være at 

plasseringen medfører betydelig ulempe for naboeiendommen. 

 

Rådmannen kan ikke se at tilbygget vil kunne medføre betydelig ulempe for nabo på gnr/bnr 

45/124. Det er ca 30 m fra tilbygget til naboens uteplass. Det er ca 17 m fra tilbygget og bort 

til nabogrensen, noe som er adskillig lengere enn det vanlige 4 meterskravet i plan- og 

bygningslovens § 29-4. Eksempelvis kan man i Norge bygge en inntil 4 m høy garasje inntil 50 

m² så nær som 1 m fra grensen, uten en gang å måtte søke om tillatelse eller å varsle nabo. En 

slik garasje plassert uheldig for gnr/bnr 45/124 ville kunne gitt en minst like stor effekt for 

skyggeforholdene som tilbygget det nå søkes om. For øvrig vil det ofte være trær og annen 

vegetasjon som kan gi skygge. 

 

Naboen har skissert ut et alternativt forslag til tilbygg. Dette er vurdert av tiltakshaver og 

ansvarlig søker til som ikke ønsker å endre på søknaden. Rådmannen finner det ikke relevant å 

kreve prosjektet endret. Rådmannen mener at tilbygget som vil forlenge bygningen med 4 m er 

et relativt beskjedent prosjekt, og at dette er en måte å bygge på som er svært mye brukt. 

 

Rådmannen anbefaler å ikke ta hensyn til naboprotesten, men å godkjenne søknaden. 

 

Vedlegg 

Dokumenter merket med * er vedlagt 

 

Avtale om befaring (17/3078-15) 

* Tegninger (17/3078-14) 

Meldingstekst (e-post ) 

TG fasade ost t2 

TG fasade vest2 

 TG fasade nord t2 

 TG Plan 1etg t2 

 TG Plan 2etg t2 

45/168 – vedrørende Vinteroveien 23 A – avstandserklæring fra nabo (17/3078-13) 

Avstandserklæring fra nabo Vinteroveien 23B (17/3078-12) 

Vedrørende nabomerknad for varslet tiltak (17/3078-11) 

Svar – vedrørende nabomerknad for varslet tiltak (17/3078-10) 

Vedrørende nabomerknad for varslet tiltak (17/3078-9) 

Vinteroveien 23 A – oppfølging 45/168 (17/3078-8) 

* Tilleggsdokumentasjon (17/3078-7) 
 Svar på brev fra Ringerike kommune 

E-post 

 Svar 2 på nabomerknad - Nicolaj Vogter 

 Situasjonsplan - Solskygger2-1 

 Situasjonsplan - Solskygger2-2. 

 Situasjonsplan - Solskygger2-3 
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 Tegning - Forslag fra Vogter 

 Tegning - Forslag fra Vogter 

* Tilleggsdokumentasjon (17/3078-6) 

 Svar på brev fra Ringerike kommune 

 E-post 

 Tegning snitt tilbygg 

 Arealdisponering - Reviderte tall 

Tilbakemelding (17/3078-5) 

Mottakskontroll (17/3078-4) 

Tilbakemelding 817/3078-3) 

Søknad om bygging av tilbygg/garasje (17/3078-2) 

* Søknad om bygging av tilbygg/garasje (17/3078-1) 

 Vinteroveien 23A- 

 Opplysninger gitt i nabovarsel 

 Gjennomføringsplan 

 Erklæring om ansvarsrett 

 Situasjonsplan 

 Tegning ny fasade 

 Tegning ny fasade 2 

 Tegning ny fasade 3 

 Tegning ny fasade 4 

 Tegning ny fasade 5 

 Tegning ny plan 

 Tegning ny plan 2 

 Nabomerknader 

 Kommentarer til nabomerknader 

 Kommentarer til nabomerknader 2 

 Kvittering for nabovarsel 

 Kvittering for nabovarsel 2 

 Erklæring om ansvarsrett  Christiansen Bygg AS 

* Kart revidert av byggesaksavdelingen 26.09.17 der naboens uteplass er markert 

* Oversiktskart Høyby 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Arkivsaksnr.: 17/3037-4   Arkiv: GNR 21/11  

 

Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 

636  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneplanbestemmelsene § 5, områder langs vann og vassdrag og § 2.1, Landbruks-, 

natur- og friluftsområder (LNF-områder), søknad om riving av hytte og oppføring av hytte 

med arkivsaksnummer 17/3037 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålene bak byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes §§ 2.1 og 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene for hensynet til landskaps-, natur- og 

friluftsverdier langs Steinsfjorden etter en samlet vurdering. Med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2 gis det derfor dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1. og 5. 

2. Søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte godkjennes etter plan- og 

bygningsloven § 20-2, i prinsippet. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Drammenshus og Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIER 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

 

 Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsene 

§ 2.1 og § 5, og at det gis godkjenning for søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte 

ved Steinsfjorden i Åsa. Rådmannen vurderer at saken inneholder elementer av prinsipiell 

karakter og velger derfor å legge frem saken til politisk behandling, søker og tiltakshaver har 

blitt muntlig informert om dette. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 17.07.2017 søknad om riving av eldre hytte og oppføring av ny 

hytte på eiendommen gnr/bnr 21/11. Det er også søkt dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) og 
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fra byggeforbudet i § 5, områder langs vann og vassdrag. Det foreligger ingen nabomerknader i 

saken. For øvrig vises til vedlagt søknad om bygging av fritidsbolig og søknad om 

dispensasjon. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er beliggende i område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-område, 

nåværende. Vedlagt utsnitt av kommuneplan viser at eiendommen ligger nær område for 

offentlig bygning, rød markering og nåværende boligområde, gul markering. Det foreligger 

ikke planer om å endre arealdisponeringen for eiendommen i ny arealdel av kommuneplan. De 

øvrige bebygde naboeiendommer ved vannet er boligeiendommer. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5. Plan- og bygningsloven 

§ 19-2 gir hjemmel for dispensasjonsvedtaket. Vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket 

fremgår av § 19-2 annet ledd hvor det for å gi dispensasjon kreves at hensynene bak 

bestemmelsene det dispenseres fra "ikke blir vesentlig tilsidesatt". Videre må "fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering".  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er tidligere gitt tillatelse til riving og nybygg av hytten på eiendommen ved rammetillatelse 

gitt i sak 10/2823, delegasjonssak 45/12, datert 17.01.2012. Igangsettingstillatelse ble gitt i 

delegasjonssak 371/12, datert 29.06.2012. Saken ble ikke politisk behandlet. Aktuell 

dokumentasjon, situasjonsplan, tegninger og rammetillatelse i tidligere sak finnes vedlagt.  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsenkvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt til kommunen. 

  
Behov for informasjon og høringer 

Eiendommen ligger innenfor område som er foreslått vernet i forslag til verneplan for 

Tyrifjorden. Verneplanen er per tid ikke vedtatt og er derfor uten rettsvirkninger. Saken 

vurderes etter dette å være av lokal karakter og utløser ikke behov for informasjon eller 

høringer, det er ikke innhentet uttalelser.  

 

Alternative løsninger 

Dersom hovedutvalget for eksempel skulle komme til at fordelene ikke er klart større enn 

ulempene, kan følgende vedtas: 
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Alternativ 1: 

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

kommuneplanbestemmelsene § 5, områder langs vann og vassdrag og § 2.1, Landbruks-, 

natur- og friluftsområder (LNF-områder), riving av hytte og oppføring av hytte med 

arkivsaksnummer 17/3037 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålene bak byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes §§ 2.1 og 5 blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene for 

landskaps-, natur- og friluftsverdier langs Steinsfjorden, etter en samlet vurdering, ikke 

er klart større ved å gi dispensasjon enn ulempene.  

2. Søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte avslås med henvisning til plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

3. Se orientering om klageadgang. 

 

Alternativ 2: 

Hovedutvalget utsetter saken for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell karakter ved at det er søkt om 

tillatelse til hytte mellom Åsaveien og Steinsfjorden. Eiendommen er videre godt synlig både 

fra vei og fra vann. Arealstørrelsene til planlagt ny hytte avviker videre fra veiledende 

retningslinjer i kommuneplanbestemmelsene § 5. Saken vil kunne skape presedens ved at det i 

lignende saker vises til denne ut fra likhetsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 for riving av gammel 

hytte og oppføring av ny hytte innenfor 100-metersbelte langs vann og vassdrag i område 

avsatt til LNF-formål. 

 

Innsendt dokumentasjon redegjør og illustrerer at dagens bebyggelse på eiendommen består av 

to bygninger. Det er en eldre hytte som står på utrygg grunn og ett uthus med plassering ca. 8 

m fra Steinsfjorden. Tomten fremstår ellers som nedslitt og rotete. Samlet bebygd areal på 

eiendommen i dag er ca. 77 m² og totalt bruksareal er ca. 89 m². Det planlegges riving av 

begge eksisterende bygninger. Planlagt ny hytte inneholder uthusfunksjoner som toalett og 

bodløsning, samt at det planlegges bod innebygd i eksisternde mur som utbedres, nedenfor 

hytten. Ny hytte gir bebygd areal på totalt ca. 90 m², med bruksareal på ca. 78 m².  

 

Det følger av ordlyden i plan- og bygningsloven § 19-2, første ledd, at ingen har krav på å få 

dispensasjon innvilget. Videre følger det av § 19-2 andre ledd at det er to vilkår for å gi 

dispensasjon i § 19-2 andre ledd og det kan derfor kun gis dispensasjon i tilfeller hvor en finner 

at hensynene bak bestemmelsen eller lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, 

og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Vilkårene i annet ledd er kumulative, med dette menes at begge vilkår må være oppfylt for å gi 

dispensasjon. 

 

Hensynene bak byggeforbudet i kommuneplanens § 2.1 og § 5 er i stor grad sammenfallende, 

likevel slik at bestemmelsen i § 5 gir uttrykk for et strengere vern enn § 2.1. Hensynet bak 

byggeforbudet i kommuneplanen § 2.1 LNF-områder er å sikre arealer til vern og bruk for 
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landbruks- og friluftsformål som ikke skal bebygges. I retningslinjer til bestemmelsen fremgår 

det at maksimal hyttestørrelse etter utbygging i LNF-områder ikke skal overstige totalt 100 m² 

T-BYA. Maksimal størrelse for uthus angis til 20 m² T-BYA. Hovedhensynet bak 

byggeforbudet i kommuneplanen § 5 er å sikre allmennhetens adgang til fri ferdsel i områder 

langs vann og vassdrag. Områdene langs vann og vassdrag har videre selvstendig verdi som 

leveområde for dyre- og planteliv. Retningslinjer til bestemmelsen angir maksimal 

hyttestørrelse til 50 m² T-BYA med tillegg for uthus med inntil 10 m² T-BYA. 

 

Området hvor eiendommen ligger, er sentralt i Åsa og fremstår som relativt utbygget. Videre 

vurderes strandsonen i området som relativt privatisert gjennom at flere eiendommer, inkludert 

aktuell eiendom, mellom Åsaveien og Steinsfjorden er bebygd. Aktuell eiendom er en 

fritidseiendom, mens naboeiendom og nærliggede eiendommer er boligeiendommer plassert 

mellom Åsaveien og Steinsfjorden. Rådmannens samlede vurdering er etter dette at hensynene 

bak bestemmelsene både i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5, ikke gjør seg særlig 

gjeldende i dette tilfellet.  

 

Eiendommens bebyggelse er i dag allerede større enn veiledende retningslinjer for 

arealstørrelser i kommuneplanbestemmelsene § 5. Planlagt ny hytte gir høyere BYA, men fører 

til lavere BRA. Planlagt ny hytte er likevel innenfor veiledende arealstørrelser i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1. På bakgrunn av at de særlige hensynene bak 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 ikke gjør seg særlig gjeldende i saken vurderes det at 

veiledende arealstørrelser kan fravikes. 

 

Når det gjelder vilkåret om at fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering må 

være klart større enn ulempene, vurderes det som positivt at planlagt tiltak samler 

eiendommens bygningsmasse i én bygning. Videre trekkes utvidelsen av hytten lenger bort fra 

vannet, eldre utedo fjernes fra området ved vannkanten og det planlegges påkobling til 

offentlig sanitærløsning. Rådmannen ser det som særlig positivt at tiltaket gjør at eksisterende 

toalettløsning avvikles og at eiendommens bebyggelse trekkes lengre bort fra vannet. Det 

vurderes også som positivt at planlagt tiltak fører til oppgradering av eiendommen slik at denne 

fremstår i bedre stand. Rådmannen kan ikke se at tiltaket medfører særlige ulemper og finner at 

vilkårene for å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er tilstede. 

Hovedutvalget anbefales å godkjenne søknaden om dispensasjon og gi tillatelse til tiltaket.  
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Vedlegg 

- Søknad om tillatelse til tiltak Ringerike 21.11.pdf  

- Søknad om dispensasjon 

- Redegjørelse til søknaden  

- Situasjonsplan 

- Situasjonsplan 

- Tegning  

- Tegning 

- Tegning  

- Situasjonsplan 2012 

- Tegninger 2012 

- Rammetillatelse 2012 

- Oversiktskart 

- Utsnitt kommuneplan 

- Satelittbilde 

- Gatebilde 21/11 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Weber 
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Arkivsaksnr.: 17/3056-6   Arkiv: GNR 244/20  

 

Deling og sammenføying av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og deling av 

eiendom gnr/bnr 244/20 og sammenføying med eiendom gnr/bnr 244/15, til merknad fra nabo, 

til foreløpig svar datert 21.07.17, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra kjøper 25.08.17, 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak kommuneplanen § 2.1 og § 5 ikke tilsidesettes 

i vesentlig grad ved å gi dispensasjon og at fordelene er klart større enn ulempene. 

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis det dispensasjon fra kommuneplanen 

§ 2.1 og § 5. 

  

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen.  

4. Se orientering om klageadgang.  

 

 

Utskrift sendes 

Bodil Tangen, Støaveien 153, 3533 Tyristrand 

Floritz Martin Gundersen, Støaveien 111, 3533 Tyristrand 

Torbjørn Paulsen, Bregneveien 11, 0875 Oslo 

Morten Paulsen, Fredtunveien 45, 1386 Akser 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for fradeling av en teig (areal ca 3 000 m2) av eiendom gnr/bnr 

244/20. Teigen søkes sammenføyed med eiendom gnr/bnr 244/15. Det er ingen reguleringsplan 

på stedet, og det aktuelle arealet er i kommuneplanen et landbruk-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område). Det ligger i 100 m beltet langs vann og vassdrag. Teigen som søkes fradelt 

fungerer som badeplass for lokalbefolkningen og hytteeiere. 

 

Rådmannen anbefaler på tross av nabomerknader at dispensasjonssøknaden godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 
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Ringerike kommune mottok 19.07.17 søknad om deling av eiendom og søknad om 

dispensasjon. Det søkes om fradeling av en teig med areal ca 3 000 m2, fra eiendom gnr/bnr 

244/20 og om sammenføying med eiendom gnr/bnr 244/15. Eiendom gnr/bnr 244/20 består av 

4 teiger hvor av en er bebygd med bolig og uthus. Det antas at eiendommen tidligere var en 

landbrukseiendom. Eiendom gnr/bnr 244/15 er ikke bebygd per nå, men 10.01.13 ble det 

godkjent dispensasjon for riving av gammel bolig og oppføring av ny i arkivsak 13/74. I sak 

15/4407 ble det godkjent riving av gammel bolig, og ferdigattest for rivearbeidene er gitt 

05.04.17. Det er ikke behandlet annet enn dispensasjon for oppføring av ny bolig, og i og med 

at det er gått mer enn 3 år siden 10.01.13, må det søkes om dispensasjon for ny bolig på nytt. 

 

Teigen som søkes fradelt fungerer som badeplass for lokalbefolkningen og hytteeiere.  

 

Beskrivelse av saken 

Tiltaket innebærer deling av eiendom gnr/bnr 244/20 og sammenføying med eiendom gnr/bnr 

244/15. Eiendommene omfattes av kommuneplanen, og er definert som et LNF-område. 

Teigen som er søkt fradelt ligger i 100 m beltet langs Tyrifjorden. Oppføring av ny bolig- eller 

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

fradeling til slikt formål, jfr. kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. Tiltakshaver, Bodil Tangen, har 

overlatt til kjøper av teigen, Floritz Martin Gundersen, å begrunne søknaden. Kjøper begrunner 

søknaden i mottatt tilleggsinformasjon 25.08.17, med at bruken av arealet ikke vil endres når 

teigen skifter eier. Kjøper forklarer at han ønsker å vedlikeholde adkomsten til stranden og 

hindre gjengroing.  

 

Det er i forbindelse med søknaden registrert en nabomerknad fra hjemmelshavere Torbjørn 

Paulsen og Morten Paulsen til eiendommene gnr/bnr 244/72 og 244/280. Naboene motsetter 

seg fradelingen og ønsker at teigen reguleres til friområde slik at fremtidige generasjoner sikres 

tilgang til badeplassen. Først kom det merknad om at en forutsetning måtte være at ikke hele 

arealet skulle tilfalle gnr/bnr 244/15, men at ei 6 m bred stripe skulle utvide gnr/bnr 244/80. 

Kjøper kommenterer nabomerknaden med at bruken av området ikke vil endres ved at teigen 

sammenføyes med hans eiendom. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området reguleres av kommuneplanen og er registrert som et LNF-område (landbruk-, natur- 

og friluftsområde), og kommuneplanen § 2.1 og § 5 kommer til anvendelse.  

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av 

slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål, jfr. kommuneplanen § 2.1 og § 5. Det er i denne 

saken tale om fradeling og sammenføying av eiendommer som er boligeiendommer. Det er 

søket om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. Plan- og bygningsloven § 19-2 

andre ledd angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. For å gi dispensasjon kreves 

det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre 

at «fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering». 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
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Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken, men rådmannen har 

under innledning/bakgrunn vist til vedtak for gnr/bnr 244/15 vedrørende bolig. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om dispensasjon for deling og sammenføying av eiendom 

gnr/bnr 244/20 vil ha noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer til inntekt til kommunen. (Etter 

selvkostprinsippet).   

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at spørsmål vedrørende om dispensasjon kan gis i denne saken utløser 

behov for innhenting av informasjon eller høringer. Rådmannen kan heller ikke se at saken 

utløser behov for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre.  

Landbrukskontoret er kontaktet og ser det heller ikke som nødvendig med behandling etter 

jordloven.  

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og deling av 

eiendom gnr/bnr 244/20 som tilleggsareal til eiendom gnr/bnr 244/15, til merknad fra nabo, til 

foreløpig svar datert 21.07.17, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra kjøper 25.08.17, og 

til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Saken utsettes til befaring.  

  

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning, og muligens vil 

kunne danne grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra 

kommuneplanen § 2.1 og § 5 for fradeling og sammenføying.  

 

Saken vil kunne danne presedens ved at det i tilsvarende saker vil kunne bli vist til denne saken 

ut fra likebehandlingsprinsippet, men byggeforbudet gjelder uavhengig av hvem som eier 

arealet.. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5 for deling av eiendom gnr/bnr 

244/20 og sammenføying med gnr/bnr 244/15.  

Området er avsatt til LNF-formål (landbruk, natur og friluft). I denne saken er det et spørsmål 

om det i det hele tatt trengs dispensasjon siden arealet bare skal overføres fra en eiendom til en 

annen. Rådmannen finner det relevant at det er søkt om dispensasjon fordi gnr/bnr 244/15 fra 

før er rikelig stor nok som bolig eiendom med sine ca 2205 m2, og teigen på 3000 m2 ligger på 

andre siden av jernbanen og ikke er et areal som det er opplyst at tidligere har hatt noen 

tilknytning til bruken av gnr/bnr 244/15 som boligeiendom. Rådmannen tenker også på at 

gnr/bnr 244/20 tross alt antas å ha en størrelse på ca 8000 m2 og forutsettes å være resterende 

del av et småbruk som det i oppmålingsarkivet finnes flere fradelingssaker for, inkludert en sak 

fra 1966/67 da det ble angitt å vøre 5 dekar innmark på eiendommen.  

 

Av plan- og bygningsloven § 19-2 følger det at to vilkår må være oppfylt før en 

dispensasjonssøknad kan godkjennes. For det første må hensynene bak bestemmelsen det gis 
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dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad. For det andre må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene.  

 

De generelle hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 er å fremme og legge til 

rette for friluftsinteresser. Naboene er bekymret for at bruken av eiendommen vil endres. 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil ha noen særlige negative konsekvenser for 

friluftsinteresser fordi bruken eller reguleringen av eiendommen ikke vurderes å ville endres 

ved at den sammenføyes med en annen eiendom. Det er uansett byggeforbud. 

 

Adkomsten til stranden er en jernbaneovergang som er uten bom eller lys. Rådmannen har ikke 

utredet forslaget fra naboene om å regulere teigen til friområde, men har forstått det slik at det 

er lite trolig at Jernbaneverket/Bane Nord vil gå med på at området reguleres til friområde, og 

den økte trafikken det medfører, før det er anlagt en kostbar jernbaneundergang. Areal- og 

byplankontoret opplyser at det på nåværende tidspunkt ikke er planlagt jernbaneundergang 

eller regulering i området. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at en dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 

5, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsene søker å ivareta.  

 

Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Fordelene med 

dispensasjon i denne saken er at teigen sammenføyes med en eiendom som ligger nærmere og 

som, slik eiendomsgrensene er i dag, det er mer naturlig at den hører til. Rådmannen viser og 

til at kjøper vil vedlikeholde adkomsten for stranden og hindre gjengroing.  

 

Dersom en godkjenning i denne saken skulle føre til presedens, kan ikke rådmannen se at det 

skulle bli en uheldig presedens. Skulle det mot formodning komme en sammenlignbar sak som 

rådmannen skulle vurdere som uheldig, vil det være relevant å legge fram saken til politisk 

behandling med tanke på å vurdere å endre praksis.  

  

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at fordelene med dispensasjon er klart større enn 

ulempene. Rådmannen finner dermed at dispensasjon kan innvilges med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2. 
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Vedlegg 

Tilleggsopplysninger (fra kjøper) 

Situasjonsplan 

Brev – svar på nabomerknad (fra kjøper) 

Tilleggsmerknad 

Nabomerknad 

Deling av eiendom 

Søknad om dispensasjon 

Nabovarsel 

Kart eiendom gnr/bnr 244/20 

Kart eiendom gnr/bnr 244/15 

Kart eiendom gnr/bnr 244/280 og 244/72 

Flyfoto Tyristrand 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Arkivsaksnr.: 17/1274-7   Arkiv: Q80 &30  

 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas. 

 

  

Sammendrag 

Trafikksikkerhetsplan skal sikre at trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte i kommunen. 

Ringerike kommune har for tiden ingen gyldig trafikksikkerhetsplan. Siste plan var gjeldende 

fra 2001 – 2004.  

Arbeidet med trafikksikkerhet har siden 2004 blitt ivaretatt i planprosesser og av teknisk 

forvaltning, men dette har ikke inngått i noen helhetlig plan. Trafikkrådet, som ble nedlagt etter 

siste kommunevalg, var også en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 

Vegdirektoratet oppfordrer sterkt alle kommuner til å ha trafikksikkerhetsplaner. En gjeldende 

plan er også en forutsetning for å kunne søke om fylkeskommunal støtte til 

trafikksikkerhetstiltak.  

Årlig søknadsfrist for å kunne søke slik støtte er 1. november.  

 

Innledning / bakgrunn 

Utkast til trafikksikkerhetsplan ble sendt ut på høring til samarbeidsutvalgene i skoler og 

barnehager, politiet lokalt, Buskerud fylkeskommune, Syklistenes Landsforbund, Brakar og 

Trygg Trafikk etter politisk vedtak i juni. 

 

Buskerud Fylkeskommune og Trygg Trafikk har avgitt felles uttalelse, i tillegg har Brakar 

kommet med en uttalelse. 
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplan for Ringerike kommune 

Hovedplan vei (2017 – 2024) Ringerike kommune 

 

Høringsutgave av trafikksikkerhetsplan ble i juni 2017 vedtatt utsendt på høring 

Høringsfristen ble satt til innen 15.09.17. 

Det har kommet uttalelser fra Brakar, Buskerud Fylkeskommune og Trygg Trafikk. 

 

Brakar peker sin uttalelse på at planen kan være mer konkret når det gjelder 

holdningsskapende tiltak i barnehager og skoler (pkt. 5.2). 

I det endelige forslaget til trafikksikkerhetsplan er det tatt hensyn til dette innspillet, og det 

holdningsskapende arbeidet er mer utdypet. 

Brakar påpeker at hele kommunen bør engasjeres når planen evalueres.  

I det endelige forslaget til plan foreslås det nå i pkt. 12 at Ringerike kommune skal arbeide for 

å oppnå betegnelsen trafikksikker kommune. I dette ligger det blant annet større vekt på 

evalueringen av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 

 

Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk har kommet med en felles uttalelse. 

Uttalelsen peker på at kommunens rolle i trafikksikkerhetsplanen må komme tydelig fram. 

I den endelige planen kommer dette tydelig fram i pkt. 3.1.  

Uttalelsen peker også på en tydeliggjøring av det holdningsskapende arbeidet. Dette er det 

samme som Brakar påpekte i sin uttalelse. 

I det endelige forslaget til trafikksikkerhetsplan er det tatt hensyn til dette innspillet, og det 

holdningsskapende arbeidet er mer utdypet. 

 

Det også tatt i planen at skoleelevene har skoleskyss uavhengig av avstand dersom de må 

ferdes langs strekninger som er vedtatt som særlig vanskelige eller trafikkfarlige (pkt. 6). 

 

I uttalelsen fra Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk opplyses det at Fylkets 

trafikksikkerhetsutvalg i fjor vedtok et nytt kriterium som sier at det ved prioritering mellom 

prosjekter skal telle positivt om kommunen er godkjent som trafikksikker kommune eller er i 

prosess for å bli det. 

 

I pkt. 12 i den endelige planen er det tatt inn at Ringerike kommune i planperioden vil arbeide 

mot å kunne bli godkjent som en trafikksikker kommune. 

 

 

Økonomiske forhold 

Trafikksikring bør budsjetteres som egen post innunder teknisk forvaltning – veidrift. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig at kommunen har en gyldig trafikksikkerhetsplan, og at det 

arbeides for at kommunen kan bli godkjent som trafikksikker kommune. 

Trafikksikkerhet angår alle kommunens innbyggere 

Med de vedtatte ambisjoner om fortetting og vekst vil trafikkmengden øke. For at kommunen 

fortsatt skal framstå som positiv og attraktiv, er det viktig trafikksikkerheten ivaretas på en 

god måte. 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Trafikksikkerhetsplanen 

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 – høringsutgave.  

 Ulykkesstatistikk 2006 - 2015 fra Statens Vegvesen  

 Høringsbrev 

 Høringsutgave av trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 

 Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk 

 Uttalelse fra Brakar 

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021 

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 29.09.17 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/2216-3   Arkiv: M70 &00  

 

Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 legges ut på høring i 

6 uker.   

 

  

Sammendrag 

Endringer i forskrift om brannforebygging pålegger Ringerike kommune å etablere en 

feiertjeneste 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. Brann- og redningstjenesten ser da at 

det er hensiktsmessig å samle alle disse i en lokal forskrift slik at det er mer oversiktlig for 

brukere.  

 

Ettersom forskriften påvirker to forskjellige aktører og har forskjellig historikk er vurderingene 

gjort separat; henholdsvis feiing og saksbehandlingsgebyr for fyrverkerisalg. 

 

Saken har tidligere vært oppe i hovedkomiteen hvor administrasjonen ble bedt om å utrede 

forskriften ytterligere. Det er etter den tid brukt ekstern konsulenthjelp ved EnviDan 

Momentum sammen med en intern vurdering. Det er utarbeidet tre ulike alternativer der 

alternativ 1 er anbefalt fra administrasjonen. Dette alternativer tilsier flatt gebyr for feiing/tilsyn 

og gebyr for medgåtte timer for fyrverkeriutsalg. Å leie inn private til å utføre feietjenster er 

ikke vurdert som hensiktsmessig. 

 

Alternativ 2 er tilrettelagt for gebyr etter utført feiing/tilsyn og gebyr for fyrverkeriutsalg. 

 

Alternativ 3 er tilrettelagt for flatt gebyr og uten gebyr for fyrverkeriutsalg. 

Saken for Hole kommune er midlertidig stanset da vedtak i Ringerike er førende og forskjellige 

betalingsreglementer vil være vanskelig å håndtere. 
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FEIING 

 

Tidligere behandling/vedtak  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet saken som sak 46/17 og fattet da 

følgende vedtak:  

Saken utsettes. Administrasjonen fremlegger et nytt forslag til lokal forskrift, der det klarere 

fremgår praktiske og økonomiske forhold.  

Prinsippet bør være forslag til alternative løsninger pkt. 1 (Man betaler for utførte tjenester). 

 

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. 

 

Vurdering utført av administrasjonen. 

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 da hver enkelt feiersvenn bruker mer tid på Tilsyn og mindre på feiing, i tråd 

med ny forskrift.  

 

Det årlige gebyret sparer tjenesten for store administrasjonskostnader som ville ha kommet for 

å kreve inn gebyret. Ringerike kommune vedtok i 2004 at feiertjenesten skulle fakturere etter 

utført jobb og ikke som et flatt avgift (som det da ble vedtatt som). Argumentene den gang var 

at boenhetene skulle betale etter faktisk utført tjeneste og at man skulle forebygge klager på 

feieravgiften. I 2011 ble en ny sak vedtatt for å tilbakeføre avgiften til en flat avgift. Grunnen til 

det var: 

 Antall skorsteiner som feies hvert år er vanskelig å planlegge på grunn av 

behovsprøving. 

 Hver enkelt ansatt har brukt svært mye tid på å håndtere tilbakemeldinger fra brukerne 

etter fakturering. Det skyltes spesielt tekniske problemer og svært høye gebyrsatser. 

 Ekstra kostnad for feiertjenstens fakturering, ca. 100 – 150.000 ekstra i 2011. 

 Økt antall klager.  

Erfaringene etter at flat avgift ble vedtatt er at feietjenesten har en forutsigbar og god økonomi. 

At det selvsagt kommer en del henvendelser i forbindelse med utfakturering sammen med 

andre gebyrer, men at det i hovedsak er stor forståelse rundt det når forklaringen kommer. 

 

Ved innføring av tilsvarende gebyr for fritidsboliger er det naturlig å tenke at det kommer en 

del henvendelser/klager. 
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Brannvesen med erfaring med hyttefeiing. 

Det er svært 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 våres situasjon da infrastrukturen og hyttenes utforming avviker fra våres 

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

vanskeligere tilgjengelig. For øvrig er de fleste kommuner i samme situasjon som Ringerike og 

Hole, at man er helt i startgropen i kartleggingsfasen. Dette fører til at det er lite erfaringsdata 

på dette område og vi selv må høste erfaringer. 

 

Økonomi 

Etter råd fra EnviDan Momentum som på oppdrag utførte en økonomisk vurdering av 

selvkostområdet anbefales det å sette feiergebyret likt første året for så og differensieres. Det 

anbefales også å etablere et gebyr for medgått arbeidstid for de som ikke møter til avtalt tid.  

EDM er Ringerike kommunes konsulent i selvkostspørsmål og har god kjennskap til 

feiervesenets organisering. Det er lagt med en utregning for ett nytt årsverk for feiersvenn. Et 

grovt estimat er 773 500 for et nytt årsverk.  

 

 

Gjennomføringsplan 

Gjennomføring av feiing og tilsyn på de objektene som ikke tidligere har hatt besøk av feieren 

vil skje på en så skånsom måte som mulig. Det er ikke alle fritidsboliger som har 

tilfredsstillende adkomst som på bolighus. Selv om kravet er det samme kan det i noen tilfeller 

være aktuelt å feie nedenifra i samråd med eier. Da vil vi også gjøre vedkommende 

oppmerksom på at ansvaret ved nedsoting vil påhvile på eier. Alternativet er å skaffe tilveie 

tilfredsstillende adkomst som er hjemlet i forskrift. På denne måten blir sikkerheten til feieren 

ivaretatt i størst mulig grad. 

 

Den er viktig å presisere at den viktigste oppgaven ikke er feiing i seg selv men tilsynet 

sammen med feiing. Feieren er et av brann- og redningstjenestens viktigste instrumenter for 

forebygging av brann i hjemmet. Det antas fra lokale og sentrale myndigheter at tilsynet vil gi 

meget gode forebyggende effekter mtp. på brann i fritidsboliger. 

 

Feie- og tilsynstjenesten er også en lovpålagt tjeneste derfor tolker administrasjonen det dithen 

at det ikke er nødvendig med tillatelse for ferdsel i utmark da det er hjemlet i §4 1. ledd 

bokstav a). 

 

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

ansette en ny feiesvenn som kan bistå i arbeidet av hyttefeiing.  

Ettersom EnviDan momentom nå sier at det er tilstrekkelig å innlemme hyttene i eksisterende 

selvkostregnskap letter dette administrasjonsutgiftene betraktelig. 
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SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR FYRVERKERI 

 

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. Ved å ta betalt for tjenesten vil forhåpentlig vis færre søke og 

ressurser til primæroppgave bli frigitt. 

 

Økonomi  

Administrasjonen vurderer det dithen at det er små økonomiske konsekvenser. Det vil være en 

positiv endring i budsjettet. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

Alt.1:  

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 2 legges ut på høring i 

6 uker.   

 

Alt.2:  

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 3 legges ut på høring i 

6 uker.   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler alternativ 1. Forskriften vedtas og iverksettes fra og med 

kunngjøringsdato. Innkreving av gebyr iverksettes fra og med 01.01.2018 
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Vedlegg 

 

- Utregning hyttefeier 

- Tidligere politisk behandling 

- Alternativ 1 (anbefalt løsning) 

- Alternativ 2 

- Alternativ 3 

 Ringerike kommune, 21.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/898 27.02.2017 DS  78/17 R/TEK/INGRIS GNR 284/126 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 284/126 - Ådalsveien 559 

 

17/1209 05.05.2017 DS  208/17 R/TEK/HALA GNR 318/346 

  

Etablering av ballslette Gnr/bnr 318/346 - Schjongslunden 

 

17/2399 20.06.2017 DS  321/17 R/TEK/OLASTE GNR 109/2 

Torhild Helene Moen Solbu  

Deling/Grensejustering Gnr/bnr 109/2 - Stiksrud 

 

17/2015 30.06.2017 DS  365/17 R/TEK/INGRIS GNR 283/22 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 283/22 - Ådalsveien 382 

 

17/2847 29.08.2017 DS  478/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Prix Heradsbygda 

 

17/2706 30.08.2017 DS  479/17 R/TEK/HALA GNR 317/200 

  

Riving Gnr/bnr 317/200 - Hønengata 59 

 

17/3337 01.09.2017 DS  483/17 R/TEK/HALA GNR 271/161 

  

Tilbygg Gnr/bnr 271/161 - Hensmoveien 34 

 

17/3380 01.09.2017 DS  484/17 R/TEK/BERLE GNR 316/77 

Asta Eiendom AS  

Utvidelse av eksisterende veranda/balkong Gnr/bnr 316/77 - Bjørnsons vei 5 
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17/3521 01.09.2017 DS  485/17 R/TEK/INGRIS GNR 144/98 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 144/98 - Nordliveien 89 og 91 

 

17/2374 04.09.2017 DS  486/17 R/TEK/NILILY GNR 49/224 

Jamshid Razawi  

Bruksendring Gnr/bnr 49/224 - Vesleveien 10 

 

17/3263 04.09.2017 DS  487/17 R/TEK/ANEWEB GNR 100/127 

  

Erstatningsbolig Gnr/bnr 100/127 - Klekkenveien 60 

 

17/111 04.09.2017 DS  489/17 R/TEK/HALA GNR 39/218 

  

Skole Hønefoss sør - Benterud Gnr/bnr 39/218 

 

17/2492 04.09.2017 DS  490/17 R/TEK/HALA GNR 86/113 

  

Oppføring av tre tomannsboliger Gnr/bnr 86/113 - Mosseveien 28 

 

17/3454 04.09.2017 DS  491/17 R/TEK/OLEMOS GNR 156/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 156/1- Havikveien 377 

 

17/3393 05.09.2017 DS  492/17 R/TEK/ANEWEB GNR 95/73 

Dag Vegard Evjen  

Bruksendring Gnr/bnr 95/73 - Livveien 14 

 

14/73 06.09.2017 DS  493/17 R/TEK/HALA GNR 317/298 

  

Nybygg, Revy- og showscene Gnr/bnr 317/298 - Strandgata 1 

 

17/3516 06.09.2017 DS  494/17 R/TEK/NILILY GNR 318/63/0/1 

  

Fasadeskilt Gnr/bnr/fnr/snr 318/63/0/1 - Storgata 7 

 

17/3430 06.09.2017 DS  495/17 R/TEK/INGPRE GNR 3054/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 3054/1 - Justisveien 

 

17/682 06.09.2017 DS  496/17 R/TEK/ANEWEB GNR 293/175 
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Oppføring av hytte Gnr/bnr 293/175 - Killingtjern tomt 107 

 

17/3354 06.09.2017 DS  497/17 R/TEK/OLASTE GNR 42/93 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 42/93 - Øvre botilrudvei 4 

 

17/3558 08.09.2017 DS  498/17 R/TEK/INGPRE GNR 56/208 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 56/208 

 

17/3489 08.09.2017 DS  499/17 R/TEK/HALA GNR 91/3 

  

Ombygging av eksisterende svømmehall og ny forbindelse til kontorbygg - Austjord 

hjelpemiddellager Gnr/bnr 91/3 - Lundstadveien 

 

17/2773 08.09.2017 DS  500/17 R/TEK/ANEWEB GNR 286/10 

Svein Asle Grøterud  

Ny hytte - Frittliggende bygning Gnr/bnr 286/10 - Ådalsveien 707 

 

17/3123 08.09.2017 DS  501/17 R/TEK/BOLA GNR 94/6 

  

Varsel om registrering som særskilt brannobjekt - Hvalsmoen, nedre leir  

 

17/3436 11.09.2017 DS  502/17 R/TEK/KARGRA GNR 86/382 

  

Carport Gnr/bnr 86/382 - Elling M. Solheimsvei 18 

 

17/3507 11.09.2017 DS  503/17 R/TEK/EVAARN GNR 282/20 

  

Oppføring av garasje Gnr/bnr 282/20 - Fjøsvikveien 8 

 

17/3543 12.09.2017 DS  504/17 R/TEK/OLASTE GNR 148/198 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 148/198 - Midtmoen 19 B 

 

17/3601 12.09.2017 DS  505/17 R/TEK/INGRIS GNR 60/35, 60/16 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 60/35, 60/16 - Heradsbygdveien 238 og 232 

 

17/3544 12.09.2017 DS  506/17 R/TEK/HALA GNR 39/137 
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Bruksendring, fra kontorer til leiligheter i byggets 2. etg. Gnr/bnr 39/137 - 

Dronning Åstasgate 18 

 

17/3603 12.09.2017 DS  507/17 R/TEK/INGRIS GNR 60/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 60/1 - Heradsbygdveien 218 og 220 

 

17/3479 12.09.2017 DS  508/17 R/TEK/OLEMOS GNR 300/97 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 300/97 - Bjønnetråkket 

 

17/3385 12.09.2017 DS  509/17 R/TEK/ANEWEB GNR 251/101 

  

Garasje Gnr/bnr 251/101 - Kindsåsveien 

 

17/3604 12.09.2017 DS  510/17 R/TEK/INGRIS GNR 58/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 58/1 - Heradsbygdveien 67 

 

17/3529 13.09.2017 DS  511/17 R/TEK/OLEMOS GNR 278/244 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/244 - Bjørntjernlia 

 

17/3619 14.09.2017 DS  512/17 R/TEK/KARGRA GNR 132/64 

  

Utendørs svømmebasseng Gnr/bnr 132/64 - Loveien 28 

 

17/2020 15.09.2017 DS  513/17 R/TEK/HALA GNR 38/222 

  

Eneboliger i rekker m.m. Gnr/bnr 38/224 - Tanberglia 

 

17/3372 15.09.2017 DS  514/17 R/TEK/HALA GNR 161/44 

Astri Kristine Ågnes  

Søknad om dispensasjon for å oppføre bygning eller tilbygg som er unntatt 

søknadsplikt Gnr/bnr 161/44 

 

17/3598 15.09.2017 DS  515/17 R/TEK/EVAARN GNR 87/581 

Nenad Nesovic  

Garasje Gnr/bnr 87/581 - Trulserudveien 16 B 
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17/3600 15.09.2017 DS  516/17 R/TEK/HALA GNR 244/467 

  

Oppføring av enebolig og garasje Gnr/bnr 244/467 - Øvre Fegrihellinga 24 

 

17/3692 15.09.2017 DS  517/17 R/TEK/INGRIS GNR 278/232 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/232 - Bjørntjernlia 

 

17/3700 15.09.2017 DS  518/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Salg av fyrverkeri Kremmertorvet 

 

17/3699 18.09.2017 DS  519/17 R/TEK/HALA GNR 102/46 

  

Lavblokk - 9 leiligheter Gnr/bnr 102/46 - Klekkenveien 

 

17/3455 18.09.2017 DS  520/17 R/TEK/ANEWEB GNR 97/39 

  

Endring av tilbygg - Innredning av hybelleilighet i eksisterende bolighus Gnr/bnr 

97/39 - Støalandet 76 

 

17/3765 18.09.2017 DS  521/17 R/TEK/INGRIS GNR 286/8 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 286/8 - Ådalsveien 708 

 

17/3237 18.09.2017 DS  522/17 R/TEK/ANEWEB GNR 298/1 

  

Hytte Gnr/bnr 298/58 - Tomt 256 - Moltelia 9 

 

17/3631 19.09.2017 DS  523/17 R/TEK/HALA GNR 38/81 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 38/81 - Tandbergmoveien 10 

 

17/3784 19.09.2017 DS  524/17 R/TEK/INGRIS GNR 73/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 73/1 - Sætraveien 34 

 

17/3627 19.09.2017 DS  525/17 R/TEK/HALA GNR 37/106 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 37/106 - Tandbergmoveien 4 
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17/3688 19.09.2017 DS  526/17 R/TEK/ANEWEB GNR 148/2 

Torunn Hovde  

Kalvefjøs Gnr/bnr 148/2 - Lundealleen 19 

 

17/3628 19.09.2017 DS  527/17 R/TEK/HALA GNR 37/109 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 37/109 - Tandbergmoveien 6 

 

17/3629 19.09.2017 DS  528/17 R/TEK/HALA GNR 37/107 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 37/107 - Tandbergmoveien 8 

 

17/3625 19.09.2017 DS  529/17 R/TEK/HALA GNR 44/70 

  

Garasje Gnr/bnr 44/70 - Tandbergmoveien 1-3-5 

 

17/2381 20.09.2017 DS  530/17 R/TEK/INGPRE GNR 58/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 58/1 - Heradsbygdveien 67 

 

17/2706 21.09.2017 DS  531/17 R/TEK/HALA GNR 317/200 

  

Riving Gnr/bnr 317/200 - Hønengata 59 

 

17/3566 21.09.2017 DS  532/17 R/TEK/BERLE GNR 45/104 

Sameiet Helgesbråten Terrasse  

Innglassing av to terrasser Gnr/bnr 45/104 - Telegrafalleen 1 

 

17/1861 21.09.2017 DS  533/17 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Oppføring av undervisningsbygg Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

17/3515 21.09.2017 DS  534/17 R/TEK/OLASTE GNR 76/32 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 76/32 - Avstikkeren 192 

 

17/3693 21.09.2017 DS  535/17 R/TEK/BERLE GNR 45/104 

  

Innglassing av 2 balkonger Gnr/bnr/fnr/snr 45/104/0/1, 45/104/0/15 - Telegrafallèen  

1B og 1C 
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17/3685 22.09.2017 DS  536/17 R/TEK/OLAVA GNR 93/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 93/1 - Marigård skog 

 

17/3697 22.09.2017 DS  537/17 R/TEK/N03 GNR 89/30 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 89/30 - Ådalsveien 

 

17/2875 25.09.2017 DS  538/17 R/TEK/ANEWEB GNR 272/81 

  

Garasje Gnr/bnr 272/81 - Ådalsveien 95 

 

17/3683 25.09.2017 DS  539/17 R/TEK/EVAARN GNR 139/76 

  

Paraplytak Gnr/bnr 139/76 - Nordmoveien 48 

 

17/3746 26.09.2017 DS  541/17 R/TEK/OLAVA GNR 244/17 

Skjærdalen Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/17 - Skjærdalen 

 

17/2819 26.09.2017 DS  542/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Salg av fyrverkeri Kiwi Hallingby 

 

17/1740 27.09.2017 DS  543/17 R/TEK/NILILY GNR 273/7 

  

Oppføring av 2 småhus Gnr/bnr 273/7 - Dølerud 

 

17/2492 27.09.2017 DS  544/17 R/TEK/HALA GNR 86/113 

  

Oppføring av tre tomannsboliger Gnr/bnr 86/113 - Mosseveien 28 

 

17/3706 27.09.2017 DS  545/17 R/TEK/OLAVA GNR 12/17 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 12/17 

 

17/3639 28.09.2017 DS  546/17 R/TEK/INGRIS GNR 284/60 

  

Utslippssøknad Gnr/bnr 284/60 - Ådalsveien 427 

 

17/3707 28.09.2017 DS  547/17 R/TEK/BERLE GNR 12/50 
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Erik Augusto Bay  

Tilbygg Gnr/bnr 12/50 - Bekketomtbakken 39 

 

16/2904 29.09.2017 DS  550/17 R/TEK/HALA GNR 317/341 317/343 

  

Fornyelse av bebyggelse Gnr/bnr 317/341,317/343 - Lagesens gate 10 og 12 
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Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»  

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2958-3 29316/17 PLN 435  01.09.2017 

 

435 Heradsbygda omsorgssenter - varsel om oppstart av planarbeid 

 

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for Heradsbygda omsorgssenter. Senteret skal 

romme omsorgsboliger (68 enheter), dagsenter og base for hjemmetjenesten. Forslag til 

planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor. Planområdets beliggenhet er vist i 

kartutsnittet til slutt i brevet.  

Tomta (gnr/bnr 54/4) huser i dag Norderhovhjemmet, som er planlagt revet høsten 2017.  

 

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for Heradsbygda omsorgssenter, og kommunestyret 

vedtok 06.04.2017 at planlegging og bygging av nye omsorgsboliger basert på mulighetsstudien 

skulle startes opp. 

 

Mulighetsstudien og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på kommunens nettside: 

www.ringerike.kommune.no → arealplaner → planer på høring. 
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Forslagstiller for planen er Ringerike kommune Helse og omsorg v/Utbygging. Utførende 

konsulent er Søndergaard Rickfelt AS.  

 

Innspill til planarbeidet 

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til 

Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 

09.10.2017.  

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med 

og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt 

vurdert vil framgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved 

høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling, vil det bli mulighet for å komme med 

innspill til det konkrete planforslaget. 

 

Planstatus og utredningskrav  

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til Offentlig bygning. Området er uregulert. 

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er 

imidlertid viktig at virkningene av planen blir tilstrekkelig belyst. Aktuelle utredningstemaer i 

denne saken er blant annet:  

- estetikk, møteplasser og konsekvenser for omgivelser 

- miljøulemper 

- overvannshåndtering, renovasjon, brannvann 

- infrastruktur og trafikk (adkomst, kollektivtilgjengelighet, trafikksikkerhet, parkering) 

- ROS-analyse 

- universell utforming, folkehelse 

- boligkvalitet (antall, utearealer, sol/skygge og grønnstruktur).  

 

Listen ovenfor nevner de temaene som per nå vurderes som mest sentrale i denne konkrete 

saken, og er ikke uttømmende. Vi ber om innspill dersom det er andre temaer som bør utredes. 

Kommunen påpeker at parkering er et tema som er spesielt viktig å vurdere i denne saken. Det 

planlegges parkering under bebyggelse/bakke, men dette vil ikke kunne løse hele 

parkeringsbehovet. Omsorgssenteret genererer et relativt stort parkeringsbehov, knytta til 

ansatte, firmabiler og besøkende.  

 

Lovhenvisninger og plantype 

Oppstart av 0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter kunngjøres iht. plan- 

og bygningsloven § 12-8.  

 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til forslagsstiller eller kommunens saksbehandler. 

Forslagsstillers kontaktperson er:  

Arild Magnus Rønnestad - Ringerike kommune, Utbygging. Tlf: 90 62 75 22 

E-post: arild.magnus.ronnestad@ringerike.kommune.no 

 

Med hilsen 
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Guro Li 

arealplanlegger 

guro.li@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

Planområdets beliggenhet  

 

 



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Viltnemnda

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFON
Postboks 123, Sentrum Storgt. 13
3502 Hønefoss 3510 Hønefoss 32 11 74 00
e - postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

Viltnemndas medlemmer

Referat fra m øte i Viltnemnda

Sted: Storgata 13, Hønefoss

Tid: Torsdag 31.08.17 kl. 18.00

Tilstede : Richard Baksvær, Erik Haugen, Anders H. Holte, Brynjulf Holte, Anne Berit Tuft,
Arvid Hagen (landbrukskontoret) og Halldis Linde Li e (sekretær).

Ikke tilstede : Anne Sand um og Elisabeth Bjerknes. Vararepresentanter som ble kalt inn, men
ikke hadde anledning til å møte: Otto Tandberg, Viggo Elstad, Jamil Khalayli og Per E.
Maribo.

Richard Baksvær ledet møtet.

Saksliste og møteinnkall ing ble godkjent.

Saksliste:

Sak 17/17 FASTSETTING AV FELLINGSAVGIFT FOR ELG OG HJORT 2017

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Fellingsavgift en videreføres som for 2016. Dette vil si en fellingsavgift på kr. 510 for voksne
d yr og kr. 220 for kalv. For hjort vil dette si en fellingsavgift på kr. 350 for voksne dyr og kr.
210 for kalv.

Saksopplysninger:

Maksimal lov lig avgift for voksen elg er kr . 537 og for kalv kr . 316 . Maksimal lovlig avgift for
voksen hj ort er kr . 411 og f or kalv kr . 249 .

Vurderinger:

Fellingsprosenten var i 2016 på 58,8 % , en liten økning fra 2015 da den var på 55 % . Den
totale tildelingen til valdene ligger på sammen nivå som for 2016.
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Det oppfordres til å spare produksjonsdyr, spesielt voksne kuer. Stat istikken tilsier at det
f remdeles skytes en stor andel eldre dyr, og en videreføring med vridning i fellingsavgiften vil
gi et signal på ønsket avskytingsprofil.

Sak 1 8 /17 VILTNEMNDAS KONTROLL UNDER HØSTENS HJORTEVILTJAKT

Vedtak:

Forslag til vedtak enst emmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Kontrollene under hjortevilt jakta 2017 utføres med foreslåtte endringer.

Saksopplysninger:

I forbindelse med endringer i jakttid for elg foreslås det endringer i strukturen for kontrollen.
Ringerike deles i to kontrollo mråder, og Viltnemnda med mannskap deles i to kontrollgrupper.
Det gjennomføres to store felle s kontroller. Kontroll nr. 1 utføres innen de to første jaktukene.
Kontroll nr. 2 bør ikke være senere enn november. Minst to jaktlag/vald kontrolleres ved hver
k ontroll. Etter behov og kapasitet gjennomføres mindre kontroller i hele jaktperioden.

Kontrollområde 1:

Vald: 2, 3, 6, 8, 11, 12, 16 o g 18

Anne Berit Tuft, Otto Tandberg, Per Maribo, Rune Thorsen, Erik Haugen. Leder : Erik
Haugen

Kontrollområde 2:

Val d: 20 , 22, 48, 46, 44, 42, 40, 3 8, 37, 35, 32 og 30

Richard Baksvær, Anne Sandum, Anders Holte, Brynjulf Holte, Ola Amund Løvstad
Fremgård. Leder : Richard Baksvær

Leder for hver gruppe rapporterer fortløpende til landbrukskontoret etter avholdte felles
storkont roller. Ved anmerkninger eller avvik skal landbrukskontoret varsles senest påfølgende
arbeidsdag. Det samles på alle utfylte kontrollskjemaer frem til etter avholdt Viltnemndsmøte i
desember/januar.

Det er ønskelig at meldinger om skadeskyting og ettersøk blir rapportert videre til
landbrukskontoret, slik at hendelsen e blir arkivert.

K ommen tar fra mø t et:

F o rhåpe ntligvi s kan medl emmer av fallvilt gruppa bistå i kontro llen. Det ta s forbe hold om at
det k a n skje n o en endri nger i gr u ppesam menset ningen , da noen m edlemmer av nemn da h a r
liten e rfarin g fra kontroll er. Ve d stork o ntroller bør de t samkj ø re s , slik at gruppe ne kan l åne
p ersoner fra hverand re.
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Sak 19 /17 GJENNOMGANG OG VEDTAK AV ADMINISTRASJO NSSKRIV TIL
VALD - OG JAKTLEDERE

Vedlagt innkallingen følger forslag til administrasjonsskriv til vald - og jaktledere for 2017.
Skrivet gjennomgås på møtet.

K ommenta r fra møtet :

U tkast 2 av a dministr asjonss krivet sende s ut til val d le dere . De n v i ktig st info r masjone n står
først i skri vet, de retter utdy pende in fo r m asjo n.

Sak 20 /17 KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK – VALD 40, NES NORD

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Anders H. Holte erklærte seg inhabil, og deltok ikke på
avstemmingen.

Forslag til vedtak:

Klage n avvises på bakgrunn av m anglende beiteregistreringer, bakgrunnsarealet og at kvoten
ikke har blitt fylt tidligere å r. Skadefelling utføres dersom behov.

Saksopplysninger:

Leder av vald 40 - Nes N ord, Jesper B. Henriksen, har sen dt inn klage på enkeltvedtak
angående tildeling av elgkvote for 2017. Klagen går ut på følgende:

Det stilles spørsmål ved en reduksjon i kvoten .

Det vises til beite problemer i skog og åker langs E16 og riksvegen til Hedalen. Valdet består
av skogområder me d høy bonitet og særdeles mye ung skog. Det vises til at u ngskogandelen er
relativt høy da det i perioden 2001 - 2004 ble avvirket 30 000 m3 . Videre argumenteres det med
beiteskader på gran - og furuforyngelse, samt på planter som var suppleringsplantet
innev ærende sesong .

Det argumenteres også med antall dekar pr fellingstillatelse, der den er på ca. 3 000 da pr dyr,
tidligere rundt 2050 da pr dyr. Det vises til at omkringliggende vald er tildelt kvote ut fra 2 135
- 2 480 da pr dyr. Man mener videre det er for uroligende med tanke på at tra fikkskade risikoen
er betydelig større ved et vald beliggende tett ved europavei og riksveg, med særdeles gode og
frodige beiteforhold, i motsetning til vald som i mindre grad berøres av denne problematikken.

Viltnemnda anmode s å gjøre en ny vurdering av fellingstillatelsen der det tas hensyn til reelle
forhold. Om det er gjort feil i tildelingen bes denne rettes opp.

Vald 40 – Nes nord er et enkeltvald som fikk tildelt ni dy r i 2015, åtte dyr i 2016 og seks dy r i
2017. I år e r sum tellende areal 16 400 da. Effektivt minsteareal er 2733 da . I vald 38 -
Treknatten Storvald og 42 - Nes Øst er areal bak hver fellingstill atelse på henholdsvis 2475 da
og 2135 da .
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Vurderinger:

Det er ikke registrert at det er gjennomført elgbeitereg istreringer i vald 40 – Nes Nord . Valdet
har heller ikke fylt kvoten de siste årene . Det er i de siste åren e stort sett skutt mellom fem -
seks dyr årlig . Et bakgrunnsareal på 2733 da synes ikke urimelig, selv om det er noe høyere
enn for nabovaldene 38 og 42. Det oppfordres til å gjennomføre elgbeiteregistreringer.
Skadefellingstillatelse kan gis dersom behovet skulle oppstå.

Sak 21/17 KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK - RAMBERGET JAKTLAG

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Brynjulf Holte erklærte seg inh abil, og deltok ikke på
avstemmingen.

Forslag til vedtak:

Klagen avvises på bakgrunn av at kommunen mener det er lav elgtetthet i området , og at
minstearealet derfor kan fravikes.

Saksopplysninger:

Leder av Ramberget jaktlag, Gunnar M. Ekrem, har sendt inn klage på enkeltvedtak angående
tildeling av elgkvote for 2017. Klagen går ut på følgende:

De stiller seg uforstående til at valdet ikke har fått tildelt noen dyr.

Det vises til at vald 35 ikke er tilstøtende da dette ligger sør for Ramberget. Videre v ises det til
at 2500 da av 2962 da ikke ble jaktet på i 2016, og at de har oppfattet det slik at et mindre areal
kan få tildeling av dyr hvert 2. år.

De stiller seg uforstående til at elgstammen er så svak at minstearealet må fravikes for å kunne
bygge op p igjen en bærekraftig elgstamme. Videre argumenteres det for at andre enkeltvald ,
som vald 14 , har fått tildelt elg på mindre bakgrunnsareal (2264 da) enn Ramberget jaktlag.
Videre stilles det spørsmål ved at vald 37 har fått tildelt 5 dyr i 2017 i motset ning til 4 dyr i
2016. Det nevnes også at kommunen har tildelt voksen okse på mindre areal enn det
Ramberget jaktlag disponerer .

Deres mening er at valdet skulle fått tildelt nærmere to elger på kvoten.

Vurderinger:

Det kommer ikke fram i lovverket at et mindre areal kan få tildelt dyr hvert 2. år.

Elgstammen er ikke lik i hele kommunen. Ådal vest og Tyristrand er de områdene i Ringerike
med lavest el gtetthet . Vald 14, som det sammenlignes med i klagen, ligger i Brekkebygda, som
har større elgtetthet. Det er en generell oppfordring om å spare produksjonsdyr, spesielt voksne
kuer. Et lite enkeltvald er uhensiktsmessig i forvaltningssammenheng. Kommunen kommer
også til å forberede en sak om en økning av minstearealet til elg, som vil fra og med 2018.
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I vald 37 ble det gjort endringer i 2016, da fjellarealet ble tatt med som tellende areal. Derav et
ekstra dyr på fellingstillatelsen i 2017 sammenlignet med fjoråret.

K ommenta r fr a møtet :

Det bør i kke lønne seg å skil le ut små enkeltv ald , da d ette gjør f orv altninge n i komm u nen
u t fordr ende . Det synes h eller ik k e r ettfer dig å tildele dyr på ba kgrun n av m in dre min ste areal
enn nabov alde n e. P å neste møte vil det komm e en sak o m øknin g av mi nste are alet f or elg i
ko mmunen .

Sak 22 /17 ORIENTERINGSSAKER

Oppdaterte nasjonale regler mot skrantesjuke (CWD)

- For å hindre spredning av skrantesjuke er det opprettet nasjonale regler. Det er innført
en nasjonal skillelinje midt i Norge. Det er forbud mot å flytte hjortedyr mellom fylker.
Det er forbud mot å legge ut slikkesteiner og fôr til ville hjortedyr i hele landet. Det e r
varslingsplikt for de som oppdager syke dyr.

Komment a r fra m øte t :

S p ørsmål om man kan fl y tte dø de sk rott e r over fylk esg renser . Forsk ri ft en nevner le vende
dy r, s lik at dette ikke la ter til å være et problem .

Godtgjørelse til Viltnemnda

- Det er ønskelig at møtegodtgjørelser føres digitalt i Visma Expen c e . Sekretær har fått
bruksanvisning for hvordan dette gjøres, og den vil distribueres til
viltnemndsmedlemmene.

K om m entar fr a møtet :

Noe n pr oblemer med h vilke ep ostad r esser so m bruk e s . D et sjekkes opp i dett e , samt n år
møte god tgjør elsen e ble meldt inn sist gang . Ved pro blemer med å legge i nn godt gjørel sen
i Visma e r det henvist til mu l ige k ontaktp e rsoner i bruke r veile dninge n.

Obligatorisk v aldledermøte 4. september k l. 18.00

- Kursholder fra Naturdata AS. Kurset er todelt, der første del er «teori» og andre del
«praksis». Teoridelen vil omfa tte bruk av Hjortviltregisteret og settogskutt.no,
godkjenning av registreringer, viktighe ten av rapportering osv. Landbrukskontoret
stiller med bærbare PCer til bruk i praksisdelen.

Kom men tar fra møte t:

Det f or midles til va ldleder ne at d et for vent es at de har e t møte med ja ktleder ne si ne før
jakt star t. F å frem vikti gheten med ra pporterin g , sam t hvorf or de e r inn kalt ti l
v aldlede r møtet.
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Beiteskadeproblematikken i Ringvold Frukthage

- Møte m ellom grunneier, Viltnemnda, Veg vesenet og Norsk Landbruksrådgivning ble
ikke gjennomført i juni grunnet feri eavvikling. Ønskelig med nytt møte så fort som
mulig.

Kommenta r fra mø t et:

Det er tatt kont akt med V egv esen e t og La ndbruks rådg ivningen i h å p om å få t i l et m øte så
fort s om muli g. R i chard d elt ar fra v iltnemn da , og Halldi s f r a lan dbruks kontor et ( ik k e
avklar t om E iliv b lir med ) .

Elgregion Rands f jord Vest

- Pr dags dato er det ikke gjort noe i forhold til elgregionen Randsfjord Vest. Dette vil bli
tatt tak i dersom sekretæren får tid og anledning.

- Det har vært kontakt med dag lig leder av Gran og Lunner allmenning om bistand til å
komme i gang med dette arbeidet.

K ommen tar fra møtet :

Pr nå e r det li te man nskap på landb rukskont oret . Sa ken bli r tatt tak i dersom Halldis
Linde Lie får ti d til dette i nnimell om and re oppg aver.

Fallviltgruppe, annonsering etter nye medlemmer

- Det er behov for flere som kan bidra i fallviltgruppen , i tillegg til en generell
opprydning i eksisterende avtaler.

Kommen tar fr a møtet :

Engas j ementet har g ått ne d , o g gr uppa man gler en s tøtte gruppe s om fu nger er opti malt .
V anske lig å f å tak i folk, spesiel t for di fol k slå r av te lefon en på na ttest id. Lite engasjem ent
som følge av lite godtgj ørelse ? God tgjøre lsen m å være ak se p tabe l for a t man skal kun ne
r ekr uttere nye med lemmer a v gruppa .
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Ringerike kommune – gnr 284/95 – Ådalsveien 539 – klage over tillatelse 
med dispensasjon fra kommuneplan for bygging av tilbygg  
 

VEDTAK 
  
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak 6. mars 
2017. 
  
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
  
 
Fylkesmannen viser til oversendelser mottatt 15. og 20. september 2017. Videre vises det til 
tidligere korrespondanse og mottatt dokumentasjon i saken. 
  
Sakens bakgrunn 
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen for flere mindre 
tiltak i form av tilbygg på fritidseiendommen gbnr. 284/95. De aktuelle bestemmelsene setter 
forbud mot utvidelse av bebyggelse i LNF-område, samt bygging i 100-metersbeltet langs 
vann og vassdrag.    
  
Ringerike kommune innvilget i første omgang søknaden i vedtak 5. september 2016 
begrunnet med at vilkårene for dispensasjon var oppfylt. Vedtaket ble påklaget av Mari-Anne 
Linnea Lien v/Hendrikus T. A. ‘t Hart, som er eier av naboeiendommen med gbnr. 284/38 
mv., og av tiltakshaver Ingrid Braaten. Hart anførte i hovedsak at eiendommen ble brukt 
ulovlig av Braaten, og at kommunen derfor ikke burde tillate de omsøkte endringene. 
Tiltakshaver påklaget ett konkret vilkår i innvilgelsesvedtaket om riving av en utedo.  
 
Klagene ble behandlet 6. mars 2017 av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i 
Ringerike kommune. Utvalget tok tiltakshavers klage til følge, og vilkåret om riving av utedo 
ble frafalt. For øvrig fant utvalget ikke grunnlag for å endre kommunens tidligere vedtak. 
 
Kommunen oversendte etter dette saken til Fylkesmannen for klagebehandling. 
Fylkesmannen returnerte imidlertid saken 7. juni 2017 til ny førsteinstansbehandling i 
kommunen begrunnet med at avgjørelsen 6. mars 2017 var å anse som et nytt vedtak. Det ble 
påpekt at de berørte partene måtte gis klagerett på dette vedtaket. Partene ble underrettet i 
brev 22. juni 2017 fra kommunen.  
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Mari-Anne Lien v/Hendrikus T. A. ‘t Hart fremmet ny klage i saken 13. juli 2017, og 
opprettholdt anførselen om at eiendommen ble brukt ulovlig av Braaten. Kommunen burde 
derfor ikke tillate de omsøkte endringene. Klager har blant annet uttalt følgende: 
 

«Vi klager derfor på politisk vedtak 19/17 på bakgrunn av at vi mener vedtak er fattet 
på feilaktige opplysninger og krever at hytta skal brukes som fritidsbolig ikke 
helårsbolig, at utedoen rives da grunnlag for klage på rivning fra tiltakshaver ikke 
stemmer overens med faktisk forhold (vedbod på 5,8 m2 blir ikke brukt som vedbod 
men lagringsplass) og at den er skjemmende og at søknaden om utbygging avslås. Det 
burde først søkes om bruksendring og så søkes om utbygging.» 

 
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, 
jf. delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet, og Kommunal- og 
regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av klagesaker under 
departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene.  
  
Fylkesmannens merknader 
Oppføring av tilbygg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2 første 
ledd, jf. § 20-1 første ledd bokstav a. Det følger videre av § 20-2 første ledd andre punktum at 
«[d]er det kreves dispensasjon, kan ikke tiltaket utføres før dette er søkt om og gitt». 
 
Klagerett og klagefrist 
Klager har rettslig klageinteresse i saken som eier av naboeiendommen, og har dermed 
adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Eiendommen ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-område i kommuneplanens 
arealdel, vedtatt av kommunestyret 30. august 2007. Av bestemmelsene til kommuneplanen 
§ 2.1 følger det blant annet at utvidelse av bolig- eller fritidseiendom ikke er tillat innen LNF-
områder.  
 
Videre setter § 5 i kommuneplanbestemmelsene forbud mot bygging i en 100-meterssone 
langs vann og vassdrag. Bebyggelsen på den aktuelle eiendommen ligger i underkant av 60 
meter fra strandlinjen ved Sperillen.  
  
Dispensasjonsvurderingen 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra 
planbestemmelser dersom hensynene bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt. I 
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når 
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med 
styrke. 
 
Det skjønn kommunen skal utøve når den vurderer om dispensasjon skal gis, er underlagt 
omfattende begrensninger. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er 
som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens 
øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det 
skal derfor ikke være kurant å fravike gjeldende plan. 
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Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare grunner av en slik 
karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den aktuelle plan eller 
bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene plan- og 
bygningsloven angir, er relevante i vurderingen. Ombudsmannen uttalte blant annet følgende i 
sak 2014/334: 
 

«Hvilke hensyn som er relevante i en dispensasjonsvurdering må sees i sammenheng 
med de offentlige hensyn som skal ivaretas i loven og gjennom planlegging. 
Personlige ønsker om en bestemt utnyttelse av en eiendom vil imidlertid i mange 
tilfeller være sammenfallende med de hensyn plan- og bygningsloven med tilliggende 
forskrifter og arealplaner er satt til å ivareta, for eksempel der dispensasjon 
begrunnes med høyere funksjonalitet ved et byggverk eller et uteoppholdsareal, eller 
der tiltaket vil gi høyere arkitektonisk kvalitet.» 

 
Det omsøkte tiltaket går blant annet ut på å bygge en ny veranda, nytt dorom og en 
frittstående vedbod. Utbyggingen innebærer en utvidelse på omtrent 23 m². Dette forutsetter 
dispensasjon fra forbudet mot oppføring eller utvidelse av bebyggelse innenfor et LNF-
område og byggeforbudet langs vann og vassdrag, jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1 
andre ledd og § 5. 
 
Når det gjelder byggeforbudet langs vann og vassdrag, har kommunen lagt til grunn at 
hensynet til å verne om området langs Sperillen i mindre grad gjør seg gjeldende i dette 
tilfellet. I rådmannens saksframlegg 4. august 2016, som er fastholdt gjennom saken, heter det 
blant annet følgende: 
 

«Imidlertid vurderer rådmannen det slik at da E16 ligger som en barriere mellom 
hytteeiendommen og strandsonen, gjør ikke de særlige hensynene om å sikre 
allmennheten fri ferdsel i strandsonen seg gjeldende i denne saken.» 

 
På denne bakgrunn har kommunen i hovedsak vurdert dispensasjonssøknaden med 
utgangspunkt i planbestemmelsene § 2.1 som setter forbud mot utvidelse av hytter i LNF-
områder. Tidligere i saken har kommunen blant annet uttalt følgende om vurderingen av det 
omsøkte tiltaket opp mot vilkårene for dispensasjon: 
 

«Etter rådmannens vurdering er dette et område hvor friluftsverdier ikke gjør seg 
gjeldende i særlig grad. Eiendommen ligger i nær tilknytning til en rekke bolighus, og 
det er så vidt rådmannen kan se ingen turstier over eiendommen. E16 som går rett ved 
eiendommen minsker også eiendommens viktighet for å sikre LNF-verdiene. 
Utvidelsen av BYA vil være forholdsvis liten, og da do-rom planlegges bygget i 
tilknytning til terrassen, vil eiendommen få mindre spredt bebyggelse enn tidligere, da 
utedoen lå helt i utkant av eiendommen. Dette vil føre til en mindre privat sone på 
eiendommen, og er således positivt for LNF-verdiene. 
 
Tiltakene er egnet til å sikre en god og hensiktsmessig bruk av eiendommen. Slik 
rådmannen vurderer det er hygieniske toalettforhold viktig å legge til rette for, også 
ved fritidseiendommer. Omsøkte tiltak vil sikre en god toalettløsning både fra et 
bruker- og miljøperspektiv. Å gi dispensasjon til økt lagringsplass er også positivt 
etter rådmannens syn, da dette vil minske behovet for utendørs lagring, noe som vil gi 
et ryddigere inntrykk på tomta.» 
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Fylkesmannen er enig i disse vurderingene. Uttalelsene knyttet til dorommet har begrenset 
betydning ettersom det ikke lenger gjelder noe krav om riving av utedo, jf. vedtaket 6. mars 
2017. Dette kan imidlertid ikke sees å ha avgjørende betydning for tiltakets samlede 
påvirkning på friluftsverdiene i området.  
 
Det fremgår av veiledningen til planbestemmelsene § 2.1 at dersom det gis dispensasjon for 
utvidelse av hytte i et LNF-område skal samlet BYA ikke være mer enn 100 m², og 
frittliggende uthus inntil 20 m². Kommunen har konkludert med at bebygd areal på 
eiendommen vil være innenfor disse rammene etter gjennomføringen av tiltaket. 
Fylkesmannen har ikke noe å utsette på denne vurderingen.  
 
Sett hen til eiendommens beliggenhet nær E16, øvrig bebyggelse i området og tiltakets art, 
finner Fylkesmannen å kunne tiltre kommunens vurdering av tiltaket. En dispensasjon kan 
ikke anses å innebære en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak planbestemmelsene, 
verken om byggeforbud i LNF-område eller langs vann og vassdrag, jf. § 2.1 og § 5. Tiltaket 
synes ikke å ha nevneverdige ulemper, og Fylkesmannen har ikke noe å utsette på 
kommunens avveining av fordeler og ulemper ved en dispensasjon. Vilkårene for å innvilge 
søknaden er dermed oppfylt.  
 
Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler i saken, men har etter en samlet vurdering 
kommet til at disse ikke kan føre frem. Når det gjelder klagepunktet om tiltakshavers bruk 
eiendommen, er dette noe kommunen eventuelt må opplyse nærmere og håndheve uavhengig 
av den foreliggende saken.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn. 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 
 

  Lene Stivi 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Ingrid Braathen Karjolveien 17 3531 KROKKLEIVA 
Mari-Anne Linnea Lien og Hendrikus T.A. Hart Ådalveien 537 3525 HALLINGBY 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/898 27.02.2017 DS  78/17 R/TEK/INGRIS GNR 284/126 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 284/126 - Ådalsveien 559 

 

17/1209 05.05.2017 DS  208/17 R/TEK/HALA GNR 318/346 

  

Etablering av ballslette Gnr/bnr 318/346 - Schjongslunden 

 

17/2399 20.06.2017 DS  321/17 R/TEK/OLASTE GNR 109/2 

Torhild Helene Moen Solbu  

Deling/Grensejustering Gnr/bnr 109/2 - Stiksrud 

 

17/2015 30.06.2017 DS  365/17 R/TEK/INGRIS GNR 283/22 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 283/22 - Ådalsveien 382 

 

17/2847 29.08.2017 DS  478/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Prix Heradsbygda 

 

17/2706 30.08.2017 DS  479/17 R/TEK/HALA GNR 317/200 

  

Riving Gnr/bnr 317/200 - Hønengata 59 

 

17/3337 01.09.2017 DS  483/17 R/TEK/HALA GNR 271/161 

  

Tilbygg Gnr/bnr 271/161 - Hensmoveien 34 

 

17/3380 01.09.2017 DS  484/17 R/TEK/BERLE GNR 316/77 

Asta Eiendom AS  

Utvidelse av eksisterende veranda/balkong Gnr/bnr 316/77 - Bjørnsons vei 5 
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17/3521 01.09.2017 DS  485/17 R/TEK/INGRIS GNR 144/98 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 144/98 - Nordliveien 89 og 91 

 

17/2374 04.09.2017 DS  486/17 R/TEK/NILILY GNR 49/224 

Jamshid Razawi  

Bruksendring Gnr/bnr 49/224 - Vesleveien 10 

 

17/3263 04.09.2017 DS  487/17 R/TEK/ANEWEB GNR 100/127 

  

Erstatningsbolig Gnr/bnr 100/127 - Klekkenveien 60 

 

17/111 04.09.2017 DS  489/17 R/TEK/HALA GNR 39/218 

  

Skole Hønefoss sør - Benterud Gnr/bnr 39/218 

 

17/2492 04.09.2017 DS  490/17 R/TEK/HALA GNR 86/113 

  

Oppføring av tre tomannsboliger Gnr/bnr 86/113 - Mosseveien 28 

 

17/3454 04.09.2017 DS  491/17 R/TEK/OLEMOS GNR 156/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 156/1- Havikveien 377 

 

17/3393 05.09.2017 DS  492/17 R/TEK/ANEWEB GNR 95/73 

Dag Vegard Evjen  

Bruksendring Gnr/bnr 95/73 - Livveien 14 

 

14/73 06.09.2017 DS  493/17 R/TEK/HALA GNR 317/298 

  

Nybygg, Revy- og showscene Gnr/bnr 317/298 - Strandgata 1 

 

17/3516 06.09.2017 DS  494/17 R/TEK/NILILY GNR 318/63/0/1 

  

Fasadeskilt Gnr/bnr/fnr/snr 318/63/0/1 - Storgata 7 

 

17/3430 06.09.2017 DS  495/17 R/TEK/INGPRE GNR 3054/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 3054/1 - Justisveien 

 

17/682 06.09.2017 DS  496/17 R/TEK/ANEWEB GNR 293/175 
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Oppføring av hytte Gnr/bnr 293/175 - Killingtjern tomt 107 

 

17/3354 06.09.2017 DS  497/17 R/TEK/OLASTE GNR 42/93 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 42/93 - Øvre botilrudvei 4 

 

17/3558 08.09.2017 DS  498/17 R/TEK/INGPRE GNR 56/208 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 56/208 

 

17/3489 08.09.2017 DS  499/17 R/TEK/HALA GNR 91/3 

  

Ombygging av eksisterende svømmehall og ny forbindelse til kontorbygg - Austjord 

hjelpemiddellager Gnr/bnr 91/3 - Lundstadveien 

 

17/2773 08.09.2017 DS  500/17 R/TEK/ANEWEB GNR 286/10 

Svein Asle Grøterud  

Ny hytte - Frittliggende bygning Gnr/bnr 286/10 - Ådalsveien 707 

 

17/3123 08.09.2017 DS  501/17 R/TEK/BOLA GNR 94/6 

  

Varsel om registrering som særskilt brannobjekt - Hvalsmoen, nedre leir  

 

17/3436 11.09.2017 DS  502/17 R/TEK/KARGRA GNR 86/382 

  

Carport Gnr/bnr 86/382 - Elling M. Solheimsvei 18 

 

17/3507 11.09.2017 DS  503/17 R/TEK/EVAARN GNR 282/20 

  

Oppføring av garasje Gnr/bnr 282/20 - Fjøsvikveien 8 

 

17/3543 12.09.2017 DS  504/17 R/TEK/OLASTE GNR 148/198 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 148/198 - Midtmoen 19 B 

 

17/3601 12.09.2017 DS  505/17 R/TEK/INGRIS GNR 60/35, 60/16 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 60/35, 60/16 - Heradsbygdveien 238 og 232 

 

17/3544 12.09.2017 DS  506/17 R/TEK/HALA GNR 39/137 
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Bruksendring, fra kontorer til leiligheter i byggets 2. etg. Gnr/bnr 39/137 - 

Dronning Åstasgate 18 

 

17/3603 12.09.2017 DS  507/17 R/TEK/INGRIS GNR 60/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 60/1 - Heradsbygdveien 218 og 220 

 

17/3479 12.09.2017 DS  508/17 R/TEK/OLEMOS GNR 300/97 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 300/97 - Bjønnetråkket 

 

17/3385 12.09.2017 DS  509/17 R/TEK/ANEWEB GNR 251/101 

  

Garasje Gnr/bnr 251/101 - Kindsåsveien 

 

17/3604 12.09.2017 DS  510/17 R/TEK/INGRIS GNR 58/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 58/1 - Heradsbygdveien 67 

 

17/3529 13.09.2017 DS  511/17 R/TEK/OLEMOS GNR 278/244 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/244 - Bjørntjernlia 

 

17/3619 14.09.2017 DS  512/17 R/TEK/KARGRA GNR 132/64 

  

Utendørs svømmebasseng Gnr/bnr 132/64 - Loveien 28 

 

17/2020 15.09.2017 DS  513/17 R/TEK/HALA GNR 38/222 

  

Eneboliger i rekker m.m. Gnr/bnr 38/224 - Tanberglia 

 

17/3372 15.09.2017 DS  514/17 R/TEK/HALA GNR 161/44 

Astri Kristine Ågnes  

Søknad om dispensasjon for å oppføre bygning eller tilbygg som er unntatt 

søknadsplikt Gnr/bnr 161/44 

 

17/3598 15.09.2017 DS  515/17 R/TEK/EVAARN GNR 87/581 

Nenad Nesovic  

Garasje Gnr/bnr 87/581 - Trulserudveien 16 B 
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17/3600 15.09.2017 DS  516/17 R/TEK/HALA GNR 244/467 

  

Oppføring av enebolig og garasje Gnr/bnr 244/467 - Øvre Fegrihellinga 24 

 

17/3692 15.09.2017 DS  517/17 R/TEK/INGRIS GNR 278/232 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/232 - Bjørntjernlia 

 

17/3700 15.09.2017 DS  518/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Salg av fyrverkeri Kremmertorvet 

 

17/3699 18.09.2017 DS  519/17 R/TEK/HALA GNR 102/46 

  

Lavblokk - 9 leiligheter Gnr/bnr 102/46 - Klekkenveien 

 

17/3455 18.09.2017 DS  520/17 R/TEK/ANEWEB GNR 97/39 

  

Endring av tilbygg - Innredning av hybelleilighet i eksisterende bolighus Gnr/bnr 

97/39 - Støalandet 76 

 

17/3765 18.09.2017 DS  521/17 R/TEK/INGRIS GNR 286/8 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 286/8 - Ådalsveien 708 

 

17/3237 18.09.2017 DS  522/17 R/TEK/ANEWEB GNR 298/1 

  

Hytte Gnr/bnr 298/58 - Tomt 256 - Moltelia 9 

 

17/3631 19.09.2017 DS  523/17 R/TEK/HALA GNR 38/81 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 38/81 - Tandbergmoveien 10 

 

17/3784 19.09.2017 DS  524/17 R/TEK/INGRIS GNR 73/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 73/1 - Sætraveien 34 

 

17/3627 19.09.2017 DS  525/17 R/TEK/HALA GNR 37/106 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 37/106 - Tandbergmoveien 4 
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17/3688 19.09.2017 DS  526/17 R/TEK/ANEWEB GNR 148/2 

Torunn Hovde  

Kalvefjøs Gnr/bnr 148/2 - Lundealleen 19 

 

17/3628 19.09.2017 DS  527/17 R/TEK/HALA GNR 37/109 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 37/109 - Tandbergmoveien 6 

 

17/3629 19.09.2017 DS  528/17 R/TEK/HALA GNR 37/107 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 37/107 - Tandbergmoveien 8 

 

17/3625 19.09.2017 DS  529/17 R/TEK/HALA GNR 44/70 

  

Garasje Gnr/bnr 44/70 - Tandbergmoveien 1-3-5 

 

17/2381 20.09.2017 DS  530/17 R/TEK/INGPRE GNR 58/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 58/1 - Heradsbygdveien 67 

 

17/2706 21.09.2017 DS  531/17 R/TEK/HALA GNR 317/200 

  

Riving Gnr/bnr 317/200 - Hønengata 59 

 

17/3566 21.09.2017 DS  532/17 R/TEK/BERLE GNR 45/104 

Sameiet Helgesbråten Terrasse  

Innglassing av to terrasser Gnr/bnr 45/104 - Telegrafalleen 1 

 

17/1861 21.09.2017 DS  533/17 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Oppføring av undervisningsbygg Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

17/3515 21.09.2017 DS  534/17 R/TEK/OLASTE GNR 76/32 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 76/32 - Avstikkeren 192 

 

17/3693 21.09.2017 DS  535/17 R/TEK/BERLE GNR 45/104 

  

Innglassing av 2 balkonger Gnr/bnr/fnr/snr 45/104/0/1, 45/104/0/15 - Telegrafallèen  

1B og 1C 
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17/3685 22.09.2017 DS  536/17 R/TEK/OLAVA GNR 93/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 93/1 - Marigård skog 

 

17/3697 22.09.2017 DS  537/17 R/TEK/N03 GNR 89/30 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 89/30 - Ådalsveien 

 

17/2875 25.09.2017 DS  538/17 R/TEK/ANEWEB GNR 272/81 

  

Garasje Gnr/bnr 272/81 - Ådalsveien 95 

 

17/3683 25.09.2017 DS  539/17 R/TEK/EVAARN GNR 139/76 

  

Paraplytak Gnr/bnr 139/76 - Nordmoveien 48 

 

17/3746 26.09.2017 DS  541/17 R/TEK/OLAVA GNR 244/17 

Skjærdalen Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/17 - Skjærdalen 

 

17/2819 26.09.2017 DS  542/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Salg av fyrverkeri Kiwi Hallingby 

 

17/1740 27.09.2017 DS  543/17 R/TEK/NILILY GNR 273/7 

  

Oppføring av 2 småhus Gnr/bnr 273/7 - Dølerud 

 

17/2492 27.09.2017 DS  544/17 R/TEK/HALA GNR 86/113 

  

Oppføring av tre tomannsboliger Gnr/bnr 86/113 - Mosseveien 28 

 

17/3706 27.09.2017 DS  545/17 R/TEK/OLAVA GNR 12/17 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 12/17 

 

17/3639 28.09.2017 DS  546/17 R/TEK/INGRIS GNR 284/60 

  

Utslippssøknad Gnr/bnr 284/60 - Ådalsveien 427 

 

17/3707 28.09.2017 DS  547/17 R/TEK/BERLE GNR 12/50 
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Erik Augusto Bay  

Tilbygg Gnr/bnr 12/50 - Bekketomtbakken 39 

 

16/2904 29.09.2017 DS  550/17 R/TEK/HALA GNR 317/341 317/343 

  

Fornyelse av bebyggelse Gnr/bnr 317/341,317/343 - Lagesens gate 10 og 12 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 09.10.2017 00:00:00-09.10.2017 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

17/2958-3 04.09.2017 R/TEK/GUROS PLN 435 

29316/17 Parter 

435 Heradsbygda omsorgssenter - varsel om oppstart av planarbeid  

 

17/3594-1 06.09.2017 R/TEK/HALLIE 033 K40 

29793/17 Richard Baksvær 

Møterereferat 31 august 2017  

 

15/9847-41 27.09.2017 R/TEK/ANEWEB GNR 284/95 

32776/17 Fylkesmannen i Buskerud 

Bygging av tilbygg - svar på klage Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»  

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2958-3 29316/17 PLN 435  01.09.2017 

 

435 Heradsbygda omsorgssenter - varsel om oppstart av planarbeid 

 

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for Heradsbygda omsorgssenter. Senteret skal 

romme omsorgsboliger (68 enheter), dagsenter og base for hjemmetjenesten. Forslag til 

planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor. Planområdets beliggenhet er vist i 

kartutsnittet til slutt i brevet.  

Tomta (gnr/bnr 54/4) huser i dag Norderhovhjemmet, som er planlagt revet høsten 2017.  

 

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for Heradsbygda omsorgssenter, og kommunestyret 

vedtok 06.04.2017 at planlegging og bygging av nye omsorgsboliger basert på mulighetsstudien 

skulle startes opp. 

 

Mulighetsstudien og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på kommunens nettside: 

www.ringerike.kommune.no → arealplaner → planer på høring. 
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Forslagstiller for planen er Ringerike kommune Helse og omsorg v/Utbygging. Utførende 

konsulent er Søndergaard Rickfelt AS.  

 

Innspill til planarbeidet 

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til 

Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 

09.10.2017.  

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med 

og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt 

vurdert vil framgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved 

høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling, vil det bli mulighet for å komme med 

innspill til det konkrete planforslaget. 

 

Planstatus og utredningskrav  

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til Offentlig bygning. Området er uregulert. 

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er 

imidlertid viktig at virkningene av planen blir tilstrekkelig belyst. Aktuelle utredningstemaer i 

denne saken er blant annet:  

- estetikk, møteplasser og konsekvenser for omgivelser 

- miljøulemper 

- overvannshåndtering, renovasjon, brannvann 

- infrastruktur og trafikk (adkomst, kollektivtilgjengelighet, trafikksikkerhet, parkering) 

- ROS-analyse 

- universell utforming, folkehelse 

- boligkvalitet (antall, utearealer, sol/skygge og grønnstruktur).  

 

Listen ovenfor nevner de temaene som per nå vurderes som mest sentrale i denne konkrete 

saken, og er ikke uttømmende. Vi ber om innspill dersom det er andre temaer som bør utredes. 

Kommunen påpeker at parkering er et tema som er spesielt viktig å vurdere i denne saken. Det 

planlegges parkering under bebyggelse/bakke, men dette vil ikke kunne løse hele 

parkeringsbehovet. Omsorgssenteret genererer et relativt stort parkeringsbehov, knytta til 

ansatte, firmabiler og besøkende.  

 

Lovhenvisninger og plantype 

Oppstart av 0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter kunngjøres iht. plan- 

og bygningsloven § 12-8.  

 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til forslagsstiller eller kommunens saksbehandler. 

Forslagsstillers kontaktperson er:  

Arild Magnus Rønnestad - Ringerike kommune, Utbygging. Tlf: 90 62 75 22 

E-post: arild.magnus.ronnestad@ringerike.kommune.no 

 

Med hilsen 
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Guro Li 

arealplanlegger 

guro.li@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

Planområdets beliggenhet  

 

 



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Viltnemnda

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFON
Postboks 123, Sentrum Storgt. 13
3502 Hønefoss 3510 Hønefoss 32 11 74 00
e - postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

Viltnemndas medlemmer

Referat fra m øte i Viltnemnda

Sted: Storgata 13, Hønefoss

Tid: Torsdag 31.08.17 kl. 18.00

Tilstede : Richard Baksvær, Erik Haugen, Anders H. Holte, Brynjulf Holte, Anne Berit Tuft,
Arvid Hagen (landbrukskontoret) og Halldis Linde Li e (sekretær).

Ikke tilstede : Anne Sand um og Elisabeth Bjerknes. Vararepresentanter som ble kalt inn, men
ikke hadde anledning til å møte: Otto Tandberg, Viggo Elstad, Jamil Khalayli og Per E.
Maribo.

Richard Baksvær ledet møtet.

Saksliste og møteinnkall ing ble godkjent.

Saksliste:

Sak 17/17 FASTSETTING AV FELLINGSAVGIFT FOR ELG OG HJORT 2017

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Fellingsavgift en videreføres som for 2016. Dette vil si en fellingsavgift på kr. 510 for voksne
d yr og kr. 220 for kalv. For hjort vil dette si en fellingsavgift på kr. 350 for voksne dyr og kr.
210 for kalv.

Saksopplysninger:

Maksimal lov lig avgift for voksen elg er kr . 537 og for kalv kr . 316 . Maksimal lovlig avgift for
voksen hj ort er kr . 411 og f or kalv kr . 249 .

Vurderinger:

Fellingsprosenten var i 2016 på 58,8 % , en liten økning fra 2015 da den var på 55 % . Den
totale tildelingen til valdene ligger på sammen nivå som for 2016.
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Det oppfordres til å spare produksjonsdyr, spesielt voksne kuer. Stat istikken tilsier at det
f remdeles skytes en stor andel eldre dyr, og en videreføring med vridning i fellingsavgiften vil
gi et signal på ønsket avskytingsprofil.

Sak 1 8 /17 VILTNEMNDAS KONTROLL UNDER HØSTENS HJORTEVILTJAKT

Vedtak:

Forslag til vedtak enst emmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Kontrollene under hjortevilt jakta 2017 utføres med foreslåtte endringer.

Saksopplysninger:

I forbindelse med endringer i jakttid for elg foreslås det endringer i strukturen for kontrollen.
Ringerike deles i to kontrollo mråder, og Viltnemnda med mannskap deles i to kontrollgrupper.
Det gjennomføres to store felle s kontroller. Kontroll nr. 1 utføres innen de to første jaktukene.
Kontroll nr. 2 bør ikke være senere enn november. Minst to jaktlag/vald kontrolleres ved hver
k ontroll. Etter behov og kapasitet gjennomføres mindre kontroller i hele jaktperioden.

Kontrollområde 1:

Vald: 2, 3, 6, 8, 11, 12, 16 o g 18

Anne Berit Tuft, Otto Tandberg, Per Maribo, Rune Thorsen, Erik Haugen. Leder : Erik
Haugen

Kontrollområde 2:

Val d: 20 , 22, 48, 46, 44, 42, 40, 3 8, 37, 35, 32 og 30

Richard Baksvær, Anne Sandum, Anders Holte, Brynjulf Holte, Ola Amund Løvstad
Fremgård. Leder : Richard Baksvær

Leder for hver gruppe rapporterer fortløpende til landbrukskontoret etter avholdte felles
storkont roller. Ved anmerkninger eller avvik skal landbrukskontoret varsles senest påfølgende
arbeidsdag. Det samles på alle utfylte kontrollskjemaer frem til etter avholdt Viltnemndsmøte i
desember/januar.

Det er ønskelig at meldinger om skadeskyting og ettersøk blir rapportert videre til
landbrukskontoret, slik at hendelsen e blir arkivert.

K ommen tar fra mø t et:

F o rhåpe ntligvi s kan medl emmer av fallvilt gruppa bistå i kontro llen. Det ta s forbe hold om at
det k a n skje n o en endri nger i gr u ppesam menset ningen , da noen m edlemmer av nemn da h a r
liten e rfarin g fra kontroll er. Ve d stork o ntroller bør de t samkj ø re s , slik at gruppe ne kan l åne
p ersoner fra hverand re.
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Sak 19 /17 GJENNOMGANG OG VEDTAK AV ADMINISTRASJO NSSKRIV TIL
VALD - OG JAKTLEDERE

Vedlagt innkallingen følger forslag til administrasjonsskriv til vald - og jaktledere for 2017.
Skrivet gjennomgås på møtet.

K ommenta r fra møtet :

U tkast 2 av a dministr asjonss krivet sende s ut til val d le dere . De n v i ktig st info r masjone n står
først i skri vet, de retter utdy pende in fo r m asjo n.

Sak 20 /17 KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK – VALD 40, NES NORD

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Anders H. Holte erklærte seg inhabil, og deltok ikke på
avstemmingen.

Forslag til vedtak:

Klage n avvises på bakgrunn av m anglende beiteregistreringer, bakgrunnsarealet og at kvoten
ikke har blitt fylt tidligere å r. Skadefelling utføres dersom behov.

Saksopplysninger:

Leder av vald 40 - Nes N ord, Jesper B. Henriksen, har sen dt inn klage på enkeltvedtak
angående tildeling av elgkvote for 2017. Klagen går ut på følgende:

Det stilles spørsmål ved en reduksjon i kvoten .

Det vises til beite problemer i skog og åker langs E16 og riksvegen til Hedalen. Valdet består
av skogområder me d høy bonitet og særdeles mye ung skog. Det vises til at u ngskogandelen er
relativt høy da det i perioden 2001 - 2004 ble avvirket 30 000 m3 . Videre argumenteres det med
beiteskader på gran - og furuforyngelse, samt på planter som var suppleringsplantet
innev ærende sesong .

Det argumenteres også med antall dekar pr fellingstillatelse, der den er på ca. 3 000 da pr dyr,
tidligere rundt 2050 da pr dyr. Det vises til at omkringliggende vald er tildelt kvote ut fra 2 135
- 2 480 da pr dyr. Man mener videre det er for uroligende med tanke på at tra fikkskade risikoen
er betydelig større ved et vald beliggende tett ved europavei og riksveg, med særdeles gode og
frodige beiteforhold, i motsetning til vald som i mindre grad berøres av denne problematikken.

Viltnemnda anmode s å gjøre en ny vurdering av fellingstillatelsen der det tas hensyn til reelle
forhold. Om det er gjort feil i tildelingen bes denne rettes opp.

Vald 40 – Nes nord er et enkeltvald som fikk tildelt ni dy r i 2015, åtte dyr i 2016 og seks dy r i
2017. I år e r sum tellende areal 16 400 da. Effektivt minsteareal er 2733 da . I vald 38 -
Treknatten Storvald og 42 - Nes Øst er areal bak hver fellingstill atelse på henholdsvis 2475 da
og 2135 da .
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Vurderinger:

Det er ikke registrert at det er gjennomført elgbeitereg istreringer i vald 40 – Nes Nord . Valdet
har heller ikke fylt kvoten de siste årene . Det er i de siste åren e stort sett skutt mellom fem -
seks dyr årlig . Et bakgrunnsareal på 2733 da synes ikke urimelig, selv om det er noe høyere
enn for nabovaldene 38 og 42. Det oppfordres til å gjennomføre elgbeiteregistreringer.
Skadefellingstillatelse kan gis dersom behovet skulle oppstå.

Sak 21/17 KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK - RAMBERGET JAKTLAG

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Brynjulf Holte erklærte seg inh abil, og deltok ikke på
avstemmingen.

Forslag til vedtak:

Klagen avvises på bakgrunn av at kommunen mener det er lav elgtetthet i området , og at
minstearealet derfor kan fravikes.

Saksopplysninger:

Leder av Ramberget jaktlag, Gunnar M. Ekrem, har sendt inn klage på enkeltvedtak angående
tildeling av elgkvote for 2017. Klagen går ut på følgende:

De stiller seg uforstående til at valdet ikke har fått tildelt noen dyr.

Det vises til at vald 35 ikke er tilstøtende da dette ligger sør for Ramberget. Videre v ises det til
at 2500 da av 2962 da ikke ble jaktet på i 2016, og at de har oppfattet det slik at et mindre areal
kan få tildeling av dyr hvert 2. år.

De stiller seg uforstående til at elgstammen er så svak at minstearealet må fravikes for å kunne
bygge op p igjen en bærekraftig elgstamme. Videre argumenteres det for at andre enkeltvald ,
som vald 14 , har fått tildelt elg på mindre bakgrunnsareal (2264 da) enn Ramberget jaktlag.
Videre stilles det spørsmål ved at vald 37 har fått tildelt 5 dyr i 2017 i motset ning til 4 dyr i
2016. Det nevnes også at kommunen har tildelt voksen okse på mindre areal enn det
Ramberget jaktlag disponerer .

Deres mening er at valdet skulle fått tildelt nærmere to elger på kvoten.

Vurderinger:

Det kommer ikke fram i lovverket at et mindre areal kan få tildelt dyr hvert 2. år.

Elgstammen er ikke lik i hele kommunen. Ådal vest og Tyristrand er de områdene i Ringerike
med lavest el gtetthet . Vald 14, som det sammenlignes med i klagen, ligger i Brekkebygda, som
har større elgtetthet. Det er en generell oppfordring om å spare produksjonsdyr, spesielt voksne
kuer. Et lite enkeltvald er uhensiktsmessig i forvaltningssammenheng. Kommunen kommer
også til å forberede en sak om en økning av minstearealet til elg, som vil fra og med 2018.
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I vald 37 ble det gjort endringer i 2016, da fjellarealet ble tatt med som tellende areal. Derav et
ekstra dyr på fellingstillatelsen i 2017 sammenlignet med fjoråret.

K ommenta r fr a møtet :

Det bør i kke lønne seg å skil le ut små enkeltv ald , da d ette gjør f orv altninge n i komm u nen
u t fordr ende . Det synes h eller ik k e r ettfer dig å tildele dyr på ba kgrun n av m in dre min ste areal
enn nabov alde n e. P å neste møte vil det komm e en sak o m øknin g av mi nste are alet f or elg i
ko mmunen .

Sak 22 /17 ORIENTERINGSSAKER

Oppdaterte nasjonale regler mot skrantesjuke (CWD)

- For å hindre spredning av skrantesjuke er det opprettet nasjonale regler. Det er innført
en nasjonal skillelinje midt i Norge. Det er forbud mot å flytte hjortedyr mellom fylker.
Det er forbud mot å legge ut slikkesteiner og fôr til ville hjortedyr i hele landet. Det e r
varslingsplikt for de som oppdager syke dyr.

Komment a r fra m øte t :

S p ørsmål om man kan fl y tte dø de sk rott e r over fylk esg renser . Forsk ri ft en nevner le vende
dy r, s lik at dette ikke la ter til å være et problem .

Godtgjørelse til Viltnemnda

- Det er ønskelig at møtegodtgjørelser føres digitalt i Visma Expen c e . Sekretær har fått
bruksanvisning for hvordan dette gjøres, og den vil distribueres til
viltnemndsmedlemmene.

K om m entar fr a møtet :

Noe n pr oblemer med h vilke ep ostad r esser so m bruk e s . D et sjekkes opp i dett e , samt n år
møte god tgjør elsen e ble meldt inn sist gang . Ved pro blemer med å legge i nn godt gjørel sen
i Visma e r det henvist til mu l ige k ontaktp e rsoner i bruke r veile dninge n.

Obligatorisk v aldledermøte 4. september k l. 18.00

- Kursholder fra Naturdata AS. Kurset er todelt, der første del er «teori» og andre del
«praksis». Teoridelen vil omfa tte bruk av Hjortviltregisteret og settogskutt.no,
godkjenning av registreringer, viktighe ten av rapportering osv. Landbrukskontoret
stiller med bærbare PCer til bruk i praksisdelen.

Kom men tar fra møte t:

Det f or midles til va ldleder ne at d et for vent es at de har e t møte med ja ktleder ne si ne før
jakt star t. F å frem vikti gheten med ra pporterin g , sam t hvorf or de e r inn kalt ti l
v aldlede r møtet.
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Beiteskadeproblematikken i Ringvold Frukthage

- Møte m ellom grunneier, Viltnemnda, Veg vesenet og Norsk Landbruksrådgivning ble
ikke gjennomført i juni grunnet feri eavvikling. Ønskelig med nytt møte så fort som
mulig.

Kommenta r fra mø t et:

Det er tatt kont akt med V egv esen e t og La ndbruks rådg ivningen i h å p om å få t i l et m øte så
fort s om muli g. R i chard d elt ar fra v iltnemn da , og Halldi s f r a lan dbruks kontor et ( ik k e
avklar t om E iliv b lir med ) .

Elgregion Rands f jord Vest

- Pr dags dato er det ikke gjort noe i forhold til elgregionen Randsfjord Vest. Dette vil bli
tatt tak i dersom sekretæren får tid og anledning.

- Det har vært kontakt med dag lig leder av Gran og Lunner allmenning om bistand til å
komme i gang med dette arbeidet.

K ommen tar fra møtet :

Pr nå e r det li te man nskap på landb rukskont oret . Sa ken bli r tatt tak i dersom Halldis
Linde Lie får ti d til dette i nnimell om and re oppg aver.

Fallviltgruppe, annonsering etter nye medlemmer

- Det er behov for flere som kan bidra i fallviltgruppen , i tillegg til en generell
opprydning i eksisterende avtaler.

Kommen tar fr a møtet :

Engas j ementet har g ått ne d , o g gr uppa man gler en s tøtte gruppe s om fu nger er opti malt .
V anske lig å f å tak i folk, spesiel t for di fol k slå r av te lefon en på na ttest id. Lite engasjem ent
som følge av lite godtgj ørelse ? God tgjøre lsen m å være ak se p tabe l for a t man skal kun ne
r ekr uttere nye med lemmer a v gruppa .
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Ringerike kommune – gnr 284/95 – Ådalsveien 539 – klage over tillatelse 
med dispensasjon fra kommuneplan for bygging av tilbygg  
 

VEDTAK 
  
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak 6. mars 
2017. 
  
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
  
 
Fylkesmannen viser til oversendelser mottatt 15. og 20. september 2017. Videre vises det til 
tidligere korrespondanse og mottatt dokumentasjon i saken. 
  
Sakens bakgrunn 
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen for flere mindre 
tiltak i form av tilbygg på fritidseiendommen gbnr. 284/95. De aktuelle bestemmelsene setter 
forbud mot utvidelse av bebyggelse i LNF-område, samt bygging i 100-metersbeltet langs 
vann og vassdrag.    
  
Ringerike kommune innvilget i første omgang søknaden i vedtak 5. september 2016 
begrunnet med at vilkårene for dispensasjon var oppfylt. Vedtaket ble påklaget av Mari-Anne 
Linnea Lien v/Hendrikus T. A. ‘t Hart, som er eier av naboeiendommen med gbnr. 284/38 
mv., og av tiltakshaver Ingrid Braaten. Hart anførte i hovedsak at eiendommen ble brukt 
ulovlig av Braaten, og at kommunen derfor ikke burde tillate de omsøkte endringene. 
Tiltakshaver påklaget ett konkret vilkår i innvilgelsesvedtaket om riving av en utedo.  
 
Klagene ble behandlet 6. mars 2017 av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i 
Ringerike kommune. Utvalget tok tiltakshavers klage til følge, og vilkåret om riving av utedo 
ble frafalt. For øvrig fant utvalget ikke grunnlag for å endre kommunens tidligere vedtak. 
 
Kommunen oversendte etter dette saken til Fylkesmannen for klagebehandling. 
Fylkesmannen returnerte imidlertid saken 7. juni 2017 til ny førsteinstansbehandling i 
kommunen begrunnet med at avgjørelsen 6. mars 2017 var å anse som et nytt vedtak. Det ble 
påpekt at de berørte partene måtte gis klagerett på dette vedtaket. Partene ble underrettet i 
brev 22. juni 2017 fra kommunen.  
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Mari-Anne Lien v/Hendrikus T. A. ‘t Hart fremmet ny klage i saken 13. juli 2017, og 
opprettholdt anførselen om at eiendommen ble brukt ulovlig av Braaten. Kommunen burde 
derfor ikke tillate de omsøkte endringene. Klager har blant annet uttalt følgende: 
 

«Vi klager derfor på politisk vedtak 19/17 på bakgrunn av at vi mener vedtak er fattet 
på feilaktige opplysninger og krever at hytta skal brukes som fritidsbolig ikke 
helårsbolig, at utedoen rives da grunnlag for klage på rivning fra tiltakshaver ikke 
stemmer overens med faktisk forhold (vedbod på 5,8 m2 blir ikke brukt som vedbod 
men lagringsplass) og at den er skjemmende og at søknaden om utbygging avslås. Det 
burde først søkes om bruksendring og så søkes om utbygging.» 

 
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, 
jf. delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet, og Kommunal- og 
regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av klagesaker under 
departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene.  
  
Fylkesmannens merknader 
Oppføring av tilbygg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2 første 
ledd, jf. § 20-1 første ledd bokstav a. Det følger videre av § 20-2 første ledd andre punktum at 
«[d]er det kreves dispensasjon, kan ikke tiltaket utføres før dette er søkt om og gitt». 
 
Klagerett og klagefrist 
Klager har rettslig klageinteresse i saken som eier av naboeiendommen, og har dermed 
adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Eiendommen ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-område i kommuneplanens 
arealdel, vedtatt av kommunestyret 30. august 2007. Av bestemmelsene til kommuneplanen 
§ 2.1 følger det blant annet at utvidelse av bolig- eller fritidseiendom ikke er tillat innen LNF-
områder.  
 
Videre setter § 5 i kommuneplanbestemmelsene forbud mot bygging i en 100-meterssone 
langs vann og vassdrag. Bebyggelsen på den aktuelle eiendommen ligger i underkant av 60 
meter fra strandlinjen ved Sperillen.  
  
Dispensasjonsvurderingen 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra 
planbestemmelser dersom hensynene bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt. I 
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når 
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med 
styrke. 
 
Det skjønn kommunen skal utøve når den vurderer om dispensasjon skal gis, er underlagt 
omfattende begrensninger. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er 
som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens 
øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det 
skal derfor ikke være kurant å fravike gjeldende plan. 
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Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare grunner av en slik 
karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den aktuelle plan eller 
bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene plan- og 
bygningsloven angir, er relevante i vurderingen. Ombudsmannen uttalte blant annet følgende i 
sak 2014/334: 
 

«Hvilke hensyn som er relevante i en dispensasjonsvurdering må sees i sammenheng 
med de offentlige hensyn som skal ivaretas i loven og gjennom planlegging. 
Personlige ønsker om en bestemt utnyttelse av en eiendom vil imidlertid i mange 
tilfeller være sammenfallende med de hensyn plan- og bygningsloven med tilliggende 
forskrifter og arealplaner er satt til å ivareta, for eksempel der dispensasjon 
begrunnes med høyere funksjonalitet ved et byggverk eller et uteoppholdsareal, eller 
der tiltaket vil gi høyere arkitektonisk kvalitet.» 

 
Det omsøkte tiltaket går blant annet ut på å bygge en ny veranda, nytt dorom og en 
frittstående vedbod. Utbyggingen innebærer en utvidelse på omtrent 23 m². Dette forutsetter 
dispensasjon fra forbudet mot oppføring eller utvidelse av bebyggelse innenfor et LNF-
område og byggeforbudet langs vann og vassdrag, jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1 
andre ledd og § 5. 
 
Når det gjelder byggeforbudet langs vann og vassdrag, har kommunen lagt til grunn at 
hensynet til å verne om området langs Sperillen i mindre grad gjør seg gjeldende i dette 
tilfellet. I rådmannens saksframlegg 4. august 2016, som er fastholdt gjennom saken, heter det 
blant annet følgende: 
 

«Imidlertid vurderer rådmannen det slik at da E16 ligger som en barriere mellom 
hytteeiendommen og strandsonen, gjør ikke de særlige hensynene om å sikre 
allmennheten fri ferdsel i strandsonen seg gjeldende i denne saken.» 

 
På denne bakgrunn har kommunen i hovedsak vurdert dispensasjonssøknaden med 
utgangspunkt i planbestemmelsene § 2.1 som setter forbud mot utvidelse av hytter i LNF-
områder. Tidligere i saken har kommunen blant annet uttalt følgende om vurderingen av det 
omsøkte tiltaket opp mot vilkårene for dispensasjon: 
 

«Etter rådmannens vurdering er dette et område hvor friluftsverdier ikke gjør seg 
gjeldende i særlig grad. Eiendommen ligger i nær tilknytning til en rekke bolighus, og 
det er så vidt rådmannen kan se ingen turstier over eiendommen. E16 som går rett ved 
eiendommen minsker også eiendommens viktighet for å sikre LNF-verdiene. 
Utvidelsen av BYA vil være forholdsvis liten, og da do-rom planlegges bygget i 
tilknytning til terrassen, vil eiendommen få mindre spredt bebyggelse enn tidligere, da 
utedoen lå helt i utkant av eiendommen. Dette vil føre til en mindre privat sone på 
eiendommen, og er således positivt for LNF-verdiene. 
 
Tiltakene er egnet til å sikre en god og hensiktsmessig bruk av eiendommen. Slik 
rådmannen vurderer det er hygieniske toalettforhold viktig å legge til rette for, også 
ved fritidseiendommer. Omsøkte tiltak vil sikre en god toalettløsning både fra et 
bruker- og miljøperspektiv. Å gi dispensasjon til økt lagringsplass er også positivt 
etter rådmannens syn, da dette vil minske behovet for utendørs lagring, noe som vil gi 
et ryddigere inntrykk på tomta.» 
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Fylkesmannen er enig i disse vurderingene. Uttalelsene knyttet til dorommet har begrenset 
betydning ettersom det ikke lenger gjelder noe krav om riving av utedo, jf. vedtaket 6. mars 
2017. Dette kan imidlertid ikke sees å ha avgjørende betydning for tiltakets samlede 
påvirkning på friluftsverdiene i området.  
 
Det fremgår av veiledningen til planbestemmelsene § 2.1 at dersom det gis dispensasjon for 
utvidelse av hytte i et LNF-område skal samlet BYA ikke være mer enn 100 m², og 
frittliggende uthus inntil 20 m². Kommunen har konkludert med at bebygd areal på 
eiendommen vil være innenfor disse rammene etter gjennomføringen av tiltaket. 
Fylkesmannen har ikke noe å utsette på denne vurderingen.  
 
Sett hen til eiendommens beliggenhet nær E16, øvrig bebyggelse i området og tiltakets art, 
finner Fylkesmannen å kunne tiltre kommunens vurdering av tiltaket. En dispensasjon kan 
ikke anses å innebære en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak planbestemmelsene, 
verken om byggeforbud i LNF-område eller langs vann og vassdrag, jf. § 2.1 og § 5. Tiltaket 
synes ikke å ha nevneverdige ulemper, og Fylkesmannen har ikke noe å utsette på 
kommunens avveining av fordeler og ulemper ved en dispensasjon. Vilkårene for å innvilge 
søknaden er dermed oppfylt.  
 
Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler i saken, men har etter en samlet vurdering 
kommet til at disse ikke kan føre frem. Når det gjelder klagepunktet om tiltakshavers bruk 
eiendommen, er dette noe kommunen eventuelt må opplyse nærmere og håndheve uavhengig 
av den foreliggende saken.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn. 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 
 

  Lene Stivi 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Arkivsaksnr.: 14/1016-5   Arkiv: L12  

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen – 

1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen 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. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører 

krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, reguleres området til LNF-formål.  

 

Sammendrag / bakgrunn 

Ringerike vannverk Kilemoen er drikkevannskilde for over 20 000 mennesker i Hønefoss og 

omegn. Nytt vannbehandlingsanlegg og utvida høydebasseng skal stå klart i desember 2017, 

og vil gi bedre drikkevannssikkerhet og en betydelig større kapasitet framover. Dette er en 

del av kommunens tilrettelegging for vekst i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeida, og kommunen ønsker å 

hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Med bakgrunn i dette ble det 

våren 2014 varsla oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden. Planforslaget innebærer 

restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. Før 2. gangsbehandling av 

planforslaget må arkeologisk registrering av planområdet være gjennomført, og avgrensning 

mot områderegulering for Follummoen må være avklart.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet fattet 11.03.2014 sak 44/14 følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_354 områderegulering for Ringerike vannverk.  



2. Forholdet til grusuttaket på gnr/bnr 52/1 skal avklares i planprosessen. Driver av 

grusuttaket skal innkalles til et møte i høringsperioden, etter oppstart, angående 

reguleringsplanens forhold til grusuttaket.  

3. Kommunen sender forhåndsvarsel til grunneier om midlertidig forbud mot tiltak som 

omfatter drift av grusuttaket på gbnr 52/1.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området brukes til friluftsliv, noe skogbruk og landbruk samt aktivitet tilknytta dagens 

brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av Ringerike kommune. Planen 

utarbeides som en områderegulering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2. Dette er en 

kommunal plantype, og det er kommunen som legger rammene for arbeidet.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med vedlegg  

 

Oversiktskart i vedlegg 1 viser planområdets beliggenhet. Planavgrensning framgår av 

plankartet, og omfatter nedslagsfeltet for drikkevannskilden.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. 

Det er også utarbeida en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen. 

Beredskapsplanen er todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analyse 

og beredskapsplanens operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21.  

 

Eksisterende brønnområde består av seks brønner i Dødisgropa (BVF1 på plankartet). Ved 

Tjorputten skal det etableres to brønner som skal fungere som supplerende vannkilde / 

reservevannkilde (BVF 2 og 3 på plankartet). Prøvepumping er utført og de nye brønnene vil 

tas i bruk rundt 2020. Hver brønntopp skal ha egen inngjerding på minimum 10 x 10 meter. 

Det er behov for vei til reservebrønnene. Utover dette legger ikke tiltaket beslag på areal.  

 

Rundt brønnene foreslås det hensynssoner i form av sikringssoner med tilhørende 

bestemmelser, som skal sikre at grunnvannet ikke blir forurensa. Sikringssonene er inndelt i 

fem soner: 0, I, IIA, IIB og III. Disse er vist på plankartet, men framgår tydeligere av 

temakart hensynssoner (vedlagt).   

 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne utløse krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven 

og eventuelt annet lovverk. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket ikke er forbudt ut fra 

bestemmelsene til hensynssonene.  

 

Klausuleringsplan  

I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og 

grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for 

området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører endret soneinndeling rundt brønnene, og 

det er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for området (Asplan Viak AS 2012, revidert 



2016, følger vedlagt). Planforslaget er basert på ny klausuleringsplan. Sikringssoner er 

beregna ut fra et maksimalt døgnuttak på 160 l/s.  

 

Reguleringsplaner, gjeldende 

Planområdet er i dag uregulert, men grenser til følgende reguleringsplaner, som alle legger til 

rette for masseuttak:  

- 226 Nedre Kilemoen  

- 308 Vestsiden pukkverk  

- 344 Kilemoen sanduttak  

 

Reguleringsplan under arbeid - Follummoen 

Planavgrensningen for Ringerike vannverk Kilemoen overlapper delvis med forslag til 

områderegulering for Follummoen (nr. 424), som nylig var på høring og offentlig ettersyn. 

Dette gjelder ca. 100 daa sørøst i planområdet. I områderegulering for Follummoen foreslås 

dette arealet regulert til industri-datasenter, LNFR og friluftsformål med hensynssoner. Det er 

satt krav om detaljregulering for området 

 

Follummoen berører følgende sikringssoner for Ringerike vannverk:  

 H110_Sone IIB Nedslagsfelt for drikkevann  

 H110_Sone III  Nedslagsfelt for drikkevann 

 

Dersom deler av sikringssonene for Ringerike vannverk Kilemoen skal inngå i 

områderegulering for Follummoen, må sikringssoner med tilhørende bestemmelser 

innarbeides i planen. Endelig avgrensning mellom disse planene er ikke avklart, og forslag til 

områderegulering for Ringerike vannverk inkluderer inntil videre hele nedslagsfeltet med 

tilhørende sikringssoner.  

 

Eiendomsforhold 

Forslaget til planavgrensning omfatter følgende eiendommer, som er i privat eie: 51/1, 51/2, 

52/1, 52/2, 52/3, 52/6 og 52/9. I tillegg inngår gnr/bnr 52/17 og 19 som er kommunens 

eiendom i Dødisgropa og ved Tjorputten.  

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 13.03.2014. Videre ble oppstart kunngjort i Ringerikes 

Blad og på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 14 uttalelser. Disse følger vedlagt, med 

unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er unntatt 

offentlighet. Uttalelsene fordeler seg slik: åtte fra ulike offentlige myndigheter, fire fra 

grunneiere i planområdet, en fra et politisk parti og en fra grunneier på motsatt side av 

Begna. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kapittel 6. 

 

Konsekvensutredning 

Ved oppstart av planarbeidet vurderte kommunen at planen ikke utløser krav om 

planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Nærmere 

vurdering av dette er gitt i planbeskrivelsen kap. 2.3.  

 

Planbeskrivelse og klausuleringsplan fokuserer hovedsakelig på forhold som er av betydning 

for nødvendig sikring av vannkilden. Åpne grusmasser i planområdet gir kort vei ned til 

grunnvannet. Eksisterende vegetasjonsdekke er en viktig beskyttelse mot forurensning, og 



bør ikke fjernes. Ut fra dagens arealbruk er potensielle forurensningskilder i 

tilrenningsområdet gjennomgått. Aktuelle forurensningskilder er: grusuttak, infiltrasjon av 

forurensa elvevann, dyrka mark og beiting, skogbruk og friluftsliv. 

 

 Friluftsliv: Kilemoen er et mye brukt trenings- og friluftsområde og er klassifisert som 

et B-område i kommunens verdisetting av bynære friluftsområder. Planforslaget vil 

ikke endre muligheten for bruken av området til friluftsliv. I sone I er det foreslått 

forbud mot organisert leirslagning og stevner.  

 Naturtypelokalitet: Det er registrert en naturtypelokalitet i planområdet; Kalkskog 

(verdi A), sandfuruskog med rik soppflora. Denne naturtypen har begrenset 

utbredelse i Norge, og lokaliteten på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt 

naturmangfold. Tiltak ifm. Ringerike vannverk vil ikke medføre at 

naturtypelokalitetens verdi blir redusert. Konsekvenser av ytterligere grusuttak i 

området må imidlertid kartlegges nærmere i en eventuell detaljregulering for dette.   

 Grusforekomst: Det er registrert en grusforekomst i planområdet som er en del av en 

nasjonalt viktig forekomst. Planforslaget fører imidlertid hverken til direkte eller 

indirekte nedbygging av forekomsten. I kommuneplanens arealdel er det avsatt en 

rekke områder til råstoffutvinning, og tilgangen på masser i kommunen anses å være 

god.  

 Kulturminner: Arkeologiske undersøkelser er ikke gjennomført. Kommunen har bedt 

fylkeskommunen vurdere omfang og undersøkelsesmetode nærmere. Begrunnelsen 

for dette er hensynet til eksisterende drikkevannskilde, og at planens formål er å 

hindre terrenginngrep i området. Kommunen er bekymret for risiko for forurensning 

av drikkevannskilden, og er skeptiske til omfattende undersøkelser med en 15 tonns 

gravemaskin i området. Sammenlignet med dagens situasjon, et uregulert område 

avsatt til LNF i kommuneplanen, vil ferdig regulert område ha strengere restriksjoner. 

Registrering blir bestilt høsten 2017. 

 

Grusuttak 

I planområdet inngår et eksisterende grusuttak, som ikke er avklart etter plan- og 

bygningsloven. Etter det kommunen kjenner til er det ikke tatt ut nye masser fra området de 

siste åra. Hæhre AS har søkt direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon etter 

mineralloven for Støen grusuttak. Kommunens uttalelse til søknaden 22.08.2017 følger 

vedlagt. Kommunen mener driftskonsesjon ikke bør innvilges, og at direktoratet vil ha et 

bedre grunnlag for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en 

detaljregulering for uttaket.  

 

Grusuttaket er den mest alvorlige forurensningskilden for drikkevannskilden. Uttak av masser 

bidrar til å redusere umettet sone, og dermed nedsette magasinets naturlige renseevne. Videre 

er det en forurensningsrisiko knytta til drift av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, 

kjemikalier etc.). Med bakgrunn i dette inneholder planforslaget restriksjoner når det gjelder 

grusuttak, disse framgår av reguleringsbestemmelsene § 6 Hensynssoner.  

 

Kommunen gjennomførte i januar 2016 en innmåling av uttaksområdet, altså det areal som er 

berørt av tidligere uttak. Dette området er vist som Bestemmelsesområde #1 på plankartet. 

Uttaksområdet ligger delvis i sone I og delvis i sone IIA. I sone I er det foreslått forbud mot 

grusuttak, og i sone IIA forbud mot uttak under kote 155.  

 



Den delen av uttaket som ligger i sone IIA foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak med 

krav om detaljregulering før videre uttak (plankrav). Dette er ca. 30 daa, og vesentlig mindre 

enn det arealet det er søkt driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i søknaden).  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt kapasitet 

og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, er planområdet avsatt til landbruks- natur- og 

friluftsområde (LNF), og markert som "Nedslagsfelt for drikkevann".  

 

Kommuneplanens arealdel er under revidering, og var på høring i perioden mai – september 

2017. Her er planområdet foreslått avsatt til LNFR-formål, med hensynssone for 

grunnvannsforsyning (H120). Deler av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette 

er den delen av området som per i dag er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye 

klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I 

tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. 

Disse områdene tilsvarer BVF1 og BVF3 (vannforsyningsanlegg) i forslag til 

områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.  

 

Juridiske forhold  

Høring og offentlig ettersyn 

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 og formannskapet.  

 

Vannressursloven 

Tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 8, 44, 45 og 66. Vannressursloven § 

20 åpner for at reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter 

vannressursloven. Dette krever at reguleringsplanen beskriver vannuttaket og 

overvåkningsrutinene. Dette er beskrevet i planbeskrivelsen kap. 4.9. NVE vil ved høring og 

offentlig ettersyn av planforslaget vurdere om tiltaket er godt nok beskrevet slik at 

samordning lar seg gjøre.  

 

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. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1. 

 

Økonomiske forhold 

Vannrensing og utvidet høydebasseng ved Ringerike vannverk på Kilemoen skal stå klart i 

desember 2017. Midler til dette er avsatt i budsjett for 2017. Kostnader knyttet til 



områdereguleringen inngår i dette. Etablering av supplerende vannkilde/reservevann er ikke 

omtalt i gjeldende handlingsprogram, og vil bli foreslått innarbeidet senere.   

 

Planen er en områderegulering, som er en kommunal plantype. Dette innebærer at kommunen 

ikke tar saksbehandlingsgebyr for planen.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at planforslaget er godt bearbeida, og at utredningsplikten er oppfylt med 

unntak av at det mangler arkeologisk registrering av planområdet. Registrering må 

gjennomføres før 2. gangsbehandling.   

 

Dersom det etter høring og offentlig ettersyn viser seg at regulering til steinbrudd/masseuttak 

gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, anbefaler rådmannen at arealet reguleres til LNF-formål. Videre må 

en eventuell detaljregulering utrede konsekvensene av masseuttak, på samme måte som 

foreliggende planforslag legger opp til gjennom krav om detaljregulering. Dette bør omtales i 

høringsdokumentene slik at myndigheter og andre kan uttale seg om dette, uten at 

planforslaget sendes på ny høring og nytt offentlig ettersyn som følge av en eventuell endring.  

 

Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og 

drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og 

terrenginngrep i planområdet. Disse begrensningene er i hovedsak allerede gjeldende gjennom 

eksisterende klausuleringsavtale for området.   

 

Reguleringsbestemmelser kan gis i nødvendig utstrekning jf. pbl. § 12-7. Bestemmelsene skal 

ha en hjemmel og et saklig begrunna behov. Rådmannen ønsker ikke at bestemmelsene skal 

være strengere enn nødvendig. I denne saken veier imidlertid drikkevannssikkerhet som et 

klart overordna samfunnsmessig hensyn tyngst. Behovet for restriksjoner er grundig utredet 

og vurdert, og planforslaget som foreligger inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta 

drikkevannet. Dette har i noen tilfeller måttet gå foran private hensyn.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdets beliggenhet 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.2016  

b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan Viak, 

datert 07.09.2015 

c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.2017 

d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016 

e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan Viak 

5. Uttalelser til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 02.04.2014 

b. Buskerud fylkeskommune 08.05.2014 

c. Norges vassdrags- og energidirektorat 14.05.2014 



d. Mattilsynet 07.04.2014 

e. Direktoratet for mineralforvaltning 08.05.2014 

f. Statens vegvesen 09.05.2014 

g. Miljøretta helsevern Ringerike kommune 09.04.2014 

h. Hans Anton Støen mai 2014 

i. Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Hans Anton Støen 15.05.2014 

j. Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen 07.05.2014 

k. Marthe Kihle 

l. Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth, datert 09.05.2014  

m. Ringerike venstre 13.05.2014 

6. Kommunens uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Støen grusuttak, datert 

22.08.2017 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 22.09.2017 

 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder areal- og byplankontoret: Line Østvold 

Saksbehandler: Guro Li og Mari Solheim Sandsund  
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 354

Områderegulering for
RINGERIKE VANNVERK KILEMOEN

Utarbeidet av Asplan V iak AS 29.05.2013
R evidert av Ringerike kommune 1 9 .09 .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 for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtatt av k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor planavgrensningen som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. pbl. §§ 12 - 5 og 12 - 6:

Feltnavn
Bebyggelse og anlegg

Steinbrudd og masseuttak (1201) BSM
Vannforsyningsanlegg (1541) o _BVF 1 - 3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011) SKV

Landbruks - , natur - og friluftsformål
LNF - areal for nødvendige tiltak for landbruk og går dstilknyttet
næringsvirksomhet b asert på gårdens ressursgrunnlag (5100)

LNF

Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6620) VNS

Hensynssoner
Sikringssoner. Område for grunnvannsforsyning H120
Sikringssoner. Nedslagsfelt for drikkevann H110

Bestemmelsessone – krav om detaljregulering #1

I parentes bak hver bestemmelse er det vist til § i pbl. som gir hjemmel for bestemmelsen.
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§ 1 . Fellesbestemmelser

§ 1 .1 Kommunaltekniske anlegg ( § 12 - 7 nr . 2)
Tiltak i forbindelse med kommunalteknisk anlegg kan tillates, også i LNF - områder.

§ 1 .2 Bevaring av vegetasjon og terreng (§ 12 - 7 nr . 1 og 9)
E k s i s t e r en d e v e g e t a s j o n s k al be v a r es s å l an g t d e t l a r s eg g j ø r e i a n l e gg sp eri o den.
I n n g r ep i s i de t e r r eng s k al t i l ba k e f ø r es t i l op p ri n ne l i g b r uk ( s k o g , m y r e ll e r åpen e n g ) .
D et s k al b r u k es s t e d e g en v e g e t a s j on v ed f e r d i g s t il l e l se av a n l e gg e t . I an l eg g sp eri o d en og
når a n l e gg et er i d r i f t , s k al v ir k s o m he t en i kk e på v ir k e na t u r o m r ådet og det b i o l o g i s k e
m an g f o l det ne g a ti v t .

§ 1 .3 Gjødsel og sprøytemidler ( § 12 - 7 nr . 3 )
B r uk av g j ø d s e l s k al s k j e iht. g j ød s e l p l an. Bruk av godkjente sprøytemidler skal
dokumenteres, og kun brukes av autorisert personell. Nærmere bestemmelser er gitt i §
6 Hensynssoner.

§ 1 .4 Terrenginngrep og aktivitetsendringer ( § 12 - 7 nr . 2)
A ll e t e rr e n g i nn g r ep og a k t i v it e t s end r i n g er i nn e n f o r p l a no m r ådet som i kk e er sær li g o m t a l t i
r e g u l e r i n g sb e s t e m m e l s e ne , s k al f o r e l e gg es k o m m unen og d ri kk e v ann s m y nd i g he t ene f or
g od k j en n i ng f ør e v e n t u e l l e t i l t ak g j e nno m f ø r e s .

§ 1 .5 Avløpsanlegg ( § 12 - 7 nr . 2)
E t a b l e r i ng av s t ø r r e / f e l l es a v lø p s a n l e g g ba s e r t på i n f i l tr as j on i g r un n en t i l l a t es i kk e.

§ 1 . 6 Skilting (§ 12 - 7 nr . 9)
Vannverkseier skal sette opp og vedlikeholde skilt med kart som opplyser om
vannforsyningen og bestemmelsene for bruk av nedslagsfeltet.

§ 1 .7 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet strak s stanses, og kulturmyndighetene varsles, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd.

§ 2 . Bebyggelse og anlegg

§ 2 .1 Steinbrudd og masseuttak (BSM)
1. Krav om detaljregulering (§ 12 - 7 nr. 11 og 12)
Før videre uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering for uttaksområdet.
Planen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.
Områderegulering med sikringssoner skal ligge til grunn for en eventuell detaljregulering.
Det skal utarb eides en konsekvensutredning for konsekvenser av tiltaket. Temaer i
konsekvensutredningen må avklares nærmere, men følgende må i alle fall utredes:

a. Hensyn til vannverk og drikkevann
b. Avgrensning av uttaksområde
c. Avslutning og istandsetting, også når det gje lder areal berørt av tidligere masseuttak

(hele bestemmelsesområde #1 vist på plankart)
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§ 2 . 2 Vannforsyningsanlegg ( o_ BVF 1 - 3)
1. Formål ( § 12 - 7 nr . 2 )
O m r åder for v ann f o r sy n i n g s a n l e g g s k al k un n y tt es t i l a k ti v it e t k n y t tet t i l d r i f t av
v ann v e r k e t . Det kan etableres brønner m ed b r ø nnhus f o r e l - i ns t a l l a s j on e r og
d r i f t s k on tr o ll .

2. Framdriftsplan (§ 12 - 7 nr . 12 )
Det skal utarbeides en framdriftsplan for utbygging av reservevannforsyningen .
Denne skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse for dette arbeidet gis.

3 . Inngjerding (§ 12 - 7 nr . 4 )
D et skal e t ab l e r es i nn g j er d i ng m ed l ås r u n dt p r odu ks j ons b r øn n er i BVF 2 og BVF 3 .
H v er b r øn n t opp skal ha e g en i nn g j e r d i ng på minimum 1 0 x 1 0 m . G j e r d et s k al h a en
hø y de på m i n i m u m 1,8 m e t e r . I n n g j e r d i ng r u n dt BVF 1 skal o p p r e t t h o l de s .

§ 3 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3. 1 Kjøreveg (SKV)
SKV skal være privat og nyttes til nødvendig drift av vannverket, landbruksdrift og som
adkomst for eiendommene.

§ 4 . Landb ruks - , natur - og friluftsformål

§ 4 .1 LNF - areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNF)
O m r ådene kan n y t t es t i l j o r d b r u k , s k o g b r uk og fril u ft s li v , innenfor de begrensninger som
framgår av § 6 Hensynssoner .

§ 5 . Bruk og vern av sjø og vassdrag

§ 5 .1 Naturområde i sjø og vas sdrag med tilhørende strandsone (VNS) ( § 12 - 7 nr . 2 og 12 )
M a s s e u t f y lli n g , b y g g , hø y de r e g u l e ri ng e l l er and r e i nn g r ep s om r e dus e r er elvas v e r di som
b i o t op og r e k r e as j ons k i l de er ikke tillatt . E v en t ue l l e t i l t ak f or å h i n dr e e r os j o n s k al
k ons e kv en s u tr e d es og f o r e l e gg es k o m m une n og vassdragsmyndigheter for g od k j en n i n g .
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§ 6 . Hensynssoner

§ 6.1 Felles bestemmelser for sikringssoner
Restriksjoner gitt for en sone gjelder også for alle soner innenfor denne.
Sikringssonene rundt brønnene er inn delt i fem soner: 0, 1 , 2 A, 2 B og 3 .
Disse er vist på plankartet som Område for grunnvannsforsyning H120 og Nedslagsfelt for
drikkevann H110. Se også eget temakart som viser he nsynssonene.

§ 6.2 Sikringssone r – område for grunnvannsforsyning (H120) (§ 12 - 7 nr. 1, 2 , 3, 4, 9 )
Sone 0
Sonen s k al k un b e n y tt es t i l a k ti v it e t k n y tt et t i l d r i f t en a v v ann v e r k e t .

Sone 1
a. Forbud m ot u t t ak av g r us.
b. Forbud m ot e t a b l e r i ng av a l l e a n d r e b r ø n ner enn f or d r i f t og o v e r v å k n i ng av

v annve r k e t .
c. Forbud m ot l a g ri ng e l l er f y l li ng av d ri v s t o f f og a ll e an d r e m i l j ø f a r l i g e k j e m i k a li e r .
d. Forbud m ot o r g an i s e r t l e ir s l a g n i ng, s t e v ne r , m ilit æ r ø v e l s e r e t c.
e. Fo r bud m ot a l l a nnen t r a f i k k av k j ø r e t ø y er e nn d e t som er nød v en d i g f or d r i f t av

vann v e r k e t , j o r d b r uk og s k o g sd rift .
f. Forbud m ot b r uk av p l a n t ev e r n m i d l e r .
g. Forbud m ot nydyrking og beiting. Dette betyr at det ikke tillates jordbruk i sone 1.
h. Forbud mot lagring/opplasting av tømmer .

§ 6.3 Sikringssone r – nedslagsfelt drikkevann (H110)
Sone 2 A
a. Forbud m ot u t t ak av g r us und e r k o t e 155,00 ( n o r m al g r unn v ann s s t a n d er r e g net f r a

k o t e 147, 0 0 ) .
b. U tt ak av g r us s k al g j ø r e s iht. g od k j e n t e d r i ft s p l an e r . La g r i ng og f y lli ng av

d ri v s t o f f i f o r b i nd e l s e m ed u t t ak m å s k j e u t e n f o r de n ne s on e n, p å p l a s s e r m ed t e t t
u nde r l a g . S l i k e p l a s s e r s k al g od k j enn e s a v M a t t il s y n e t .

c. Forbud m ot b r uk av na t u r g j øds e l .
d. Forbud m ot l a g ri ng av m i l j ø f a r li g e k j e m i k a li e r m ed s a m l et v o l um o v er 50 l p r .

e i e ndom , og o l j e og and r e p e tr o l eu m s p r odu k t er m ed s a m l et v o l um o v er 300 l pr
e i e n do m . A l l e l a g e r t an k er m å s t å p å t e t t un d e r l ag m ed k a n t er s t øpt hø y e nok ti l å
sa m l e opp he l e t a n k ens i n n h o l d. T an k ene s k al v æ r e l e t t e å i n sp i s e r e f o r l e k k a sj e r .
F o r b u det g j e l d er i kk e d ri v s t o f f t an k er på k j ø r e t ø y .

e. Forbud m ot l a g ri ng og depone r i ng av f ór som ha l m l u ti n g s a n l e g g og su rf o r s il o e r .
Forbud e t g j e l der i kk e m e ll o m l a g ri ng av r undb a ll e r .

f. Forbud m ot b r uk av sp r ø y t e m i d l er ( s k og og d y r k et m a r k ) t i l h ø r en d e g r uppe 2 :
P r epa r a t e r som har en t en høy he l s e f a r e og l av sp r ed n i n g s i n de k s e ll e r l av he l s e f a r e

og høy sp r edn i n g s i nde k s ” og g r uppe 3 : P r ep a r a t er m ed høy he l s e f a r e og høy
sp r e dn i n g s i n d e k s , d e fi n e r t i M a t t i l s y ne t s v e il ed e r B r uk av p l an t e v e r n m i d l er n æ r
v ann k il der ( 2 0 05 ) . V a n l i g e u g r a s be k j e m pende s p r ø y t e m i d l er som
v an li gv i s b e n y tt es v ed g r a s p r odu ks j on, f.eks. R a m bo og a ll e t y per R o u n d up,
t i l l a t es b r u k t iht. g j ød s e l p l a n .

g. Forbud m ot e t a b l e r i ng av ca m p i n g p l a s s e r og pa r k e r i n g sp l a s s e r .
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Son e 2 B
a. Forbud m ot u t t ak av g r us und e r k o t e 1 52,00. U t t ak av g r us s k al g j ø r e s iht. g odk j e n t e

d r i ft s p l a ne r . La g ri ng og f y l l i ng av d ri v s t o f f i f o r b i n de l s e m ed u tt ak s k al s k j e p å p l a s s e r
m ed t e t t un d e r l a g , og s li k e p l a s s er s k al g od k j enn e s a v M a t ti l s y ne t .

b. Forbud m ot ny beb y g g e l se m ed unn t ak av en k l e by g n i n g er ( u t en i nn l a g t v ann)
t i l k n y tt et l a n db r uk ( v ed l a g e r , fl y tt b a r e s k o g sb r a kk er e t c. ) . S t ø rr e b yg n i n g e r ( b o li g hus,
f j øs e t c . ) i t i l k n y t n i ng ti l e k s i s t e r e n de b e b y g g e l se k r e v er g od k j en n i ng fr a M a t t i l s y ne t .

c. Forbud m ot ned g r a v de o l j e - e ll er k j e m i k a li e t an k e r . Mak s i m u m l a g e rt a n k f or o l j e o g
o l j ep r o d u k t er er 1,5 m3. A ll e l a g e r t an k er m å st å på t e t t unde r l ag m ed k an t er s t øpt h ø y e
nok ti l å s a m l e opp h e l e t an k ens i n n ho l d. T a n k ene s k al v æ r e l e t t e å i ns p i s e r e f o r
l e kk a s j e r . M a k si m a l t 1 t ank p r . e i e n dom i nnen f o r s one 2 B .

d. Forbud m ot i n f i l t r as j on av a v l øps v ann i g r un n en.
e. Forbud m ot o m f a t t ende g r av ea r be i d er i e l v e l øp. E v en t ue l l e ti lt ak f o r å h i n d r e e r o s j on

skal k ons e k v en s u t r ed e s og f o r e l e gg es d ri kk e v ann s m y n d i g he t e r og
v a s sd r a g s m y n d i g he t er f o r g od k j en n i n g .

f. Forbud m ot e t a b l e r i ng av n y e k o n k u rr e r e nde b r øn n er m ed unn t ak av e v en t ue l t
g r unn v ann s u t t ak av g r unne i er t i l e g et f o r b r uk e t t er a v t a l e. B r ønn e r t i l
j o r db r u k s v ann i ng o m f a tt e s av f o r bud e t .

Sone 3
a. Forbud m ot e t a b l e r i ng av bed r i f t e r , v i r k so m he t er e ll e r an l e g g som k an u t g j ø r e e n

po t e n s i e l l f o r u r e n sn i n g s t r u s s e l m ot g r unn v anne t . B e s t e m m e l s e ne o m f a tt e r o g så
be d r i f t er s o m b r u k er s li k e s t o f f e r som r å s t o f f i p r o d u ks j on e n. Fo r bud e t o m f a t t er i k k e
opp f ø r i ng av by g n i n g er i t il k n y t n i ng t i l e k s i s t e r e n de b e b y g g e l s e .

b. Forbud m ot dep o ne r i ng av hush o l dn i n g s a v f a ll , k l o a k ks l am og annet o r g an i sk a v f a l l
( g j e l der o g så m e ll o m l a g ri ng av k l oak k s l am ti l b r uk på d y r k et m a r k ) .

c. Forbud m ot ub e s ky tt et l a g r i ng u t endø r s a v s t o f f er m ed u t v a s k ba r e k j e m i k a li e r .
K u ns t g j ød s el k an l a g r es u t e på p a l l d e r so m e m ba ll a s j en h i n d r er u t va s k i n g .

d. Forbud m ot l a g ri ng av d ri v s t o f f , p l a n t e v e r n m i d l e r e l l e r k j e m i k a li er i s t ø r r e m en g der
e n n d e t som er nød v end i g f or g å r ds d r i f t og hus h o l d n i ng ( m a k s i m u m 1 å r s f o r b r u k ) .

e. Forbud m ot s t ø r r e / f e l l es a v l øps a n l e g g ba s e r t på i n f i l t ras j on i g r unne n .
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1 HENSIKT MED PLANEN
O m r å d et ø n s k es r e g u l e r t m ed b a k g r u n n i Ri n g er i ke k o m m u n es m ål om å b es k y t t e de l er av
g r u n n v a n ns f o r e k o m s t en på Kil emoen, som er e n e s t e v a n n k il de t i l Ri n g e r i ke v a n n v erk Kil emoen.
D et k o mm u n a l e va n n v er k et f ors y ner H ø n e f oss o g o m e g n m ed drik k e v a n n, t il s v arende om l a g
23 0 0 0 i n n b y gg e re . V a n n v e r k e t s k al t i l e n h v er t i d d e k k e v a n n f o r br u k e t i r e g i o n en.

F o r å ø k e s i kkerhe t en i v a n n f ors y n i n g en h a r Ri n g e r i k e k o mm u n e etab l e r t t o f u ll s k a l a
p r ø v e b r ø n n e r v ed T j o r p ut t en på sa m m e f o r e k o m s t , s o m s kal f u n g e r e s o m su p p l erende
v a n n k il d e /r e se rv e v a n n k il de for v a n n v er k e t . D e n ne d el en av v a n n f o r s y n i n g en s k al o g så s i k r es .

Beskyttelsessonene i ny klausuleringsplan er beregnet ut fra et maksimalt døgn uttak på 160 l/s
fordelt med 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa og 70 l/s fra brønnene i Tjorputten. Hvis
vannforbruket i framtiden blir vesentlig høyere enn 160 l/s , må det vurderes ny revisjon av
sonegrensene. Gjennomsnittlig uttak for 2015 er stipulert til 105 l/s .

Klausuleringsplanen tar for seg hensyn knytta til nødvendig beskyttelse av v annkilden, og
behandler ikke søknadskrav for tiltak for eksempel etter plan - og bygningsloven og
mineralloven.

H e n s i k t en m ed p l a n en e r å r e g u l ere gnr/bnr 52/17 og 52/19 samt deler av 52/1 til
vannforsyningsanlegg. Ø v r i g e d el er av 52/1, s a m t a r e al er i n n e n f or gnr/bnr 51/1, 51/2, 52/2,
52/3, 52/6 og 52/9 som ligger innenfor sikringssonene for vannforsyningen, foreslås regulert til
LNF - formål. Deler av eksisterende grusuttak på gnr/bnr 52/1 foreslås regulert til steinbrudd og
masseuttak. Dette er en oppdatering av planformål i forhold til dagens bruk. Det stilles krav om
detaljregulering for dette område før videre uttak . Nødvendig k onsekvensutredning for dette
tiltaket blir en del av en eventuell detaljregulering for grustaket.

Videre foreslås det h e ns y nss o n e r i form av sikringssoner for å ivareta behovet for beskyttelse i
tråd med ny klausuleringsplan . Pl a n o m r å d e t v i l tota l t s e tt o m fa t te a ll e s i k r i n g sso n ene 0, I , II A ,
IIB o g III ru n dt brøn n o m rå d e n e , s l i k de f r a m g år i so n e i n n d eli n g s kart e t i forsl a g e t t i l ny
klausuleringsplan ( vedlagt ).

E ks i sterende brøn n o mrå d e b estår av s e k s b rø n n e r i D ø di sg ro p a , me n s de to n y etab l erte
brøn ne ne er p l ass e r t i h v ert s it t brøn n o m rå d e v ed Tjorp u tten om l ag 5 0 0 met e r l e n g er n o rd ø s t .
Brønnområdene utgjør sikringssone 0. Ø v r i g e areal u t gjør so n e I, IIA , IIB og III d e r de u li k e
h e ns y nss o n e ne samme n fa ll er med ut b r e d el sen av s i kr i n g s so n e n e ru n d t b rø n n e n e , o g e r
d e f i n e rt s o m O m rå d e for gru n n va n n s forsyn i ng og N e d s l a g sfe l t f o r d r i kkev a nn.

E t o mrå d e p a ra ll e l t med e l v e k a n ten l e n g st n o rd i p l a n områ d et foreslås regulert t i l
N atur o m r å d e i s j ø og vass d rag med t il h ø re n de s tra n ds o n e . A r e a l et er en d e l av sikringssone III .
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2 P LANSTATUS OG RAMMEBE TINGELSER

2.1 P lanstatus – kommuneplanens arealdel

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.07.2007 er p l an o mr å d e t i sin helhet avsatt t i l L N F -
o m r å d e . Området er også markert som område for grunnvann og vanninntak.

Kommuneplanens arealdel er under revidering , og var på høring i perioden mai – september
2017. Her er planområdet foreslått avsatt til LNFR - formål, med hensynssone for
grunnvannsforsyning (H120). Deler av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette er
den delen av omr ådet som per i dag er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye
klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I
tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Di sse
områdene tilsvarer to av områdene foreslått regulert til vannforsyningsanlegg (BVF1 og BVF3) i
områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det også utarbeidet en temautredning om
masseforvaltning .

2.2 T idligere vedtak og avtaler i saken

E k s i s t erende v a n n f o r s y n i ng s o m bas e r e r s e g på g r u n n v a n n f r a s e k s brø n n e r i D ø di s g r o p a h a r
v æ r t i d r i f t i o v er 20 å r . D et e r t i d li g ere i n n g å t t a v t a l er m e ll om ko m m u n en o g grunn ei ere om
t ill ate l se t i l brøn n b o r i n g , e t a bl eri n g, prø v e p u m p i ng o g d r i f t av d i sse br ø n n e n e. Ri n g er i k e
k o mm u n e e i er nå d e tt e b r ø n n o m r å d et ( 5 2 / 1 9 ) .

D et er o g så i n n g å t t a v t a l er i f orb i n d e l se m ed g j e n n o m f ø r i n g en av su p p l er e n d e
g r u n n v a n ns u n d ers ø k e l s er v ed T j o r p ut t e n , s a m t f or b o r i n g en av de n y e b r ønnene o g
prø v e p ump i ng av d i sse. E n av brøn n e n e e r p l as s ert i n n e n f or Ri n g e r i k e k o mm u n es e i e n d o m
( 5 2 / 1 7 ) . D en a n dre li g g e r i n n e n f or gnr/bnr 5 2 / 1 . D e n y e b r ø n n e ne v i l i n n gå som su p p l erende
v a n n f ors y ning /r es e r v e v a n n f or s y n i ng.

D e n y etab l er t e b r ø n n e ne v ed T j orp u tt en e r v urde r t av NV E i f orho l d t i l k o n ses j o n sp l i k t e n . NV E
h a r u t i fr a i n n se n dt m a t eri al e b e s t e m t a t t ilt a k e t k an b e h a n dl es g j e n n o m r e g u l eri n g sp l a n en.
M an k an b e n y t t e § 20 i v a n nr ess u r s l o v en f or v a n n u tt a k e t i f orb i n d e l se m ed h ø r i ng a v
r e g u l eri n g sp l an f or k l a us ul eri n g av v a n n k il d e n . D et t e k r e v er a t r e g u l eri n g sp l a n en b e s k r i v er
v a n n u tt a k et o g o v er v å k i n g s r u t i n e n e , jf . kapittel 4.9 .
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2.3 K rav om konsekvensutredning og planprogram

2.3.1 Aktuelle bestemmelser

Aktuelle bestemmer i forskrift om konsekvensutredninger (2017) er:

§ 6 bokstav a) fastslår at områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg 1 og 2
alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram. Relevante punkt i vedleggene er:

Vedlegg 1 er punkt 11: Anlegg for grunnvann der de n mengden vann som tas ut el ler
infiltreres utgjør minst 10 millioner m3hver år .
Vedlegg 2 punkt 2a: Mineraluttak

§ 8 omhandler planer som skal konsekvensutredes men ikke ha planprogram, dersom de kan få
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (jf. kriterier i § 10).

§ 8 boks tav a) fastslår at dette gjelder reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, med mindre det
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og reguleringsplanen er i samsvar
med denne. Relevant punkt i vedlegg 2 er punkt 2a: Mineraluttak.

2.3.2 Vurder ing av krav om KU og planprogram

Planforslaget setter rammer for grunnvannsanlegg. Beregninger viser imidlertid at grensen for
vannmengden som tas ut eller infiltreres ikke passeres.

O mrådereguleringen regulerer ca 30 daa t il steinbrudd/masseuttak. Dette arealet er avsatt til
LN F - formål i gjeldende arealdel fra 2007, men avsatt til råstoffutvinning i forslag til ny arealdel
som har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til eksisterende
arealbruk, og ikke i strid med gjeldende klausulering av vannverksområdet eller forslag til ny
klausuleringsplan og områderegulering for området.

I forslag til ny klausuleringsplan og planbeskrivelse for områdereguleringen er behovet for
beskyttelse av vannkilden grundig utredet og vurdert. Omr ådet omfatter kun areal som i dag er
berørt av tidligere masseuttak, og omfatter altså ikke uberørte LNF - områder.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om detaljregulering for videre grusuttak i dette
området. Kommunen legger til grunn at nødvendige utredn inger knytta til konsekvenser av
videre grusuttak må utredes i en eventuell planprosess for detaljregulering av området. Her vil
krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskriften kunne bli aktuelt.

Med bakgrunn i dette vurderer Ringerike kommun e at planforslaget ikke utløser krav om
konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger.
Planbeskrivelsen skal imidlertid belyse virkningene av planen, jf. bestemmelser i plan - og
bygningsloven.

Dersom det etter høring og offen tlig ettersyn av planforslaget viser seg at regulering til
steinbrudd/masseuttak likevel gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og
konsekvensutredning, vil arealet reguleres til LNF - formål. Videre må en eventuell privat
detaljregulering inneholde nødve ndige utredninger, på samme måte som foreliggende
planforslag legger opp til.
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3 DAGENS SITUASJON

3.1 B e li gg e nh et o g d a g e n s a r e a l b r u k

Gr u n n v a n ns b r ø n n e ne er l o k a li se r t på Kil emoen ca . 5 km n o r d f or H ø ne f oss se nt r u m , o g n o r d
f or f y l k es v eg 1 7 2 . B r ø n n o mr å d e 1 Dødisgrupa er brøn n e n e som u t g j ø r h o v e d v a n n f o r s y n i n g en
v ed v a n n v er k et. B r ø n n o mr å d e 2 o g 3 m a r k er e r om r å d e n e f o r h v er av de n y etab l er t e f u ll s k a l a
p r ø v e b r ø n n e ne v ed T j orp u t t e n . D et er en d i s t a n se på 1 5 0 m et e r m e ll om brønn ene v ed
T j orp u tt e n , o g de b li r d e rm ed li gg e n de i h v ert s it t b r ø n n o mr å d e . A v s t a n d e n m e l l om brøn n e n e i
D ø d i s g r o pa o g b r ø n n e n v ed T j orp u tt en er ca. 5 0 0 m e t e r . S e Figur 1 f or p l ass e r i ng av
brøn n o mr å d e n e .

F o r uten dr i f t av e k s i s t er e n d e v a n n f o r s y n i ng v ed R i n g er i k e v a n n v e r k , b e n y t t es p l a n o m r å d et i
d a g t i l r e k r e a s j o n/ fr il u ft s li v , s k o g sdr i ft og j ord b r u k . Det har også vært drevet g r us u tt a k i
området . Pl a n om r å d e t l i g g er f o r d e t a ll er m este i u tm a r k .

Figur 1 : Oversiktskart med alle brønnområder på Kil emoen inntegnet .
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Figur 2 : Oversikt over registrert arealbruk i området (Kart: NGU) .

3.2 Grunnforhold

3.2.1 Berggrunn og løsmasser

B erggrunn e n b e s t å r av g a b b r o/ am f i b o li t t , g li m m e r s k i f er o g d i ori t t i s k - gran it t i sk
g n ei s / m i g m a t it t , jf . Figur 3 .

D et er i k k e r a p p o r t e r t o m u h e l d i g e hen d e l s e r i f o r b i n d e l se m ed u t g li d ni n g e r v e d
v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e. I n g en av v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e s k al v æ r e utsa t t f or s k r e d .
A v setn i n g en er d o m i n e r t av fr i k s j o n s j o r d a r t er n ed t i l til d el s s t ore d y p.

O m r å d et er pr e g e t av b r e el v a v setn i n g er , jf . Figur 4 . Kil em o en er et i s r a n d d e l t a som b l e a v satt
m o t s ø r . B r ø n n o mr å d e ne li g g e r i d el er av a v setn i n g en d e r i ska n t en l å und e r o p p b y gg i n g en av
d el t a e t e ll er d el er av d e tt e . T i d li g e r e und e r s ø k e l ser av N G U v i ser a t d e n sørl i g e de l en b e s t å r av
s a n d - o g g r us l a g . I de se n tr a l e de l er er d e t p å v i st f i ns a n d m e k t i g h e t er på o v er 60 m e t e r , m e n s
d e t i d e n n o r d l i g e de l en er a v satt g r o v ere m a s se r . B ori n g e r v i ser o v er 30 m e t er m ed gro v e
m a s ser av sa n d o g g r u s m ed g od v a n n g j e n n o m g a n g. I brøn n o m r å d et v ed T j o r p ut t en er d e n
u m e t t e d e s o n e n ca. 3 - 5 m , m e n s o m r å d et r u n dt h a r en ume t t et so n e m e ll om 10 og 30 m . I
brøn n o m r å d e ne i D ø d i s g r o p a o g v ed T j orp u tt en er d e t et o p ptil 10 m t y k t l a g av f i n sa n d/si l t
o v er se l v e g r u n n v a n nsma g as i n et . S e l v e g r u n n v a n nsm a g as i n e t b estår av grus o g grus i g s a n d.
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Figur 3 : Berggrunnsgeologisk kart (Kart: NGU).

3.2.2 F o r u r ensn i ng

U t fr a d a g e n s a r e al br u k og eksisterende k l a u su l e r i n g sb e s t e mm e l s e r g j e n n o m g ås p o t e n s i e ll e
f or u r e n sn i n g s k il d e r i n n e n t il r e n n i n g so m r å d e t til brønnene i Dødisgropa og Tjorputten . D et er
i k k e f a s t b e b y g g e l se e ll er o ff e n t li g e v e g er i n n e n tilr e n n ing so mr å d e t . Grusuttaket er d en mest
alvorlige forurensningskilden i tilrenningsområdet.

Grusuttak. Det foregår tidvis uttak fra et grustak i tilrenningsområdet til brønnene. Gr ustaket
ligger både innen for klausulerings sone I og II A. Masser skal b lant annet ha vært tatt ut i
forbindelse med veg prosjektet R v. 7 Ramsrud. Dagens situasjon er at det tas ut masser
sporadisk innenfor gnr/bnr 52/1. Uttaket er ikke i strid med eksisterende klausuleringsplan for
området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh . og 152 moh . i hhv. sone I og II A.
Naturlig grunnvannstand er 147 moh.

Infiltrasjon av forurenset elvevann. Man må regne med at Begna er noe forurenset fra
kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark, avrenning fra fyllinger/forurenset grunn e tc. For kort
oppholdstid fra vannet infiltreres i elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan
dermed føre til dårlig vannkvalitet.

Dyrket mark og beiting. Et område med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe
forurensning. Området ligger innenfor sone IIA og IIB i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års
drift er det ikke påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsling eller beiting i
drikkevannet, slik at det dyrkede arealet ikke representerer noen forurensningsfare slik det
d rives i dag. Området rundt brønnene er ikke mye belastet med beiting per i dag, men det kan
være aktuelt å be nytte området til dette senere.
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Skogbruk. Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere
potensielle forurensnin gskilder. I eksisterende klausuleringsplan er det ikke lagt spesielle
begrensninger på skogsdrift så lenge dette ikke innebærer lagring av helsefarlige produkter og
drivstoff. Det er forbud mot lagring og fylling av drivstoff innenfor sone II A. Vann analyse r fra
prøvepumping og 20 års drift viser ingen tegn til at denne arealbruken påvirker grunnvannet.
Den gode naturlige beskyttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt
sjelden, gjør at denne arealbruken representerer en liten trus sel mot grunnvannet.

Fr il u ft s li v . O mr å d e t e r n oe br u kt t i l fr il uf t s li v . M ed d e n g o d e n a t u r li g e b e s k y tt e l sen t i l
g r u n n v a n nsm a g as i n e t , r e p r es e nt e r t v ed en r e l ati v t m e k t i g u m e tt e t so n e s t e d v i s b e s t å e n d e av
f i ns a n d / s il t , u t g j ør friluftsliv i n g en t r uss e l m ot v a n n k v a li t eten. D et er i m i d l er ti d f orbud m o t
o r g a ni sert l e i r s l a g n i n g, s t e v n e r , m ili t æ r ø v e l ser et c . i n n en so n e I .

T o t a l t s e t t k an d e t k o n k l u d e r es m ed a t grunn v a n n s f or e k o m s t en g i r li t en b e l astn i ng på d a g e n s
area l br u k.

3.2.3 H y d r og e o l ogi

Gr u n n v a n nsm a g as i n e t li g g e r i en g r u n n v a n n s f o r e k o m s t s o m e r kar a k t eri s ert i t r åd m ed EU s
v a n nra mm e di r e k t i v ( g r u n n v a n ns di r e k t i v et ) . F o r e komst 012 - 97 2 - G Kil emo e n i n n g å r i v a n nre g i on
V es t - V i k en o g v a n n o mr å d e T y r i fj ord e n. T o t a l t a r e a l er b e r e g n et t i l om l ag 5,7 k m2. O mr å d e t e r
en d e l a v d e n s t ore br e e l v a v setn i n g en på Kil emoen.

Figur 4 : Løsmasse kart . Utbredelsen av breelvavsetningen vist med oransje farge (Kart: NGU) .
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På Kilemoen er d et p å v i st 10 - 50 m tykke sa n d - o g g r usmass e r m ed m e g e t g o d
v a n n g j e n n o m g a n g . U m e tt e t so n e ( s o n en o v er grunn v a n ns ni v å e t ) h a r en m e k t i g h e t på opptil 50
m e t er o g b e s t å r av f i n e r e s e d i m e n t i f i ns a n d/ s il t - fr a k s j o n e n .

D en tykke um e tt e d e so n en av finkornige sedimenter b i drar t i l å g i en g od b e s k y tt e l se av
f or e kom s t en m ot f o r urensn i n g som i n f il tr eres fr a o v er f l ate n .

D en n a t url i g e grad i e n t en t i l g r u n n v a n nss p e il et f ø l g e r grad i e n t en t i l B e g n a . D en n a t url i g e
g r u n n v a n n s st r ø mm en ( u t en p u m p e b el a s t n i n g ) g å r fr a B e g n a / T j o r p ut t en o g m ot sø r - sør ø s t .
D e n ne grunn v a n nsst r ø m m en e r s t y r t av et l a v ere li g g e n de e l v e ni v å ned e nfor e t s tr y k i B e g na
sørøst f o r Kil e m o e n . Ha s t i g h e t en på d e n n a t url i g e g r u n n v a n nss t r ø m m en er c a. 2 m / d ø g n, m en
v i l s i k k e r t v ari e r e fr a m i n dre e n n 0,1 m / d ø g n i f i n s a n d/sand t i l o v er 10 m / d ø g n i g r ov g r u s.

Ny dannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra Begna , mens ca. 10 % (10 - 15
l/s) vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon på avsetningen og innenfor influensområdet . E n
uttaksmengde på inntil 100 l/s vil utgjøre kun 0,12 % (1,2 ‰ ) av midlere vannføring i Begna.

3.3 L a nd skap

A v setn i n g en på Kil emoen s t r e k k e r s e g o v er t o l a n d s k a p s r e g i o n e r , d e r m a n i n o r d f i n n er
l a n ds k a p s r e g i o n en Nedre dalbygder på Ø s t l a n d e t o g i sør I n n s j ø - og s il urbyg d e n e på Ø s t l a n d e t
(jf. Figur 5 ). Pl a n om r å d et b e s t å r for det meste av ut m a r k . D et er noe b e b y g g e l se i p l a n om r å d e t s
n o r d v es tr e d e l. K v ar t æ r g e ol o g i s k e r o m r å d et i n t e r ess a n t o g v i k t i g v ed at a v setn i n g en m a r k e r er
et r a n d tr i nn ( bre r a n d d el t a) e t t er s i s t e i s t i d, d e r d e t er t y d eli g e sp o r e tt e r i s h a v s s m e l t n i n g e n.
L a n d s k a p et er t y p i sk f or et i s k o n t a k t d elt a m ed d ø d i s g r o p e r .

Figur 5 : Landskapsregioner - Nedre dalbygder på Østlandet med beige og innsjø - og silurbygdene på Østlandet med gult (Kilde:
NIBIO).
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3.4 N at u r verdier

Det er registrert én naturtypelokalitet; Kalkskog (verdi A) innenfor planområdet.
Sandfuruskog med rik soppflora. Skogen har trolig et potensiale for flere artsfunn av sopp
utover de to rødlisteartene som ble påvist i forbindelse med konsekvensutredningen (blåfot
storpigg, VU og furufåresopp, NT). Middels verdi.

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området
er vurdert å være noen av de mest verdifulle sandfuruskogene med henhold til
soppforekomster i Ringerike.

I forbindelse med områderegulering Kilemoen sanduttak ble det i 2015 gjennomført en
supplerende kartlegging og vurdering av utbredelsen av sandfuruskog på Kilemoen
(Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 , vedlagt ). Formålet med registreringene var
blant annet å oppdaterer beskrivelse og avgrensning av lokaliteten. Som følge av
registreringer ble det gjennomført en grov avgrensning av Sandfuruskog på Kilemoen.

Foruten sandfuruskog med tilhørende artsforekomster som omtalt ovenfor, er det det e r
i k k e r e g i s tr e r t ar t s f or e k o m s t er e ll er n a t ur t y p e r i n n e n f o r om r å d e t s o m k r e v er a t s p e s i e ll e
hens y n m å t as v ed utb y g g i n g e n / dr i ft . A v ar t s f or e kom s t er er d e t i planområdet g j o r t
r e g i s t r eri n g er av b l a n t a n n e t h j or t evil t , sopp, skogsfugl, ugler, ka r plan t er og flagg s pet t .

P å m ots a t t s i de av Begna f i n n er m an H e nst j e r n, s o m a n s e s s o m en sp e s i e l l og v i k t i g
na t u rt y p e . T il t a k e t v i l i k k e b e r øre d e tt e o m r å d e t .
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Figur 6 : Artsforekomster/rødlistearter (Kart: Arealis, ngu.no).

3.5 F ril u f ts l i v /r e k r ea s jo n

Kilemoen er et mye brukt bynært trenings - og friluftsområde, og nyttes bl.a. til friluftsliv,
rekreasjon, jakt, fiske, turgåing og orientering . Kommunen gjennomførte i 2013 en
ka rtlegging og verdisetting av bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Kilemoen ble her
klassifisert som et B - område. Som retningslinje for saksbehandling for B - områder gjelder
følgende:

I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eks isterende
reguleringsplan, utover tiltak som er ledd i tilrettelegging for friluftsliv eller tiltak som
ikke forringer områdets verdi som friluftsområde. Det bør ikke igangsettes
reguleringsplaner med formål som forringer områdets verdi som friluftsområde. Hvis
det likevel åpnes for tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi som
friluftsområde bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftsverdien skal til enhver tid være
ivaretatt.

Områderegulering for Kilemoen sanduttak (Svelviksand AS) ble vedtatt 06 .04.2017. Av
hensyn til sandfuruskogen ble uttaksområdet redusert i forhold til det som er avsatt til uttak
i kommuneplanens arealdel. Ved uttak i tråd med vedtatt områderegulering vil
friluftsområdene på Kilemoen over tid bli betydelig redusert. Kilemoen er altså under press
fra flere kanter, og det er et stort engasjement lokalt for å ivareta området som et trenings -
og friluftsområde.

Brønnområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1 : Dødisgroa
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3.6 Kulturminner og - miljø

D et er r e g i s tr e r t e t t a r k e o l o g i s k f u n n innenfor planområdet . R e g i s t r eri n g en e r g j o r t p å d y r k e t
m a r k i n n e n f o r hensyns sone H110 – sone II A. Kulturminnet er et innlevert l øs f u n n av en
steinøks m ed u v i ss a l d e r , og v ernes t at u s e r p e r 7.10.2015 u k l ar . Steinøksa oppbevares på
Ringerike museum ( Kil d e : R i k s a n t i k v are n ) . F u n n et h a r l o k a li t e t s - I D 3 8 38 ( E n g e h a u g e n ) .

D et e r r e g i s t r ert f l e r e k u l t u rm i n n e r s ø r for planområdet . Disse vil ikke bli berørt av tiltaket ,
men viser at det har vært aktivitet her i lang tid . S E F R A K - b y g n i n g er er r e g i s tr e r t i n o r d på
g r e n sa m e ll om sikringssone II B og III , m en v i l i k k e b l i b e r ø r t av t il t a k e t .

Figur 7 : Registrerte kulturminner i Riksantikvarens database Askeladden (Kilde: Askeladden).
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3.7 Eksis t e r e nd e t e k n i sk i n f r ast r u kt u r

T e k n i s k e i nsta ll as j o n e r/ in f r a s tr u k t ur pr e g e r o m r å d e t , som v e g er ( f y l k es v e g , g r us v e g er ) ,
h ø y sp e nt, g år d sbr u k / b e b y gg e l se i n o r d v est, s a m t v a n n v er k e t s i n s t a ll as j o n er i D ø di s g r o p a o g
v ed T j o r p ut t e n .

F y l k es v e g en g år i n nti l p l a n om r å d ets sør v estl i g e de l . F r a f y l k es v e g en g å r d e t av v eg b l a n t
a n n et m ot v a n n v er k e t . D e tt e er pri v at g r us v e g som l e d e r n e d t i l brøn n o m r å d et o g p u m p e h u s
i D ø d i s g r o p a , o g pu m p e h u s / i n f ilt r a s j o n sb a sse n g v ed T j o r p ut t e n . Det går også en grusveg
ned til grusuttaket. D et er etab l e r t a d k o m st i f o r m av gru s v e g t i l a ll e b r ø n n e r s o m e r
t il k n y t t et v a n n v er k et på Kil emoen, i n k l u d ert de n y etab l e r t e b r ø n n e n e v ed T j orp u tt e n . V e g en
n e d t i l T j orp u tt en b l e o p p a r b ei d e t i f orb i n d e l se m ed b y g g i n g o g d r i f t av i n f il tr a s j o n sa nl e g g e t
v ed v a n n v er k e t , som li gg e r på n o r d s i d e n av v a n n e t .

A v e k s i s t e r e n de i n fr a s tr u k t ur t i l k n y tt et v a n n v er k e t er b r ø n n e r m ed brøn n h u s, a d k o m s t v e g er
( grus v e g er ) , f u ll s k a l a p r ø v e b r ø n n e r v ed T j o r p ut t e n, p u m p e h u s, i n f il tr a s j o n s a n l e g g o g
l e d n i n g s t r ase fr a i n f il tr a s j o n sa nl e g g t i l v a n nfo r s y n i n g sa nl e gg BVF 1 , o g l e d n i n g s tr ase fr a d e tt e
a nl e g g et t i l b e h a nd li n g s a n l e g g s o m li g g er ute n f or p l a n om r å d e t .

3.8 Vass d r a g s r e g u l e ring / k r aft p r odu ks j o n

P å s t r e k n i n g en fr a H en t i l H ø n e f oss e r d e t f i r e k r a ft s t a s j o n e r , som alle påvirker vannføringen
i Begna.
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4 PLAN FORSLAGE T

4.1 Planområdet

Planområdet er 1 823 664 m2.

Figur 8 : Planområdet vist med blå stiplet avgrensning.
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4.2 Planlagt arealbruk

Tabell 1 viser oversikt over formål og hensynssoner innenfor planområdet.

Tabell 1 : Oversikt over formål og hensynssoner innenfor planområdet.

Formål /hensynssone
/bestemmelser

Feltnavn Areal Beskrivelse

§ 12 - 5 Arealformål
1. Bebyggelse og anlegg

o_BVF 1 3 955 m2 B r ønno m r åde e k si s t erende
v annfo r s y ning. De t t e in k luderer
b r ønn 1 - 6 i D ø dis g r op a , sa m t
b r ønnhu s , p u m pehus o g deler
av ad k o m s t v eg .

o_BVF 2 100 m2 B r ønno m r åde f or brønn 1 v ed
T j orp u tt e n, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v ann,
samt e k sis t erende
i n f il tr a s j onsa n legg o g fr a mt idig
p u m pehus.

o_BVF 3 4 753 m2 B r ønno m r åde f or brønn 2 v ed
T j orp u tt e n, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v an n ,
samt e ksis t erende
i n f il tr a s j onsa n leg g , fr a mt idig
p u mp ehus o g øv r ig areal på
landsiden i n ne n f or k o m m unens
eiendom (gnr/bnr 52 / 1 7 ) .

Steinbrudd og
masseuttak (1201)

BSM 29 910 m2 Eksisterende grusuttak i nnenfor
sikringssone 2 A.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011) SKV 8 415 m2 Eksisterende kjøreveger i

planområdet. Reguleres med 6
meters bredde.

5 . Landbruks - , natur - og friluftsformål
LNF - areal for
nødvendige tiltak for
landbruk og
gårdstilknyttet
næringsvirksomhet
basert på gårdens
ressursgrunnlag (5100)

LNF 1 585 349 m2

6 . Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområde i sjø og
vassdrag med
tilhørende strandsone
(6620)

V NS 191 182 m2 Område langs elva nord i
planområdet.
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§12 - 6 H ENSYNSSONER
Sikringssoner.
Område for
grunnvannsforsyning

H120

Sone 0
Sone 1

4 155 m2

350 720 m2

Sikringssoner.
Nedslagsfelt for
drikkevann

H110

Sone 2 A
Sone 2 B
Sone 3

492 764 m2

310 390 m2

665 635 m2

§ 12 - 7 BESTEMMELSER
#1 49662 m2 Eksisterende grusuttak i sone 1

og 2A . Krav om detaljregulering
for v idere uttak i sone 2 og
avslutning/istandsetting i sone
1 .

4.3 Bebyggelse og anlegg

4.3.1 Vannforsyningsanlegg – BVF1, BVF2 og BVF3

Eksisterende vannforsyningsanlegg i Dødisgropa med brønn 1 - 6, brønnhus og deler av
adkomstveg reguleres til BVF1. Brønnområde for brønn 1 ved Tjorputten, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v ann, samt e k sis t erende i n f il tr a s j onsa n legg o g fr a mt idig p u m pehus
reguleres til BVF2 . B r ønno m r åde f or brønn 2 v ed T j orp u tt e n, supplerende v an n f ors y ning /
r es e r v e v an n , samt e ksis t erende i n f il tr a s j onsa n leg g , fr a mt idig p u mp ehus o g øv r ig areal på
landsiden i n ne n f or k o m m unens eiendom (gnr/bnr 52 / 1 7 ) reguleres til BVF3 .
Vannforsynin gsanleggene skal være offentlig eid .

D e n y e b r ø n n e ne v ed T j orpu t t en v i l b e s k y t t es m e d b r ø n n h us , o g b r ø n n o m r å d e n e s k al
g j erdes i nn på p e r m a n e n t b a s i s . Gj e r d e t v i l ha l ås b ar p o r t m ed h ø y de m i n. 1,8 m e t e r . D e t v i l
se n ere b l i m o n t e r t t e t t b r ø n n h o d es i k r i ng o g b r ø n n e n e v i l b y gg es i n n i brø n n h u s . D e t s k al
o g så se t t es o p p e t p u m p e h us nede v ed T j orp u tt e n.

4.3.2 Steinbrudd og masseuttak – BSM

For område som foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak stilles det krav om
detaljregulering for videre uttak , jf . b estemmelsessone #1 og tilhørende
reguleringsbestemmelser . D et er f orbud m o t grusu t t a k i n n e n f or s o n e I . D et er l a g t
i n n s k j e r p e de r es t r i ks j o n e r på so n e n e IIA og II B . U t o v er d e t t e g j e l d e r t i l enhv e r t i d
be s t e mm e l s e r i g o d k j e n t e dr i ft sp l a n e r , og krav om tillatelse etter plan - og bygningsloven.

E k s i s t erende k l a u su l eri n g sp l an ( 1 9 8 4 ) h a r fr a m t i l nå g it t a nl e d n i n g t i l g r u s ut t a k i so n e I o g II
så l e n g e b e s t e m m e l se n e v e d r øren d e f or u r e n se n d e s t o ff e r o g d y b d en på u t t a k et f ø l g e s . D e t
h a r v æ r t l a g t r e s t r i ks j o n e r på t ill a t t u tt a k sd y bde i so n e I o g II A . N G U s G i N - v e il e d er nr. 7
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o m h a n dl er b es k y t t e l se av g r u n n v a n ns a n l e g g . D et fr a m g år i r e v i d e r t u t g a v e av v e i l e d eren,
da t e r t a p r i l 2 0 1 1 , a t d e t i so n e I i kke bør t ill ates g r us ut t a k . Ut t a k i so n e II k an t ill ates, m en da
på v i sse v il k å r .

M ed h e ns y n til d e n f or ur e n sn i n g s r i s i k o som er k n y tt et t i l e k s i s t e r e n de gru s ut t a k på grensen
m e ll om so n e I o g II A , er det i r e v i d e r t k l a u su l eri n g sp l a n f or e s l ått i n n s k j e r p i ng på r es t r i ks j o n e r
i so n e I o g II , m e n s d e t i so n e III i k k e er l a g t r es t r i k s j o n er uto v er de k r av s o m s t ill es t i l
dr i ft sp l a n er o g l a g r i ng av k j e m i k a li er / u t s t y r/ dri v s t o ff . Se plankart og bestemmelser for
oversikt over soner og restriksjoner.

4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.4.1 Kjøreveg – SKV

D et er etab l e r t a d k o m st i f o r m av grus v eg t i l a ll e b r ø n n e r s o m e r t il k n y t t et v a n n v er k et på
Kil emoen, i n k l u d ert de n y etab l er t e b r ø n n e n e v ed T j orp u tt e n . V e g en n e d t i l T j orp u tt en b l e
o p p a r b ei d e t i f orb i n d e l se m ed b y g g i n g o g d r i f t av i n f il tr a s j o n sa nl e g g e t v ed v a n n v er k e t , som
li gg e r p å n o r d s i d e n av v a n n e t . Disse adkomst ve g ene skal benyttes videre. Adkomst til
brønnene må sikres gjennom privatrettslige avtaler. Kjøreveger reguleres i 6 meters bredde
for å ha rom for mindre utbedringer i fremtiden.

4.5 Landbruks - , natur - , og friluftsformål

4.5.1 LNF - areal

Områder regulert til LNF - areal er eksisterende LNF - arealer og ligger innenfor sikringssonene
for vannforsyningsanlegget. Eventuelle i n n g r ep i t e rr e n g ved anleggelse av teknisk
infrastruktur s k al m i n i m eres , o g t il b a k e f øri n g s k al s k j e t i l o p pri n n eli g b r u k . F y lli ng og g r a v i ng
skal u t f ør e s på et t i d s p u nkt o g på en slik m å t e at det i k k e f o r urens e r o m k r i n g l i g g e n de m il j ø .
D e t e r v i k t i g å e t ab l ere v e g eta s j on r a s kt , s li k at r i s i k o f or e r os j on m i n i m ere s .

4.6 Sikringssoner

D et er v i k t i g å s i k r e o mr å d e t m ot f o r uren s n i n g , s o m k an u t g j ø r e en t r uss e l m ot
g r u n n v a n ns f o r e k o m s t e n . F e m u l i k e son e r r e g u l er e r o g be s k r i v er a r e al br u k e n f o r å s i k r e at
g r u n n v a n n e t i k k e b li r f o r u r e n se t . I h o v e d s a k e r d e t etab l e r t f i r e so n er f o r b e s k y t t e l se
( so n e n e 0, I, II og III ) , m en so n e II e r v i d e r e i n n d e l t i t o so n e r som f ø l g e av
g r u n n v a n n s m a g as i n e t s b e s k a ff e n h et. S o n e n e e r : so n e 0, so n e I , so n e II A , so n e II B o g so n e III .
S o n e 0 e r se l v e b r ø n n o m r å d e n e o g s k al g j erdes i n n . D et t e om r å d et er a ll erede i n n g j erd e t f or
e k s i s t er e n d e p r o d u k s j o n s b r ø n n e r i D ø d i s g r o p a . Sikringssonene er vist på plankartet som
hensynssoner H120 (sone 0 og I) og H110 (sone II A, II B og III) .
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4.7 Bestemmelser

E ksisterende grusuttak er i sin helhet markert med bestemmelsessone #1 på plankart et .
Dersom det utarbeides en detaljregulering for BSM , kreves det at det samtidig lages en
plan for a vslutning og istandsetting av resten av bestemmelsessone #1, d et vil si areal
berørt av tidligere masseuttak i sone I .

4.8 Anleggsvirksomhet

A n l e g g s v i r k s o m h e t k n y t t es t i l u t b y g g i n g en av r e s er v e v a n n f ors y n i n g e n . T il t a k et i n n e b æ r e r a t
d e t fr a m f ø r es ny v a n n l e d n i ng p a r a ll e l t m ed ny s t r ø m - o g s i g n a l k a b el fr a d e n y e
g r u n n v a n ns b r ø n n e ne v ed T j o r p ut t en o g opp t i l f o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a D ø di s g r o p a .
F o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a e k s i s t erende a nl e g g g år v i d e r e m ot h ø y d e b a sse n g e t / r e n se a n l e g g e t
på Kil emoen. D e t s kal l e g g es h ø y sp e nt fr a T j or p ut t en t i l D ø di s g r o p a ( j or d k a b e l ) . Det anses
mest hensiktsmessig å anlegge nye rør og ledninger langs eksisterende vegtrasé for å
minimere naturinngrep.

A n l e g g s v i r k s o m h e t en s kal u t f ø r es på en s li k m å t e at d e n i k k e f o r urens e r e ll er s k a d er
n a t ur o mr å d e t . D e t t e k an sk j e m ed r e g u l eri n g av a nl e g gs - o g b y g g e v i r k s o m h e t en m ed
t i ds p u n k t på d a g en o g å r et. D et s k al u t arbe i d e s f r amd r i ft sp l an s o m s k al g o dk j e n n e s av
k o mm u n e n.
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4.9 B eskr i v e l se av v a nnu ttaket o g o v e r v åk i ng s r u t i n er

4.9.1 Grunnvannsbrønner

Brønner i Dødisgropa

Va nnverket forsynes per mars 2016 fra to Ø400 mm brønner og tre Ø300 mm brønner i
Dødisgropa . Den sjette brønnen ved vannverket, brønn 2 (Ø400 mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjon på grunn av for høye manganverdier, og benyttes nå kun til
avvergingspumping for å holde mangankonsentrasjonen nede i de andre brønnene.
Vannverket har hatt problemer med for høye konsentrasjoner av mangan i grunnvannet fra
2006. De to eldste Ø400 mm - brønnene er plassert dypest i magasinet, mens de tre nyeste
brønnene med Ø300 mm har kortere filter, som er satt høyere i profilet (se Figur 9 ) .

Figur 9 : Oversikt over brønnenes filterlengde og dybde i magasinet .
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Figur 10 : Skisse og bilde av brønnene i Døsisgropa. Brønn 4 - 6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første brønnene (B1 - B3) i Dødisgropa ble alle dimensjonert for grunnvannsuttak på
100 l/s hver, mens de tre nye brønnene (B4 - B6) med kortere filter er dimensjonert for et
maksimalt uttak på ca. 40 l/s. Til sammen produs eres det nå i gjennomsnitt ca. 100 l/s fra
denne delen av magasinet. Årlig gjennomsnittlig vannforbruk har i perioden 2005 - 2013 økt
fra 78 - 103 l/s. Vannforbruket har ikke økt særlig siden 2013.

Den totale brønnkapasiteten er dermed mye større enn uttaksmengden, og dette gir en god
sikkerhet i vannforsyningen ved eventuelle brø nnkollapser eller pumpehavari.

Nyetablerte brønner ved Tjorputten

For ytterligere styrking av sikkerheten i vannforsyningen og for å utrede mulighetene for å
kunne ta ut grun nvann med lavere manganinnhold ble det etablerte to stk. Ø273 mm
løsmassebrønner ved Tjorputten (se Figur 11 ) . Disse brønnene skal fungere som supplerende
vannkilde/r eservevann ved vannverket.

Resultatene fra prøvepumpingen viser at brønnkapasiteten for begge brønner ved
Tjorputten tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved
Ringerike vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 1 00 l/s. D et anbefales at uttaket
per brønn ved Tjorputten ikke overstiger til 60 l/s . Hvis dette ikke er tilstrekkelig har
vannverket muligheten til å koble til to allerede etablerte løsmassebrønner som benyttes til
infiltrasjon av vann fra Tjorputten.

Grunnvannets naturlige kvalitet er meget god. Det er ikke påvist levende bakterier i
grunnvannet, og innholdet av humus er lavt. Dette viser at grunnvannet har god
oppholdstid og at grunnvannsmagasinet bidrar til tilbakeholdelse av partikler/humus og
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smit testoffer. Foruten tidvis for høye verdier av mangan oppfyller grunnvannet alle kravene
til drikkevann. Forhøyede manganverdier knyttes til inntrekning av redusert grunnvann.

Brønn 1 Brønn 2

Figur 11 Brønntegninger a v brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4.9.2 Total barrierehøyde og vannbehandling

Drikkevannsforskriften krever at vannforsyningen skal inneholde to uavhengige hygieniske
barrierer. For grunnvannsanlegg vil normalt rensing i grunnen utgjøre en hygienisk barriere. I
dette tilfellet , hvor grunnvannet tas ut fra en dyp sand/grusavsetning , vil filtrering i grunnen
være en sikker hygienisk barriere. Dette er dokumenter t gjennom prøvepumping og lang
drift av brønner i Dødisgropa, samt prøvepumping av brønner ved Tjorputten . I tillegg vil
klausulering av tilrenningsområdet gi en ekstra hygienisk sikring.

I dag består vannbehandlingen kun av lufting før vannet går på nett. Vannverket har
desinfeksjon i reserve. På grunn av grunnvannets høye manganinnhold og de bruksmessige
problemene dette har medført siden pr oblemet oppstod i 2006, har Ringerike kommune
planlagt å bygge et vannbehandlingsanlegg bestående av ozonering for fjerning av jern og
mangan, marmorfilter for korrosjonskontroll og pH - justering, samt U V for en ekstra
h ygienisk barriere. Anlegget som vil bli bygd ved eksisterende høydebasseng og
vannbehandlingsanlegg sørøst på Kilemoen er planlagt ferdig desember 2017 . Dette
anlegget ligger ikke innenfor planområdet , og vil derfor ikke omtales videre i denne
planbeskrive lsen.

4.9.3 Overvåkning av grunnvannstand og vannkvalitet

For videre overvåkning og kontroll med hvorvidt potensielle forurensningskilder påvirker
grunnvannet, og om grunnvannsuttaket gir endringer i de naturgitte forholdene, vil det i
forbindelse med driften av grunnvannsanlegget bli utarbeidet planer for overvåkning av
grunnvannsnivå og grunnvannskvalitet. Det er i forbindelse med prøvepumping i begge
uttaksområder, etablert et større antall peilerør på forekomsten, som kan benyttes til denne
overvåkningen. I t illegg skal det installeres automatiske nivåmålere og vannmålere, slik at
det til enhver tid kan avleses vannstand og uttaksmengde for hver brønn.
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5 KONSEKVENSER AV PLAN FORSLAGET

5.1 Beliggenhet og arealbruk

5.1.1 Land b r u k , jordbruk og skogbruk

Gr u n n v a n ns ut t a k et v i l i k k e m e d f øre b e h o v f o r o m f a tt e n de r e s tr i k s j o n e r i f orho l d t i l j o r d b r u k
og s k o g br u k, m en v i sse r est r i k s j o n er på g j ø d s li n g og sprø y t i n g av d y r k et m a r k v i l v æ r e
n ø d v e n d i g . B e i t e og nydyrking t ill ates i k k e i so n e I. D et er f o r b u d m o t b r u k a v n a t u r g j ø d sel
i nnenfor so n e II A , mens det i n n e n f o r so n e I v i l b l i f o r b u d m ot b ei t i n g og nydyrking. Det
finnes ikke dyrket mark og d et f or e g år i k k e b eiti ng i sone I i d a g . T il t a k et v i l d e rm ed f å en
s v æ r t b e g r e n set n e g ativ k o n s e k v e n s.

D et er g i t t r est r i k s j o n er på sprø y t i ng k n y tt et t i l s k o g b r u k. U t o v er d et t e g j e l d e r de k r av som er
s t il t t i l s k o g/ j o r d b r u k i g o d k j e nte d r i f t sp l a n e r . Utover forbud mot lagring og lasting av
tømmer innenfor sone I, samt f orbud m o t l a g r i n g o g f y lling av dri v s t o f f inne n f or s one IIA, er
det i k k e l a gt spesielle begrensn i n g e r på s k o g s dr i f t. D e t f or u t se t t es a t d r i f tsplaner f ø l g es.
T il t a k e t v il ik k e ha noen sæ r lig n e g a t iv k ons e k v e ns f o r s k o g br u k.

5.1.2 G r u s u ttak

D et foreslås en i n n s k j e r p i ng av restriksjoner for grus u tt a k . D et er l a g t i n n s k j e r p e d e
r e s tr i k s j o n er på so n e n e II A o g II B , o g det v i l b l i f o r b u d m o t u tt a k i n n e n f or so n e I . Videre
stilles det krav om detaljregulering for område som foreslås regu lert til
steinbrudd/masseuttak. Restriksjonene kan innebære økonomiske konsekvenser for
kommunen.

5.1.3 Bebyggelse

I h e n h o l d t i l b e s t e m m e l se n e i k l a u su l eri n g sp l a n en o g r e g ul eri n gs pl a n en er d e t i k k e t ill att å
etab l ere ny bebyggelse i sone 0, I og IIA. I sone II B tillates det ikke etablert ny bebyggelse
med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann) tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare
skogsbr akker etc.). Større bygninger ( bolighus, fjøs etc.) i tilknytning til eksisterende
bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet. I sone III er det ikke noe generelt forbud mot
etablering av ny bebyggelse, men det er forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter
eller anlegg som kan utgjøre en potensiell forurensningstrussel mot grunn vannet.
Bestemmelsene omfatter også bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen.
Forbudet omfatter ikke oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 27

Ringerike kommune Asplan Viak AS

5.2 Grunnforhold

5.2.1 Berggrunn og løsmasser

Hele planområdet ligger innenfor en stor breelvavsetning bestående av sand og grus. Det er
ikke registrert fare for ras eller skred, og d et er heller i k k e r a p p o r t e r t o m u h e l d i g e hen d e l s e r i
f o r b i n d e l se m ed u t g li d ni n g e r v e d v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e. Denne situasjonen forventes
ikke endret.

5.2.2 Forurensning

Klausuleringsplanen med restriksjon på arealbruk som kan medføre forurensning av
grunnvann bidrar til en generell reduksjon av forurensningsfaren innen planområdet. Dette
gjelder særlig for aktiviteter knyttet til grusuttak og landbruk. Plane n legger også klare
begrensninger i ny bebyggelse og annen virksomhet som kan gi økt forurensningsfare.

Utbygging av brønnområdet ved Tjorputten med tilhørende infrastruktur vil gi midlertidig
økt forurensningsfare, men so m for all annen aktivitet vil det bli satt strenge krav til at
arbeidet utføres med minst mulig risiko for forurensning.

Grusuttak. Som følge av økt framtidig uttak og brønnetableringen ved Tjorputten er
soneinndelingskartet endret, og grusuttaket vil nå berøre både sone I og sone IIA.

M ed hensyn til den forurensningsrisiko som er knyttet til eksisterende grusuttak på grensen
mellom sone I og II A, er det i klausuleringsplanen foreslått forbud mot grusuttak i sone I (se
kap. 5.1 . 2). Det er også foretatt innskjerping på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til
tillatt uttaksdybde, mens det i sone III ikke er lagt restriksjoner utover de krav som stilles til
driftsplaner og lagring av kjemikalier/utstyr/drivstoff. Normalt blir det stilt krav om at det
ikke skal tas ut masser dypere enn 2 - 3 m over grunnvannsstanden. I sone IIA bør grusuttak
kun tillates under forutsetning av overvåkning, overholdelse av maksimalt tillatt uttakshøyde
og etter grunnundersøkelser for nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå. I
denne sonen skal de t ikke lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier.

Infiltrasjon av forurenset elvevann. Man må regne med at Begna fortsetter å være noe
forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark, avrenning fra fyllinger/forurenset
grunn etc., men situasjonen forventes ikke å forverres på noen måte. Oppholdstiden fra elv
til brønner er imidlertid såpass lang at det oppnås en god rensing av vannet.

Dyrket mark og beiting. Det er i klausuleringsplanen og reguleringsbestemmelsene foreslått
forbud mot n ydyrking og beiting innenfor sone I.

Skogbruk. I den nye klausuleringsplanen foreslås det, i tillegg til eksisterende krav, forbud
mot lagring og opplasting av tømmer i sone I. Dette innføres for å begrense kjøring med
hogstmaskiner og tømmertransport i br ønnenes nærområde.

Fr il u ft s li v . D et er f orbud m o t o r g a ni sert l e i r s l a g n i n g, s t e v n e r , m ili t æ r ø v e l ser et c . i so n e I .
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T o t a l t s e t t k an d e t k o n k l u d e r es m ed a t grunn v a n n s f or e k o m s t en g i r li t en b e l astn i ng på
d a g e n s area l br u k. E n k e lt e t il t a k k an i m i d l er t i d v æ r e a k t u el t i a nl e g g s f as e n f or å a v v er g e
f or u r e n sn i ng av f o r e k o m s t e n . U t o v er d e tt e er d e t i k k e p l a n er o m a k t i v i t et s om v i l e n dre
situa s j o n e n .

5.2.3 Hydrogeologi

I kap. 3.2.3 er det gitt en beskrivelse av hydrogeologien innen planområdet, og kap. 4.8.1
beskriver brønnene med uttaksmengder og vannkvalitet.

Ø kt grunnvannsuttak med et supplerende grunnvannsanlegg ved Tjorputten vil få
konsekvenser for grunnvannsstrøm ningen i området. Over 90 % av n y dannelsen av
g r unn v ann til brønnene ved Tjorputten v il s k j e v ed in f il tr a s j on fr a B e g n a , m ens resten vil
dannes v ed nedbørsi n f ilt r asjon i in f luens o mr åd e t . Økt elveinfiltrasjon skjer v ed at det
oppstår en større hydraulisk gradient fra elva og inn mot brønnene som følge av en s e n k ni n g
av grunn v annsspeilet r undt brønne n e un d er u tt a k.

Klausuleringsplanen tar utgangspunkt i framtidig uttak på inn t il 1 6 0 l / s . Dette v il u t g j ø r e k un
0, 1 9 % ( 1, 9 ‰) av m idlere v an n f øri n g i B e g na. Ut t a k et på in n t il 1 6 0 l/s k an f ordeles på de
uli k e brø n nene ( de uli k e brønn o m r ådene) e tt e r beho v . Un d ers ø k elser o g v urderin g er u f ø r t
av N GU og Asplan Vi a k v iser a t grunn v annsm a g asine t s t ålee v ne er over 1 6 0 l / s , men at man
ved store uttak over lang tid muligens må infiltrere vann fra Tjorputten ned i
grunnvannsmagasinet. I forbindelse med utbyggingen av de første brønnene i Dødisgropa
ble det bygd infiltrasjonsanlegg med vanninntak fra Tjorputten og infiltrasjon i dype
løsmassebrønner.

Ved utt a k fr a Dødisgropa er det r e g ist r e r t se n k ni n g av grunn v annsni v ået i hele
t il r ennin g s o mr åd e t ( y tt e r g r ensen av sone II B ) , o g g r unn v annss t r ø m me n går d e rm ed m o t
brønnene i Dødi s g r opa f r a hele de t t e om r åde t . S e n k ni n g en av grunn v annsni v ået v ed
T j orp u tt en s o m f ø l g e av ut t a k e t i Dødi s gropa e r c a. 1 m . Dette dokumenterer at det er god
hydraulisk kommunikasjon i hele tilrenningsområdet, noe som igjen viser viktigheten av å
legge restriksjoner på arealbruk som kan medføre forurensning av grunnvannet.

5.3 Landskap

V a n n f o r s y n i n g sa n l e g g BVF 1 li g g e r i en d ø d i s g r o p , en f o r se n k n i n g i t e r r e n g et i n n e på
d el t a f l aten. V a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF2 li g g e r ca. 1 5 0 m e t er s ø r øst f o r T j orp u tt en o g o m l ag
5 0 0 m e t er fr a v a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF1 . V a n n f o r s y n i ng sa nl e gg BVF 3 er l o k a li sert i n n t i l
T j o r p ut t e n s sørl i g e b r e d d .

N ord o g n o r d v est f or br ø n n e n e f i n n er m an g å r ds b r u k i t il k n y t n i n g t i l j o r d b r u k s a r e al e n e på
a v setn i n g e n . F u nn av k u l t u r m i n n er v i ser a t d e t h ar v æ r t a k t i v i t et h e r i l a n g t i d ( se kapittel
3.6 ) . D et er d o m i n e r e n de b a r s k o g i o mr å d e t , som r e g n es å ha m i d d e l s - s v æ r t h øy b o n i t et.

T e k n i s k e i nsta ll as j o n e r/ in f r a s tr u k t ur pr e g e r o m r å d e t , som v e g er ( f y l k es v e g , g r us v e g er ) ,
h ø y sp e nt, g år d sbr u k, s a m t v a n n v er k ets i nsta ll as j o n er i D ø di s g r o p a o g v e d T j o r p ut t e n .
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5.4 N at u r verdier

5.4.1 Forholdet til naturmangfoldloven kap . II § 8 - 1 2 .

Som det framgår av naturmangfoldloven (nml . ) § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 - 12 legges
til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet i arealplanleggingen. En
vurdering av planen opp mot disse bestemmelsene skal fremgå av beslutningsgrunnlaget. En
vurdering av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen , i henhold til nml . §§ 8 - 12 er
presentert under. Lovteksten er vist i kursiv.

§ 8 Krav til kunnskapsgrunnlaget

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et ri melig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

I tråd med dette prinsippet er det gjort en vurdering av områdets naturverdier.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være rimelig godt i forhold til tiltaket s art og innenfor
lovens krav s elv om det ikke er gjort nye feltregistreringer spesifikt innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på eksisterende informasjon som ligger tilgjengelig på
Miljødirektoratets naturbase, Artdatabankens artskart og flybilder.

§ 9 Føre - var - prinsip pet

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 s kade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.

Føre - var - prinsippet t aler i utgangspunktet for at nytt feltarbeid bør gjøres, men det er en
liten del av arealet med natu r innenfor planområdet hvor det faktisk skal gjøres
tiltak/inngrep . K unnskapsgrunnlaget er også nokså godt, og det vurderes derfor at føre - var -
prinsippet ikke kommer til anvendelse i den forstand at nytt feltarbeid er nødvendig for
tilstrekkelig sikkerhet i vurderingene. Det vurderes at det ikke foreligger fare for irreversibel
skade på naturmangfoldet som følge av vannverket, men for grusuttaket må det gjøres
nærmere utredninger i en evt. detaljregulering .

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

En p åvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

I n n g r e p e t i o mr å d e t er b e g r e n set t i l b r ø n ntopp e r , brøn n h u s , p u m p e h u s , s amt anleggelse av
rør/ledninger langs a d k o m s t v e g . V a n n l e d n i n g , s tr ø m - o g s i g n a l k a b el v i l g r a v es n e d pa r a ll e l t
m ed a d k o m s t v eg i s t ore d el er av l e d n i n g s tr as e e n s u t s t r e k n i n g . T il t a k e t v i l derfor i k k e
m e d f øre v es e ntl i g e e n dri n g er i l a n ds k a p sb il d e t . V ed b e h o v k an d el er av tr as é en r e v e g e t er e s.
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D e u li k e u t b y g g i n g sa l t ern a t i v e n e l e gg e s så l a n g t d e t l ar s e g g j ø r e i a ll erede berø r t e om r å d e r .
D e t t e v i l b i dra t i l å m i n i m ere o m f a n g et av arbe i d e n e.

N atu r o m r å d e n e i p l a n en s k al i k k e e n d r es e ll er p å v i r k es på n e g ativ m å t e. D et er v i k t i g å v erne
om r å d e t fr a a ll e t y p e r f o r urense n de v i r ks o m h et . Reguleringsbestemmelsene sam m e n f a ll er
m ed b e s t e mm e l s e r f or k l a u su l eri n g av sikrings so n e n e. M ed p l a n e n k o m m e r om r å d e t i
fr e m t i d e n t i l å f å en b e d r e be s k y t t e l se a v n a t uren o g na t u r v erd i e n e enn i d a g.

I n n g r ep i t e rr e n g s k al m i n i m eres o g t il b a k e f øri n g s k al s k j e t i l o p pri n n eli g b r u k . F y lli ng og
g r a v i ng u t f ør e s på et t i d s p u nkt o g på en m å t e s o m i k k e f o r urens e r o m k r i n g l i g g e n de m il j ø .
D e t e r v i k t i g å e t ab l ere v e g eta s j on r a s kt s li k at r i s i k o e n f or e r os j on m i n i m ere s .

Påvirkningen fra grusuttak må vurde res på nytt etter naturmangfold loven i en eventuell
detaljregulering .

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er ur imelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Ringerike kommune vil bære kostnader ved gjennomføring av eventuelle avbøtende tiltak
for å begrense skader på naturmangfoldet som følge av vannverket . Eventuell gjennomføring
av avbøtende tiltak som følge av grusuttaket må bæres av tiltakshaver for grusuttaket og
avbøtende tiltak sk al også behandles nærmere i eventuell detaljregulering .

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resu ltater.

A n l e g g s v i r k s o m h e t en s kal u t f ø r es på en s li k m å t e at d e n i k k e f o r urens e r e ll er s k a d er
n a t ur o mr å d e t . D e t t e k an sk j e m ed r e g u l eri n g av a nl e g gs - o g b y g g e v i r k s o m h e t en m ed
t i ds p u n k t på d a g en o g å r et. D et s k al u t arbe i d e s f r amd r i ft sp l an s o m s k al g o dk j e n n e s av
k o mm u n e n.

5.5 Friluftsliv / rekreasjon

Gr u n n v a n ns ut t a k et o g u t b y gg i n g en av r es e r v e v a n n f ors y n i n g en v i l i k k e e n dre m u li g h e t e n e
f or br u k en av o mr å d e t t i l f r i lu f t s li v /r e k r e a s j on ( j a k t / f i s k e ) . Når det gjelder barn og unges
muligheter for aktiviteter og uorganisert lek skal ikke planen legge begrensninger for dette.
M ed h e ns y n t i l r e k r e as j o n/ fr il u ft s li v v i l d e t imidlertid i n n e n f o r s o n e I i k k e t ill ates l e i r s l a g n i n g ,
s t e v n e r et c . , m en o mr å d e t v i l e ll ers k u n ne b e n y tt es s o m f ø r . Når det gjelder stevner som er
spesielt nevnt i klausuleringsbes temmelsene er det ikke noe i ve i en for å arrangere f.eks.
orienteringsløp, men start/mål bør ikke legges i sone I og det må gjøres en vurdering av
forurensningsfaren ved gjennomføring med tan ke på parkering for deltagerne. Slik br u k av
om r å d et ( so n e I ) e r i m i d l er t i d sv æ r t b e s k j e d e n o g e t a b l eri n g en av r es e r v e v a n n f o r s y n i n g en v i l
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f å l i t en i n n v i r kn i ng på fr il u f t s li v /r ekreas j on s a m l et s e t t . I n n g j e r d i ng av brøn n o m r å d e n e v ed
T j orp u t t en v i l i k k e l e g g e b e s l a g på v i k t i g e r ut e r/ s t i e r .

T il t a k e t v i l k u n ne f å en m i d l er t i d i g n e g a t i v k o n s e kv e n s m ed h e ns y n t i l a nl e g g s a r b ei d e r o g
u l emper f or utø v e l se av fr il uf t s li v .

5.6 Kulturminner og – miljø

Det eneste kjente kulturminnet i området er fjernet og oppbevares på Ringerike museum , o g
tiltaket f år f ø l g e li g i n g en v i r kn i n g er f o r d e tt e k u l t u rm i n n e t .

Arkeologiske undersøkelser er ikke gjennomført. Kommunen har bedt fylkeskommunen
vurdere omfang og undersøkelsesmetode nærmere. Begrunnelsen for dette er hensynet til
eksisterende drikkevannskilde, og at planens formål er å hindre terrenginngrep i området.
Sammenlignet med dagens situasjon, et uregulert område avsatt til LN F i kommuneplanen,
vil ferdig regulert område ha st rengere restriksjoner. Registrering blir bestilt høsten 2017.

5.7 T eknisk infrastruktur

D e n y etab l er t e f u ll s k a l a prø v e b r ø n n e ne s o m i n n g å r i v a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF2 o g BVF3 v i l
sam m en m ed ø v r i g t e k n i sk i n fr as t r u k t u r i n n g å i d et n y e an l e g g et . T il t a k e t i n n e b æ r e r a t d e t
fr a m f ø r es ny v a n n l e d n i ng p a r a ll e l t m ed ny s tr ø m - o g s i g n a l k a b el fr a de n y e
g r u n n v a n ns b r ø n n e ne v ed T j o r p ut t en o g opp t i l f o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a Dø d s r o p a .
F o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a e k s i s t erende a nl e g g g år v i d e r e m ot h ø y d e b a sse n g e t / r e n se a n l e g g e t
på Kil emoen. I de n a k t u ell e l e d n i n g s tr aseen er l ø s m ass e ne domi n e r t av f i n sa n d/si l t n ær
brøn n o m r å d e n e, s o m g å r o v er i l e t t g r a v b a r e s a n d / g r u s m ass e r m ot ø s t o g sør. Det anses
mest hensiktsmessig å anlegge nye rør og ledninger langs eksisterende vegtrasé for å
minimere naturinngrep.

5.8 St ø y

D et er i k k e f or e t a t t s t ø y v urderi n g er i o m r å d e t . F o r d e n n e v i r k somh e t en a n ses de t t e som
u n ø d v e n d i g . N oe s t øy m å i m i d l er t i d p å r e g n e s i a n l e g g s f a se n . Det er ikke støyømfin tlig
bebyggelse i vannverksområdet.

5.9 T r af i kk s i kk e r h et

D et vil være n oe trafikk ø k n i ng t i l og f r a o m r å d et i b y g g e - o g a n l e g g s f a se n . P å l a n g s i kt b li r d e t
i n g en s æ r li g t r a f i k k ø k n i n g, da e n e s t e tr a f i kk t i l brøn n o m r å d e n e er k n y tt e t t i l r uti n eme s s i g
k o n tr o l l ( p r ø v eta k i n g , o v er v å k n i ng a v g r u n n v a n ns ni v å) og dr i f t / v e dli k e h o l d a v a nl e g g e t .
E k s i s t erende a d k o m st t i l T j orp u tt en har på ko r t t i d, s o m f ø l g e av eksisterende g r u su t t a k , nå
b li t t uo v ers i k t li g o g d e t m a n g l er s i k r i n g . V e g en li g g er nå på t o p p e n av en s k r e n t i utkanten av
område for grusuttak , som e r p o t e n s i e l t s k r e d f arl i g da m ass e r s o m li g g er n ær r as v i n k el k an
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g l i u t . A d k o m st t i l T j orp u tt en må sikres på en forsvarlig måte slik at den er i h e n h o l d t i l de
k r av som s t ill es t i l s i kkerh e t .

5.10 Vass d r a g s r e g u l e ring / k r aft p r odu ks j o n

Ringerike vannverk har tatt ut grunnvann fra brønner på Kilemoen siden 1980 og har
ervervet nødvendige rettigheter til dette. En fordeling av uttaket mellom brønner i
Dødisgropa og brønner ved Tjorputten vil ikke ha betydning for vannføringen i Begna.

Gr u n n v a n n s ut t a k e t består av over 90 % grunn v ann d a n n et ved e l v e i n f il tr a s j o n , d e r et b i dr a g
o g så v i l k o mm e g j e n n o m s å k a l t i n d us e r t n y d a n n e l se, det vil si nydannelse som skyldes
senkning av grunnvannsn ivået rundt produksjonsbrønner. D et t e utgjør mindre enn 0,2 % av
m i d d e l v a n n f øri n g en i B e g n a . U t t a k et v i l f ø l g e li g i kke k o m m e i særlig k o n f li kt m ed
r e g u l eri n g e n av v ass d r a g et o g k r a ft prod u ks j o n .

5.11 R i s i k o - o g så r b a rh et (ROS)

ROS - analyse er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. Det er også utarbeida
en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS - analyse n. Beredskapsplanen er todelt, og
består av en administrativ del og en operativ del.

ROS - analyse og beredskapsplanens operativ e del er unntatt offentlighet jf.
o ffentlighetsloven § 21.

U t b y g g i n g en av v a n n k il d e n v ed T j orp u t t en v i l f å s t atus s o m r es e r v e v a n n f o r s y n i n g /
s u p pl erende v a n n f o r s y n i n g , o g v i l f ø l g e li g b i dra t i l å ø k e b e r e d s ka p en v ed v a n n v er k e t . S e l v e
t il t a k et v i l i k k e b i d r a t i l å r e d us e r e o mr å d e s t a bili t e t en. U t b y g g i n g en a v
r es e r v e v a n n f o r s y n i n g en v i l i k k e b e r øre o mr å d e r m ed m arin l e i r e .

Det er identifisert mulige uønskede hendelser for kilde n , inntak et , behandlingsanlegg et og
distribusjon. Deretter er det utført en risiko analyse av de uønskede hendelsene med
v urdering av sannsynlighet og konsekvens. Deretter er det a ngitt eksisterende
beredskapstiltak og gitt forslag til eventuelle nye forebyggende tiltak.
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6 PLAN PROSESS OG M EDVIRKNING
I f o r k a n t av p l a n arbe i d e t h a r m an r å d f ø r t s e g m ed e n k e l t e o f f e n t li g e m y n d i g h e t e r . D e t t e er
NVE , M at t il s y n e t og m ilj øre t t et h el se v ern i k o m m u n e n .

Oppstart av p l a n a r b ei d et b l e varslet i 2014, med brev til berørte grunneiere og offentlige
myndigheter, samt kunngjøring i Ringerikes blad og på kommunens nettsider. Det ble
avholdt informasjonsmøte med berørte grunneiere 31.01.2014. Det vil bli avholdt et nytt
informasjonsmøte ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget.

Det kom inn 14 uttalelser ved varsel om oppstart. Se oversikt i tabell nedenfor. Uttalelse n fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og bere dskap er unntatt offentlighet . Uttalelsen har ikke
direkte konsekvenser for planforslaget.

På de neste sidene er de enkelte uttalelsene oppsummert og kommentert.

Tabell 2 : Oversikt over innkomne innspill ved varsel om oppstart av planarbeidet.

1 Fylkesmannen i Buskerud 02.04.2014
2 Buskerud fylkeskommune 08.05.2014
3 Norge s vassdrags - og energidirektorat 14.05.2014
4 Mattilsynet 07.04.2014
5 Direktoratet for mineralforvaltning 08.05.2014
6 Statens vegvesen 09.05.2014
7 Miljøretta helsevern, Ringerike kommune 09.04.2014
8 Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1 Mai 2014
9 Advokatfirmaet Hjort v/adv. Innjord på vegne av Hans Anton

Støen
15.05.2014

10 Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, grunneiere gnr/bnr
52/9

07.05.2014

11 Marthe Kihle, grunneier gnr/bnr 51/1 Udatert
12 Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth 09.05.2014
13 Ringerike venstre 13.05.2014
14 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – unntatt

offentlighet
26.03.2014
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Oppsummering av uttalelser Kommentar fra Asplan viak Rådmannens kommentar

1 Fylkesmannen i Buskerud

Ber om at forhold knytta til vassdrag, naturmangfold, landskap,
friluftsliv, barn og unge, trafikksikkerhet og støy blir tilstrekkelig
utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.
Grustaket bør reguleres dersom det er aktuelt med videre uttak.
Fylkesmannen vil i så fall komme tilbake med innspill til dette. Hvis
kommunen kommer til at uttaket ikke skal fortsette, forutsettes
det at planen gir føringer om istandsetting av uttaksområd et.
Det må redegjøres for hvordan naturmangfoldloven §§ 8 - 12 er
vurdert og fulgt opp. L andskap og geologisk mangfold, f.eks.
kvartærgeologiske elementer som dødisgroper omfattes også av
loven.
Det er en rekke stier i området, og fylkesmannen ber om at det
legges vekt på å ivareta friluftsinteresser og allmennhetens
tilgjengelighet.
Barn og unges muligheter for aktiviteter og uorganisert lek må
vurderes, samt trafikkmessige forhold, spesielt hen syn til
trafikksikker skolevei.
Det forutsettes at virksomheten ikke påfører nærliggende
støyømfintlig bebyggelse støynivåer over anbefalte grenseverdier i
tabell 3 i retningslinje T1442/2012. Evt. nødvendige
skjermingstiltak må innarbeides i planen.

Fylk esmannens krav til ulike tema og
redegjørelser må etterkommes. Det skal i
planarbeidet kartlegges hva som evt. går tapt,
og konsekvensene for naturmangfold og i
forhold til naturmangfoldloven skal beskrives.
Klausuleringen er med på å bevare
naturmangfolde t. Det sikrer bl.a. dødisgroper.
Når det gjelder barn og unges muligheter for
aktiviteter og uorganisert lek skal ikke planen
legge begrensninger for dette. Det vil ikke
være tillatt å slå leir i området, men lek forbys
ikke. Når det gjelder stevner som e r spesielt
nevnt i klausulerings - bes temmelsene er det
ikke noe i veg en for å arrangere f.eks. et
orienteringsløp, men start/mål bør ikke legges i
sone 1 og det må gjøre s en vurdering av
forurensnings faren ved gjennomføring, spesielt
med tanke på parkering for deltagerne.
Det er ikke foretatt støyvurderinger i området.
For denne virksomheten anses dette som
unødvendig. Noe støy må imidlertid påregnes i
anl eggsfasen. Det er ikke støyømfin tlig
bebyggelse i vannverksområdet.
Det stilles i reguleringsbestemmel sene krav til
opprydding/istandsetting av grusuttak dersom
det avsluttes. Opprydding/istandsetting ved
avslutning av grusuttak skal også være tema i
evt. detaljplan for grusuttaket .

Planforslaget stiller krav til
detaljregulering for videre
uttak av masser.

Det er redegjort for
forholdet til
naturmangfoldloven i kap.
5.4.1 i planbeskrivelsen.
Hensikten med
planarbeidet er blant
annet å unngå
terrenginngrep, og dette
vil igjen gjøre at
naturmangfold vil bli
ivaretatt.

Støy og skoleveg må
utredes nærmere ved en
evt. detaljregulering for
masseuttak.
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2 Buskerud fylkeskommune
H ar ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i
planområdet. Det er funnet en steinøks på gnr/bnr 52/2, noe som
tyder på bosetning i området i yngre steinalder.
K an ikke uttale seg om planen vil komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminn er før planområdet er registrert. V iser til
kulturminneloven §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikt.
LNF åpner for en rekke tiltak som kan komme i konflikt med
automatisk fredete kulturminner. Dette gjelder spesielt i dyrka
mark. Sikringssoner vil ikke gi t ilstrekkelig vern av eventuelle
kulturminner. Registrering er derfor nødvendig.
Det er aktuelt å sjakte med gravemaskin i dyrka/beitemark.
Tidsbruk beregnes til 225 tim er, hvorav 150 til gravemaskin,
budsjettert til kr 210 125, - .
Ingen kommentarer til ny ere tids kulturminner.

Formålet med planarbeidet er
å beskytte
grunnvannsforekomsten,
herunder å hindre
terrenginngrep ved bruk av
sikringssoner.
Undersøkelsesmetode og
tidsbruk virker svært
omfattende. Rådmannen har
høsten 2017 bestilt
undersøkelser, sa mt bedt
fylkeskommunen om å
vurdere omfang og
undersøkelsesmetode
nærmere .

3 Norge s vassdrags - og energidirektorat
Viser til brev 13.02.12 der de har vurdert at tiltaket er
konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 44, 45, 66 og 8.
Dersom det utarbeid es reguleringsplan som omfatter de hensyn
vannressursloven skal ivareta, kan planen erstatte konsesjon etter
vannressursloven, jf. § 20. NVE vil ved offentlig ettersyn av planen
vurdere om tiltaket er godt nok beskrevet slik at samordning lar seg
gjøre.
Ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet og bistår gjerne
med informasjon eller veiledning ved behov.

NVE vil bli holdt orientert i det videre arbeidet. Tas til orientering. Vannuttak
og overvåkningsrutiner er
beskrevet i planbeskrivelsen
kap. 4.9.
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4 Mattilsynet
Mattilsynet forvalter bestemmelsene i matloven, herunder
drikkevannsforskriften som gir bestemmelser om forbud mot
forurensning av vannforsyningssystem (§ 4). Drikkev annsforskriften
§ 14 omhandler vannkilde og vannbehandling. Viser også til
vannforskriften, som gir bestemmelser om drikkevann (§ 17).
Hygieniske barrierer er viktig for sikker vannforsyning. Et viktig
prinsipp i norsk vannforsyning er at man så langt som mulig velger
gode vannkilder og beskytter disse mot forurensning, slik at
vannkilden i seg selv fungerer som hygienisk barriere. I motsatt fall,
må det kompenseres ved omfattende vannbehandling. Risiko
legges til grunn for å vurdere hvor omfattende barrie rer må være.
Vannkilden beskyttes best ved at aktivitet i nedbørsfeltet
begrenses ved klausulering. Vannverkseier har ansvar for å sikre
helsemessig trygt drikkevann, iverksette tiltak basert på
risikovurderinger og om nødvendig erverve rettigheter til å
b eskytte vannkilden. Der det er mulig skal nedbørsfelt avsettes og
beskyttes i arealplaner.
Asplan Viak har på vegne av kommunen utarbeidet forslag til
klausuleringsplan for helhetlig områdebeskyttelse av nedslagsfelt
til løsmassebrønnene i Dødisgropa og Tj orputten.
Beskyttelsessoner er foreslått med utgangspunkt i retningslinjer fra
Folkehelseinstituttet. Mattilsynet støtter seg til fagekspertenes
undersøkelser og vurderinger når det gjelder hydrologiske forhold.
Mattilsynets inntrykk er at det ligger et gr undig arbeid til grunn for
foreslåtte klausuleringsbestemmelsene.
Mattilsynet ser at det kan være en konflikt mellom
drikkevannshensyn og grusuttak i området. Målet må være å
komme frem til mest mulig entydige klausuleringsbestemmelser,
som ut fra drikkevannshensyn og vannverkseiers behov, gir
tilstrekkelig og best mulig vern i et langt perspektiv. All inngripen i

Planen vil gi entydige bestemmelser for hva som
tillates innenfor hver av hensynssonene ( tidligere
klausuleringssoner).

Tas til orientering.

Det foreslås å regulere den
delen av grusuttaket som
ligger i sone IIA til steinbrudd
og masseuttak, med krav om
detaljregulering. Den delen av
uttaket som ligger i sone I,
hvor det i klausuleringsplanen
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nedbørsfelt et må vurderes nøye mht. m u lig negativ påvirkning av
vannkilden. Drikkevannshensyn m å veie tungt i arealplanlegging.
Det er av betydning at beskyttelsestiltakene respekteres.

er forbud mot uttak av grus,
foreslås regulert til L NF.

5 Direktoratet for mineralforvaltning
Det er registrert en grusforekomst i planområdet, klassifisert som
nasjonalt viktig.
G jør oppmerksom på minerallovens krav om driftskonsesjon og
driftsplan for uttak på mer enn 10 000 m3 masse, jf. § 43. Konsesjon
gis bare til den som har utvinningsrett. Konsesjon skal inneholde
opplysninger om tiltakets status etter plan - og bygningsloven.

Forslaget vil legge begrensning på grusressursen,
og belyses i planforslaget.

Rådmannen er klar over at
grusforekomsten i
planområdet er en del av en
nasjonalt viktig forekomst.
Planforslaget fører imidlertid
hverken til direkte eller
indirekte nedbygging av
forekomsten. Det vises til
kommunens uttalelse til
søknad om driftskonsesjon
datert 22.08.201 7.

6 Statens vegvesen
Forutsetter at det blir tatt hensyn til at det kan bli en økning i
trafikken i området, spesielt med tanke på naboer (støy), samt
gående og syklende (trafikksikkerhet), selv om det ikke blir på lang
sikt. Vegvesenet antar at det bl. a. gjelder Fv. 172.
Minner om at endret bruk av avkjørsel normalt krever ny
avkjørselstillatelse.

Kravene fra SVV må etterkommes og at dette evt.
gjelder boliger og endrete trafikkforhold for
grustaket.

Infrastruktur og t rafikk er
omtalt i plan beskrive lsens pkt.
3.7 og 5.9 . Tiltaket vil gi noe
økt trafikk i bygge - og
anleggsfasen. På sikt blir det
ingen særlig økning, da eneste
trafikk til brønnområdene er
knytta til rutinemessig kontroll
og drift/vedlikehold.
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7 Miljøretta helsevern, Ringerike kommune
Kommuneoverlegens vurdering av valg av vannkilde og beskyttelse
av denne inngår i Ma ttilsynets godkjenning av valgt vannkilde.
S tøtter fors lag om regulering av klausulert område for å få en
fortsatt god og sikker vannkilde for store deler av Ringerikes
befolkning.
Grusuttak i området må reguleres i samsvar med plan - og
bygningslovens bestemmelser for slik drift, og slik at annen bruk av
grusuttaket ikke medfører en risiko for forringelse av
drikkevannskvalitet el ler redusert sikkerhet i vannleveransen.

Uttalelse tas til orientering. Det foreslås å regulere den
delen av grusuttaket som
ligger i sone IIA til steinbrudd
og masseuttak, med krav om
detaljregulering. Den delen av
uttaket som ligger i sone I,
hvor det i klausuleringsplanen
er forbud mot uttak av grus,
foreslås regulert til LNF.

8 Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1
Det har vært grustaksdrift på eiendommen i mer enn 40 år.
Vegvesenet produserte oljegrus på 70 - tallet.
Har samarbeidet lojalt med kommunen siden 2010 om
planarbeidet og tillatelser til prøveboring o.l.
Det er til nå tatt ut ca . 500 000 m3 grus, uten at det er skjedd uhell
eller blitt registrert forurenset grunn. Gjenværende grusressurs på
eiendommen er ber egna til ca . 2 mill . m3.
Kommunen la stor vekt på at drift av uttaket fortsatt skulle være
tillatt innenfor rammene av klausuleringsbestemmelsene ifm.
klausulering og skjønn som foregikk fram til 1990. Støen mener
dette må bety a t drift av uttaket må ses på som en godkjent
virksomhet fra kommunen. I gjeldende kommuneplans
retningslinjer for massetak står det: Igangværende godkjente
virksomheter kan fortsette.
Området ligger usjenert til for naboer og bebyggelse. Det er ikke
registrert truede arter, artsfo rekomster eller naturtyper,
kulturminner eller spesielle friluftsinteresser knytta til området.
Støen viser til;
- Plan - og utredningsprogram - Kilemoen vannverk, foreløpig

Plan - og bygningsloven setter rammer for hva som
skal erstattes og på hvilken måte.

Uttalelsen tas til orientering.

Når det gjelder spørsmålet om
grusuttaket er en godkjent
virksomhet vises det til
tidligere korrespondanse i
saken.



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 39

Ringerike kommune Asplan Viak AS

utkast av 18.01.20 11 .
- Planbeskrivelse - Ringerike vannverk - Kilemoen utgave 1 2013 -

05 - 27 .
- Asplan Viaks rapporter, utgave 2 datert 2012 - 11 - 20 (merknad:

antar riktig årstall er 2013)
- Utgave 3 datert 2014 - 02 - 16.
Kommenterer at forslag til klausulering har blitt innskjerpet.
Forslaget representerer et formidabelt inngrep overfor Støens
eie ndom, og innebærer i praksis et forbud mot å ta ut det
vesentlige av gjenværende grus - og steinressurser. Det vises til
A splans rapport, utgave 2 hvor det står: Erstatninger i forhold til
innskjerpinger på grusuttak beregnes som volum . Støen har en
avtale med Hæhre AS om grusuttak, som til nå har til gode uttak av
grus til en verdi av flere hundre tusen kroner. Forbud mot
grusuttak må anses som et ekspropriasjonsartet inngrep, og ikke
vederlagsfri båndlegging etter plan - og bygningsloven.
Ut fra kommunens f ormål med planen er det uaktuelt å utarbeide
en privat reguleringsplan for uttaket . Støen deltar gjerne i et
samarbeid med kommunen, men presiserer at dette ikke begrenser
erstat ningskrav som følge av eventuelle innskjerpinger som
vanskeliggjør eller sette r forbud mot uttak av gjenværende grus - og
steinressurser, og som kommer i tillegg til tidligere klausulering .
Støen forutsetter at det legges vekt på følgende i det videre
planarbeidet:
- Soneinndelingen, kan f.eks. sone 1 krympes?
- Hvor stor mektighet av grus kreves for å sikre grunnvannet, sett

i lys av 40 års drift, bl.a. med produksjon av oljegrus, uten
påviselige forurensninger av grunnen?

- Beregninger av hvor store grus - og steinvolum som blir
båndlagt under de aktuelle bestemmelsene i ulike alternativer
for klausulering.

Det er ikke grunnlag for å krympe sone 1.
Utvidelsen av sone 1 i forhold til tidligere
klausulering er begrunnet med etablering av
brønner ved Tjorputten, samt et økt framtidig
uttak av grunnvann som gir økt hastighet på
grunnvannet inn mot brønnene og min dre
oppholdstid. I følge NGU og Folkehelseinstituttet
skal vann i grunnvannssonen ved yttergrensen
bruke minimum 60 døgn fram til brønnene under
full belastning.

Det er riktig at forslag til
klausulering er blitt
innskjerpet. Kommunens
overordna hensyn er å ivareta
drikkevannsikkerhet. Det er
imidlertid ikke ønskelig å gå
lenger enn det som er helt
nødvendig når det gjelder
restriksjoner i planområdet.

Når det gjelder
soneinndeling en er denne
grundig vurdert av Asplan
V iak, som har fagkompetanse
på dette området. Foreslått
avgrensning av sonene er
nødvendig for å gi nødvendig
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Planforslaget kan ha store økonomiske konsekvenser og er langt
mer komplisert enn en ordinær sak etter plan - og bygnings loven.
Har sett seg nødt til å engasjere advokat, bl.a. fordi kommunen selv
stiller med ekstern advokat i møter. I forrige runde med
klausuleringer, ledet av en politisk styringsgruppe, tilbød
kommunen å dekke slike advokatutgifter. Støen finner det urimel ig
om kommunen ikke gjør det samme denne gangen.

beskyttelse av grunnvannet.

Når det gjelder dekning av
advokatutgifter vises det til
tidligere tilbakemeldinger om
dette.

9 Advokatfirmaet Hjo rt v/adv. Innjord på vegne av Støen, grunneier
gnr/bnr 52/1

Innledningen redegjør for ba kgrunnen for innspillet og rettslig
utgangspunkt, b l.a. grustakets historie og avtaler gjort ved
klausulering i 19 84 . Ved etablering av de første
grunnvannsbrønnene i området ble det i 1984 vedtatt
klausuleringsbestemmelser som satte begrensninger for videre
masseuttak. Bestemmelsene ble forankret i en avtale med
grunneierne, og det ble gjennomført avtaleskjønn til fastse ttelse av
erstatning for de tap grunneierne ble påført.
Innjord mener ny soneinndeling og bestemmelser i stor grad vil
være til hinder for videreføring av etablert arealbruk på gnr/bnr
52/1.
Ut fra de opplysninger som foreligger, synes kommunen å være av
den oppfatning at Støen er avhengig av tillatelse etter plan - og
bygningsloven (pbl.) for å fortsette dr iften av det etablerte uttaket .
Innjord mener dette i så fall beror på en misforståelse. Pbls. regler
om søknadsplikt knytter seg til nye tiltak, jf. § 20 - 1 sammenholdt
med § 1 - 6. Det er heller ikke slik at kommunen gjennom en ny
reguleringsplan kan forby allerede etablert arealbruk, jf. pbl. § 12 -
4, 1. ledd. Kommunen står fritt til å utarbeide reguleringsplan for
uttaket , men noe grunnlag for å stille k rav om reguleringsplan som
betingelse for fortsatt drift av det eksisterende grustaket har

Viser til kommentarer
ovenfor.

Hæhre AS søkte om
driftskonsesjon 1.12.2014.
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kommunen ikke, i følge Innjord. Ønskes driften stanset , må det skje
enten ved ekspropriasjon eller ved en avtale med Støen.
Hæhre AS vil ivareta krav om driftskonse sjon m.v. etter
mineralloven.
Stiller spørsmål ved behovet for de betydelige restriksjoner som
foreslås innført mht. arealbruk i området. Påpeker at det så langt
ikke er påvist forurensning av grunnvannet som følge av
virksomheten som hittil har foregått i samsva r med klausuleringen
fra 1984. Det forutsettes at nødvendigheten av foreslåtte
innskjerpinger gis en grundig vurdering i det videre planarbeidet.
Støen er positivt til samarbeid om en reguleringsplan som også
omfatter masseuttak på gnr/bnr 52/1. De tte kan legge til rette for
løsninger som i størst mulig grad ivaretar de kryssende hensyn som
gjør seg gjeldende, og som innebærer at kommunen ikke
unødvendig pådrar seg kostnader knyttet til inngrep i etablert bruk.
Kommunen må i så fall ta initiativ til slikt samarbeid.

Soneinndelingen baserer seg på NGUs veileder
«Grunnvann – Beskyttelse av drikkevannskilder».
Det er ingen ting ved grunnforholdene akkurat her,
som tilsier at anbefalingene fra NGU kan lempes
på.

Direktoratet for
mineralforvaltning sendte
denne på høring 30.06.2017.
Kommunen uttalte seg til
søknaden 22.08.2017.

Et slikt samarbeid ble vurdert
tidligere i prosessen.
Rådmannen valgte imidlertid å
gå videre med å utarbeide en
områderegulering med krav
om detaljregulering for evt.
masseuttak.

10 Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, grunneiere
gnr/bnr 52/9

Frem tidig bruk av Trehørningen 52/9 er enten grusuttak eller
bebyggelse (boligfelt eller industri). Avstand til Hønefoss og E16 er
kort , og det er store planer for utvikling av regionen. Klausulering
er en begrensning for utnyttelse av eiendommen. Før de tar
k ontakt med aktuelle firmaer for uttak av grus/bebyggelse, ønsker
de å få avklart hvilke klausuleringer som vil ligge på eiendommen.
Store deler av gnr/bnr 52/9 er kartlagt av NGU og registrert som
forekomst av nasjonal kvalitet. De ber derfor om at eiendo mmen
innlemmes arbeid med temautredning av pukk - og grusressurser ,
og anbefales som aktuelt område for grusuttak.
Anmoder om at klausuleringsområde 3 på 52/9 oppheves.
Ber om begrunnelse for avgrensing av klausuleringsområdet, i

Det gjøres ingen endringer i omfang og utstrekning
av klausuleringssone 3, men det vil bli lettelser i
bestemmelsene ift. gjeldende klausulering .
Klausuleringsbestemmelsene for sone 3 endres slik
at det åpnes for lett boligbebyggelse og lett
i ndustri. Det må likevel søkes etter plan - og
bygningsloven som normalt.

Yttergrensen på sone 3 markerer yttergrensen for
planområdet. Sone 3 defineres som det ytre
verneområde – dette er et areal som kanskje kan
innvirke på grunnvannets kvalitet. Yttergr ensen er
ikke endret i forhold til eksisterende

Jf. gjeldende kommuneplan er
fr amtidig anvendelse av 52/9
land bruks - , natur - og
friluftsformål (LNF). Dette
betyr at det i utgangspunktet
er byggeforbud i området.

Grunneiere som ønsker en
annen arealbruk bør formidle
dette som et innspill til
revisjon av kommuneplanens
arealdel. Rådmannen har ikke
mottatt innspill som berører
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forhold til faktiske farer for forurensning. I følge planbeskrivelsen
2014 - 02 - 16 pkt . 2.3 skjer nydannelse av grunnvann hovedsakelig
ved infiltrasjon fra Begna, mens en mindre andel grunnvann dannes
ved nedbørinfiltrasjon på avsetni ngen innenfor området. Ved
senkn ing av grunnv annsspeilet rundt brønnene vil mer elvevann
mates inn i magasinet. Elveinfiltrasjon vil stå for mer enn 90 % av
nydannelsen av vann. Derfor mener Gundhus og Oppen at den
vestlige delen av Trehørningen 52/9, mot fv172 ikke er en
potensiell forurensningsfare og ikke skal klausuleres. Dersom en
mindre sone på eiendom 52/9 skal opprettholdes, kunne man
bruke samme prinsipp som for sone 0 og slå e n sirkel med sentrum
i sone 0 (D ødisgropa) med en radius på 250 - 300 meter og innenfor
dette området klausulere som so ne 3.
Ber om konkretisering av klausuleringsbestemmelsene, spesielt
pkt . 1 om etablering av bedrifter/virksomheter/anlegg. Hvordan
defineres potensiell forurensningstrussel?
For et potensielt masseuttak på 52/9 kan man anslagsvis beregne
en dybde på 15 - 20 m. Arealet på 200 000 m2 vil da med en høyde
på 17 m kunne beregnes til en masse på 3 400 000 m3.
Grunnvannsnivå er 147 moh. I sone 1 og 2A kan det tas ut masser
inntil hhv. 155 og 152 moh. Trehørningen ligger på ca . 195 moh . , så
et uttak inntil ca. 175 moh . vil ligge godt over dette. Restriksjoner
for sone 3 begrenser mulighetene for utnyttelse av arealet.
Gundhus og Oppen mener det er urimelig at det ikke er praksis å gi
erstatning for områder som ligger innenfor sone 3, og vil be om
kompensasjon f or de ulemper og begrensninger som er påført
eiendommen, dersom klausulering ikke blir opphevet.
Bebyggelse vil være boligfelt eller industri. Klausuleringen har flere
forbud mot dette. Det vises til punktene ovenfor, da samme
forhold gjelder for evt. beb yggelse.

klausuleringsplan (1984).

Ringerike kommune velger å forholde seg til
soneinndelingen slik den foreligger fra Asplan Viak i
notat datert 7.3.2014 og ønsker ikke å legge
unødige føringer i området. Nevnte no tat gir en
grundig vurdering av grensene for sone I , og det
blir også gitt en begrunnelse for utvidelse av
sonene. Forrige klausuleringsplan bygget på et
uttak på opptil 100 l/s fra brønnene i D ødisgropa,
mens dagens forslag bygger på et maksimalt uttak
på til sammen inntil 160 l/s fra D ødisgropa og
Tjorputten. Klausuleringsplanen tar også høyde for
at anlegget for kunstig infiltrasjon av vann fra
Tjorputten kan bli brukt for å styrke nydannelsen
av grunnvann. Hele området rundt Tjorpu tten er
derfor tatt me d i sone I .

For sone 3 gjelder generelle retningslinjer for
grusuttak. Normalt tillates det uttak ned til 2 - 3 m
over grunnvannsnivået. For uttak ned mot dette
dypet kreves det observasjonsbrønn for
dokumentasjon av grunnvannsnivå. Dette må
presiseres i be stemmelsene for sone 3.

Kompensasjon for ulemper er tatt i forbindelse
med oppstart av vannverket.

gnr/bnr 52/9 ifm. pågående
revisjon av kommuneplanen.
Når det gjelder grusuttak viser
utredning i forbindelse med
kommuneplanen at det er
store arealer avsatt og
regulert til dette formålet per i
dag. Dette vil dekke behovet i
lang tid. For a ndre viktige
ressurser som ikke er avsatt til
uttak, er det viktig for
kommunen å sikre disse for
framtida ved å unngå direkte
og indirekte nedbygging av
disse.

Det er ingen endri ng i omfang
av sone 3. Men som A splan
Viak skriver er det noen
lettel ser i restriksjoner, i
forhold til forrige runde.
Kompensasjon for ulemper er
tatt i forbindelse med oppstart
av vannverket.
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11 Marthe Kihle, grunneier gnr/bnr 51/1
Vei ned til masseuttak på gnr/bnr 52/1 eies av 52/1, 52/2 og 51/1.
Halvparten av veien ligger på 51/1 ned til eksisterende grusuttak. Veien
nyttes til skogsdrift, fremtidig grusuttak og som generell adkomst til
nordre del av eiendommen.

Bemerker at forsl ag til klausuleringssonene 2A, 2B og 3 er for
omfattende, og legger unødvendige begrensninger på 51/1.

Vegen vil bli regulert som privat veg .
Klausuleringsbestemmelsene som nå blir
hensynssoner, endres slik at punktet om
bebyggelse i sone 3 strykes og at d et i stedet kan
tillates oppføring av bygninger/lett industri som
ikke er i konflikt med vannverksinteresser. Det må
søkes om byggetillatelse etter plan - og
bygningsloven. Soneinndelingen baserer seg på
NGUs veileder «Grunnvann – Beskyttelse av
drikkevanns kilder». Det er ingen ting ved
grunnforholdene akkurat her, som tilsier at
anbefalingene fra NGU kan lempes på.

Det er ingen endri ng i omfang
av sone 3. Men som A splan
Viak skriver er det noen
lettelser i restriksjoner, i
forhold til forrige runde.
Kompensasjon for ulemper er
tatt i forbindelse med oppstart
av vannverket.

12 Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth
På det tidligere impregneringsverket ved Ådalselva på Hen ble det
funnet en markant økning i arsen innholdet i grunnvanne t i en av
brønnene ( NGI - notat 30/1 - 13 ) . Hvilken type virksomhet tillater
kommunen på den tidligere industritomta mtp. arsenet i grunnen?
De mener risikoen for at arsen spres gjennom grunnvannet og til
det kommunale vannverkets abonnenter må utredes.
I januar 2012 sank brønnen på Hen gjestgiveri med flere meter.
Andre i nabolaget opplevde det samme. En sammenheng med
prøvepumpingen som foregikk samtidig i Ringerike vannverk er
sannsynlig. Rystelsene i grunnen, som pågikk i over to år, kan også
ses i sa mmenheng. Nivået i brønnen er nå på det normale og
rystelsene har gitt seg. Baserer va nnverket seg fortsatt på å pumpe
opp grunnvann slik at grunnvannsspeilet s ynker og private brønner
likeså?

Saken er tidligere vurdert i Asplan Viak - notatene
datert hhv. 11.6.2010 (Vurdering av forurensning
fra Hen treimpregneringstomt) og 23.8.2012
(Vurdering av bortfall av vann fra privat brønn).
Førstnevnte notat konkluderer med at det ikke er
risiko for spredning av forurensning fra tomta til
brønnene. I sistnevnte not at ble det vurdert som
usannsynlig at uttaket til vannverket gir bortfall av
vann i brønnene på andre siden av Begna.
Prøvepumping av brønnene ved Tjorputten (over
12 måneder) og analyse på CCA - forbindelser i
denne perioden har heller ikke gitt noen
indika sjoner på at grunnvannet som vannverket
benytter seg av er forurenset av virksomheten som
har foregått på treimpregneringstomta.
Det har vært kontinuerlig uttak fra Dødisgropa
siden vannverket først ble opprettet på 80 - tallet.
Prøvepumpingen ved Tjorputte n pågikk i over ett
år, men er avsluttet.

Viser til kommentarer fra
A splan Viak .
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NGI - RAPPORT datert 30.1.2013 foreligger hos
kommunen, ved Nybråten.

13 Ringerike venstre
Gir honnør til kommunen for grundig saksutredning i en komplisert
sak. Vannsikkerhet og kvalitet kan vanskelig kompromisses om.
Det er grunn til å se på hvilke konkrete fysiske belastninger uttak og
transport av grus har på grunnen og vannmagasinet/
grunn vannsforhold . Kan bruk av dumpere, gravemaskiner, tunge
transportbiler medføre rystelser, forskyvninger i sand - og gruslag
og/eller endringer på mettethetsgrad i gruslag, og dermed endret
vanngjennomstrømning/hastighet? S pørsmålene bør være tema
ifm. forun dersøkelser rundt videre masseuttak lenger framme/sør
på moen, og som skjer i retning drikkevannsområdet, mot sone 3.
Bør ikke hele sone 2 omfattes av forbud mot grusuttak, i likhet med
sone 1 og 0, når uttak i sone 2A og B jf. ekspertuttalelser er
behefte t med så mye usikkerhet? Venstre deler rådmannens
bekymring for at grusuttak og hendelse i uttaket kan påvirke
nåværende og framtidig vannkvalitet. I saker som denne, som
gjelder tilgang til livsviktige goder, skal det mye til før restriksjoner
på tiltak s om iverksettes, oppleves som for strenge.

Ringerike kommune velger å forholde seg til
soneinndelingen slik den foreligger fra Asplan Viak,
og ønsker ikke å legge unødige føringer i området.
Det er gjort grundig vurdering av grensene for sone
1 av Asplan Viak i notat datert 7.3.2014 (se
kommentar side 15).

I plan - og bygningsloven § 12 -
7 står det at det i en
reguleringsplan kan gis
bestemmelser i nødvendig
utstrekning. Det er ikke
ønskelig a t bestemmelsene er
mer omfattende enn
nødvendig. Bes kyttelse av
vannkilden er hoved prioritet.
Behovet for sikringssoner og
bestemmelser er grundig
utredet og vurdert. Med
bakgrunn i dette mener
rådmannen foreslåtte soner
og bestemmelser gir en
tilstrekkeli g beskyttelse av
vannkilden. Det vis es for øvrig
til uttalelse fra M attilsynet,
som støtter vurderingene som
er gjort.
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FORORD

Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kom mune for å bistå med hydrogeologisk
rådgivning i forbindelse med Ringerike vannverk Kilemoen . Denne rapporten erstatter
klausuleringsplan er for vannverk et som ble utarbeidet i 2009 og 2012, og tar også inn
endringer omtalt i tilleggsnota t datert 7.3.2014. B akgrunnen for siste revisjon er økt
dimensjonere nde vannbehov og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Jostein
Nybråten og Guro Skinnes er Ringerike kommunes kontaktperson er for oppdraget .

Bernt Olav Hilmo er oppdragsleder for Asplan Viak og har h att ansvar for gjennomgang og
revidering av forslaget til ny klausuleringsplan. Mari Vestland har bidratt med rapportering.

Sted, dato

Trondheim, 11.03.2016

Bernt Olav Hilmo
Oppdragsleder

Bernt Olav Hilmo
Kvalitetssikrer
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SAMM ENDRAG

Asplan Viak bi står Ringerike kommune med hydrogeologisk rådgivning i for bindelse med
vannforsyningen ved Ringerike vannverk Kilemoen . Denne rapporten er en oppdatert versjon
av klausuleringsplanen som ble utarbeidet i 2012. Planen tar høyde for et maksimalt
døgnbehov fo r 160 l/s (13 824 m3/døgn fordelt på 90 l/s fra eksisterende brønner i
Dødisgropa og 70 l/s fra to nye løs masseb rønner ved Tjorputten . Disse brønnene er ennå
ikke tatt i bruk, men vil fungere som supplerende vannkilde fra ca. 2020 .

Klausuleringsp lanen gir en helhetlig områdebeskyttelse for brønnene i Dødisgropa og ved
Tjorputten . Videre er planen basert på erfaringer fra ca. 30 års drift av brønnene i
Dødisgropa og diverse fagrapporter fra undersøkelsesfasen, utbyggingen av anlegget og
senere utvidelser av anlegget med flere brønner.

Selve forundersøkelsene for bestemmelse av brønnplassering for brønnene ved Tjorputten
og prøvepumpingen av disse har inngått i et eget prosjekt for kommunen. Grunnlaget for
vurdering av vannforsyning fra brønnene ved Tjorputt en er basert på resu ltatene fra
prøvepumping i nesten ett år.

Beskyttelsessonene er foreslått med hensyn på retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og
NGU . Sonenes yttergrens er er utover dette forsøkt tilpasset eiendomsgrenser,
vassdragskanter, veier og lignende slik de fremgår av kart.

Selve beskyttelsesplanen inneholder sonegrenser med tilhørende bestemmelser.
Be skrivelse av soner, sonegrenser og aktivitetsreguler ende bestemmelser framgår av kap. 5 .

Denne oppdaterte klausuleringsplanen inngår som e t vedlegg til planbeskrivelsen i
forbindelse med pågående arbeid med regulering av tilrenningsområdet for brønnene til
Ringerike vannverk, Kilemoen.
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Hovedvannforsyningen ved Ringerike vannverk er basert på grunnvann som tas fra fem
løsmassebrønner i ei dødisgrop på Kilemoen. V annverk et fors yner i dag ca. 23 500
personer, og skal til enhv er tid dekke vannforbruket i regionen som tilsvare r e t
gjennomsnittlig uttak på ca. 100 l/s.

For å øke s ikkerheten i vannforsyningen har Ringerike kommune etablert to fullskala
prøvebrønner ved Tjorputten, som skal fungere som supplerende vannkilde /reserv evannkilde
ved vannverket. Disse br ønnene ble prøvepumpet i ca. 7 måneder fra august 2011.

Før arbeidet med å etablere nye brønner ved Tjorputten ble igangsatt ønsket imidlertid
kommunen en revisjon av eksisterende klausuleringsplan for vannverket, i og me d at
etablering av nye brønner ville gi endret soneinndeling rundt brønnene, og at det i den
forbindelse også kunne kreves nye grunneieravtaler. En revidert plan ble laget i 2009.

Mattilsynet har i brev datert 19.8.2010 følgende kommentarer til bakgrunnsda ta for
utarbeidelsen av revidert klausuleringsplan:

- Dokumentasjon fra prøvepumping av brønn 1 og 2 ved Tjorputten mangler.
- Det bør foreligge en bedre d okumentasjon på forurensningsrisiko fra omgivelsene .
- Det bør gjøres en mer utførlig v urdering av enkelt e tillatte aktiviteter i sone I (bruk av

plantevernmidler, husdyrgjødsel, beite) .

I 2011 ble det utført supplerende undersøkelsesboringer, for å bestemme nøyaktig
plassering av nye brønner. Med bakgrunn i resultater fra prøvepumping en , samt nevnte
innspill fra Mattilsynet, ble det i 2012 utarbeidet et forslag til revidert klausuleringsplan.

Siden denne planen ble utarbeidet har Ringerike kommune besluttet å øke det
dimensjonerende vannbehovet fra 100 l/s til 160 l/s. Dette vil ha betydning for klausulering en
i og med at det krever en større hastighet på grunnvannsstrømmen inn mot brønnene.

Kilemoen er et lett tilgjengelig område med gode grunnforhold, og er derfor et attraktivt
område for diverse utbygging. I tillegg finnes det betydelige sand - og grusress urser med en
gunstig beliggenhet i forhold til store potensielle forbrukere. Ringerike kommune har besluttet
å benytte grunnvann fra Kilemoen som hovedvannkilde i lang tid framover, og står nå foran
en omfattende utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg. Fo r å sikre
grunnvannsforekomsten har kommunen derfor gått i gang med å utarbeide en
regulering splan for Ringerike vannverk. Denne planen vil ta utgangspunkt i denne oppdaterte
versjonen av klausuleringsplanen.

1.2 Formål

Det stilles krav til vannverkseier om a t man skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg). En klausuleringsplan har som formål å
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hindre utilsiktet forringelse av vannkvaliteten på grunnva nnet, som følge av arealbruk og
aktiviteter i tilsigsområdet til grunnvannsanlegget. Dette oppnås gjennom opprettelsen av
sikringssoner rundt anlegget, der man legger restriksjoner på aktiviteter og/ eller arealbruk.

Hensikten med de nne rapporten er å prese ntere en versjon av klausuleringsplanen for
Ringerike vannverk , som erstatter eksisterende utgave og forslaget til revidert plan fra 2009
og 2012 . Rapporten skal også fungere som grunnlag for utarbeidelse av nye
grunneieravtaler og regulering av området ti l drikkevannsformål.

1.3 Grunnlagsmateriale

Rapporten bygger på forslagene som ble gitt i revidert klausuleringsplan (2009) med hensyn
til ny sone inndeling og arealrestriksjoner som følger av etableringen av et nytt brønnområde
ca. 150 m sørøst for Tjorputten . Klausuleringsplanen er videre utarbeidet på grunnlag av
følgende data (tabell 1) :

Tabell 1 : Grunnlagsmateriale.

Kilde Beskrivelser

NGU - rapporter fra 1974 Tidligere grunnvannsundersø kelser i nærheten av Tjorputten
NGU - rapport fr a 1979 og 1980 Result ater fra prøvepumping

Tidligere soneinndeling og forslag
til klausuler (1984).

Området som omfattes av
restriksjoner er inndelt i 4
hovedsoner nummerert fra 0 - III.

Denne klausuleringen bygger på tidligere grunnvannsundersøkelser og en
over ett år lang prøvepumpingsperiode av en brønn i Dødisgropa med et
uttak på ca. 100 l/s. Tilrenningsområdet ble bestemt ut fra målinger av
grunn vannsnivå i 8 - 10 peilebrønner.

o Sone 0 Brønnområdet i Dødisgropa. Området er
inngjerdet.

o Sone I Det nær e infiltrasjonsområdet. Dette området
består av en 8 - kant med yttergrense 185 - 200 m fra
brønnene.

o Sone II. Påvist tilrenningsområde utenfor sone I. Sonen
er delt i en sone II A med relativt rask
grunnvannstransport og mindre umettet sone og en
sone II B ut enfor med lav grunnvannstransport og stor
umettet sone.

o Sone III. Sikringssone hvorfra grunnvannet kan
transporteres mot brønnene under spesielle
forutsetninger.

Diverse materiale fra Ringerike kommune angående bygging av infiltrasjo nsanlegg.
Asplan Vi ak - rapport 2007 Nye undersøkelsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2009 Forslag til ny klausuleringsplan Ringerike vannverk
Asplan Viak - rapport 2010 Vurdering av forurensningsfare fra Hen treimpregneringstomt

Asplan Viak - rapport 2011 Undersøke lsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2011 Foreløpig e resultater fra prøvepumpingen av brønn 1 og 2 ved Tjorputten

Asplan Viak 2012 Søknad om konsesjon for grunnvannsuttak til Ringerike vannverk
Kilemoen, datert 4.7.2012

Asplan Viak - rapport 20 12 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen , datert 20.11.2012.

Asplan Viak - notat 2014 Tilleggsnotat til klausuleringsplan datert 20.11.2012. Endringer i
soneinndeling som følge av planer om økt grunnvannsuttak.

Asplan Viak - notat 2015 Beskrivel ser av sand - og grusressurser på Kilemoen, versjon 2
Asplan Viak - rapport 2016 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen (under arbeid)
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2 OMRÅDEBESKRIVELSE

2.1 Beliggenhet og kvartærgeologi

Grunnvannsbrønnene er lokalisert på Kilemoen om lag 5 km nord for Hønefoss sentrum.
Brønnområde 1 angir beliggenheten til brønnene som utgjør hove dvannforsyningen ved
vannverket, brønnområdet i Dødisgropa. B rønnområde 2 og 3 markerer områdene for hver
av de nyetablerte fullskala prøvebrønnene ved Tjorputten. Det er e n distanse på 150 meter
mellom brønn 1 og 2 ved Tjorputten, og brønnene blir dermed liggende i hvert sitt
brønnområde. Avstanden mellom brønnene i D ødisgropa og brønnen ved Tjorputten er ca.
500 meter (figur 1).

Figur 1 Oversiktskar t M = 1:50 000. Ringerike vannverk med b rønnområde ne på Kilemoen

Kilemoen er et isranddelta som ble avsatt mot sør. Brønnområdene ligger i deler av
avsetningen der iskanten lå under oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Tidligere
undersøkelser av N GU viser at den sørlige delen består av sand - og gruslag. I de sentrale
deler er det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens det i den nordlige delen er
avsatt grovere masser. Løsmassefordelingen kan være knyttet til to faser:

- Iskontaktlinje i den sørlige delen av forekomsten og deltautvikling med avsetning av
grovere sediment.

- Etterfølgende tilbaketrekking og iskontaktlinje i den nordlige delen av moen ga
deltautvikling lokalt og avsetning av finsand i de sentrale områder. Etter
isavsmeltningen bl e det så avsatt silt/finsand i bassenget som dannet seg ved
Kilemoen/Hensmoen. Disse avsetningene overlagrer i dag breelvavsetningene i deler
av brønnområdene (se figur 2).
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3 VANNVERKS - OG BRØNNDATA

3.1 Generelt

Ringerike vannverk Kilemoen er et kommunalt grunn vannsanlegg, som bidrar til å forsyne
ca. 23 500 personer i Hønefoss og omegn. Vannverket forsynes fra fem løsmassebrønner i
ei dødisgrop i en stor breelvavsetning på Kilemoen. V annverket forsyne r boliger,
næringsmiddelindustri , skoler, helseinstitusjoner , gårdsbruk og hytter /fritidsboliger, camping
med mer . Vannverket er nå i ferd med utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg for fjerning
av jern og mangan.

3.2 Grunnvannsbrønner

Vannverket forsynes per mars 2016 fra to Ø400 mm brønner og tre Ø300 mm brønner i
Dødisgropa. Den sjette brønnen ved vannverket, brønn 2 (Ø400 mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjon på grunn av for høye manganverdier, og benyttes nå kun til
avvergingspumping for å holde mangankonsentrasjonen nede i de andre brønnene.
Van nverket har hatt problemer med for høye konsentrasjoner av mangan i grunnvannet fra
2006. De to eldste Ø400 mm - brønnene er plassert dypest i magasinet, mens de tre nyeste
brønnene med Ø300 mm har kortere filter, som er satt høyere i profilet (se Figur 2 - 3) .

Brønner i Dødisgropa

Figur 2 : Oversikt over brønnenes filterlengde og dybde i magasinet .
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Figur 3 : Skisse og bilde av brønnene i Døsisgropa. Brønn 4 - 6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første b rønnene (B1 - B3) i Dødisgropa ble alle dimensjonert for grunnvannsuttak på
100 l/s hver, mens de tre nye brønnene (B4 - B6) med kortere filter er dimensjonert for et
maksimalt uttak på ca. 40 l/s. Til sammen produseres det nå i gjennomsnitt ca. 100 l/s fra
de nne delen av magasinet. Årlig gjennomsnittlig vannforbruk har i perioden 2005 - 2013 økt
fra 78 - 103 l/s. Vannforbruket har ikke økt særlig siden 2013. Dersom det er behov kan alle
brønnene levere samlet opp mot 300 l/s.

Den totale brønnkapasiteten er derme d mye større enn uttaksmengden, og dette gir en god
sikkerhet i vannforsyningen ved eventuelle brønnkollapser eller pumpehavari.

Nyetablerte brønner ved Tjorputten

For ytterligere styrking av sikkerheten i vannforsyningen og for å utrede mulighetene for å
kunne ta ut grunnvann med lavere manganinnhold ble det etablerte to stk. Ø273 mm
løsmassebrønner ved Tjorputten (se Figur 4 ). Disse brønnene skal fungere som supplerende
vannkilde/reservevann ved vannverket.

Resultatene fra prøvepumpingen viser at brønnk apasiteten for begge brønner ved Tjorputten
tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved Ringerike
vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 100 l/s. D et anbefales at uttaket per brønn
ved Tjorputten ikke overstiger til 60 l/s . Hvis dette ikke er tilstrekkelig har vannverket
muligheten til å koble til to allerede etablerte løsmassebrønner som benyttes til infiltrasjon av
vann fra Tjorputten.
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Brønn 1 Brønn 2

Figur 4 Brønntegning er av brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4 HY DROGEOLOGISK B ESKRIVELSE

4.1 Generelt

Grunnvannsmagasinet ligger i en grunnvannsforekomst som er karakterisert i tråd med EUs
vannrammedirektiv (grunnvannsdirektivet). Forekomst 012 - 972 - G Kilemoen inngår i
vannregion Vest - Viken og vannområde Tyrifjorden. Totalt areal er beregnet til om lag 5,7
km2. Beskrivelsen e i del 4.2 - 4.8 av grunnvannsstand, strømning og vannkvalitet i magasinet
vil i størst grad basere seg på de siste resultater fra prøvepumping av nyetablerte brønner
ved Tjorputten , da denne dokumentasjonen ligger til grunn for revideringen av
klausuleringsplan en .

4.2 Magasintype og innstrømningsområde

O mrådet er en del av den store breelvavsetningen på Kilemoen (se Figur 5).

B oringer viser over 30 meter med grove ma sser av sand og grus med god
vanngjennomgang. I brønnområdet ved Tjorputten er den umettede sonen ca. 3 - 5 m, mens
området rundt har en umettet sone mellom 10 og 30 m. I brønnområdene i D ødisgropa og
ved Tjorputten er det et opptil 10 m tykt lag av finsand/ silt over selve grunnvannsmagasinet.
Dette gir en meget god naturlig beskyttelse. Selve grunnvannsmagasinet består av grus og
grusig sand. Til tross for finstoffholdige løsmasser over enkelte deler av magasinet , regnes
forekomsten som en åpen akvifer .

Figur 5 : Løsmassefordeling med inn - og utstrømningsområder.

Innstrømningsområde

Ut strømningsområde
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4.3 Nyd annelse

Opp - pumpet grunnvann fra brønnene stammer fra:

1) Nedbør som infiltreres i grunnen og danner grunnvann.
2) Naturlig grunnvannsstrøm i sand - og grusmassene, hovedsakelig dannet ved

elveinfiltrasjon.
3) Indusert nydannelse.

4.3.1 Nedbørsinfiltrasjon

En andel gru nnvann vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon innenfor avsetningens tilsigsområde.
Tilsigsområdet til magasinet er regnet fra yttergrensen av sone II. Dette tilsvarer et areal på
ca. 1,3 km2. Ved avlesning fra avrenningskart kan spesifikk kapasitet settes til 10 - 12 l/s · km2.
Det må presiseres at dette er data fra referanseperioden 1930 - 1960, og trykt kartutgave
(NVE 1987). Bidraget fra nedbørsinfiltrasjon er estimert fra spesifikk avrenning i området og
tilsigsområdet til brønnene:

Q = Areal · (Nedbør – Evapot ranspirasjon – Overflateavrenning)

Nedbør tilgjengelig for infiltrasjon til magasinet (n etto nedbør ) er estimert til 13 l/s, noe som
tilsvarer ca. 8 % av maksimalt uttak på 160 l/s.

4.3.2 E lveinfiltrasjon

Kontakten mot Begna fungerer som en positiv hydraul isk grense, der det mates inn
grunnvann til magasinet. Nydannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra
Begna. Den naturlige grunnvannstrømmen går fra elva og mot sør - sørøst med en gradient
på ca. 0,5 % (0,005). Se figur 4. Denne grunnvanns strømmen er styrt av et lavereliggende
elvenivå nedenfor et stryk i Begna sørøst for Kilemoen og defineres som magasinets
utstrømningsområde i ubelastet tilstand. Ut fra en gradient på 0,5 %, en hydraulisk
konduktivitet på 1x10- 3 m/s, og en effektiv porøsi tet på 20 % blir hastigheten på den naturlige
grunnvannsstrømmen ca. 2 m/døgn, men vil sikkert variere fra mindre enn 0,1 m/døgn i
finsand/sand til over 10 m/døgn i grov grus. Hvis man antar 500 meters bre dde og 30 meters
tykkelse på denne grunnvannsstrømm en får man en mengde på:

Q = 500 m x 30 m x 2 m/døgn x 0,2 = 6000 m3/døgn = ca. 70 l/s.

Denne mengden vil være sterkt avhengig av vannføringen i elva da mengden infiltrert vann
øker ved økende elvevannstand.

På grunn av reguleringene i vassdraget er vinte rvannføringen relativt stor. Vannføringen er
vanligvis størst i mai og begynnelsen av juni i forbindelse med snøsmelting. De største
flommene opptrer enten som en følge av regn og snøsmelting om våren eller som en følge
av kraftig regnvær om høsten (Kilde: NVE). For perioden 1947 – 2001 er midlere flom 343
m³/s. Reguleringene i Begnavassdraget har i følge NVE ført til en reduksjon av midlere flom
med omkring 150 m³/s eller omkring 30 %.
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NVE har i forbindelse med flomvurderinger for Hønefoss inkludert vurder inger av
Begnavassdraget/Ådalselva. H er er middelvannføring i Ådalselva stipulert til 88 m3/s ved
utløpet av Sperillen (NVE 2002 b) . NIVA har utført resipientundersøkelser i blant annet
Begna, og middelvannføring oppgis for perioden februar 2010 - februar 2 011 å være 84 m3/s.

Benyttes verdien for 2010/2011, vil omsø kte grunnvannsuttak på inntil 160 l/s tilsvare knapt
0,2 % av den gjennomsnittlige vannføringen i elva og ca.1,3 av alminnelig lavvannføring .
Grunnvannsuttaket vil fortsatt ha liten innvirkning p å vannføringen i Begna. Det presiseres at
dette er et konserva tivt anslag på lavvannføringen.

4.3.3 Effekt av pumping – indusert nydannelse

Ved senkning av grunnvannsspeilet rundt brønnene under uttak, vil strømningsgradientene
inn mot brønnene føre til at mer elvevann mates inn i magasinet (indusert nydannelse), enn
hva som er tilfellet uten pumping. Andelen grunnvann som nydannes fra elveinfiltrasjon vil
følgelig øke. Undersøkelser av NGU viser at ved uttak fra Dødisgropa er denne mengden
nær 80 l/s, mens den under flom vil kunne økes til 200 l/s. Ved uttak fra brønnene ved
Tjorputten vil andelen som nydannes ved indusert elveinfiltrasjon være enda større enn det
som er tilfellet ved Dødisgropa (> 90 %).

4.3.4 Grunnvannsmagasinets tåleevne

Prøvepumpingen av brønnen e i Dødisgropa på 80 - tallet viste at magasinet på årsbasis
balanserer et uttak på 100 l/s (Kilde: NGU). Betydelig større uttak over lang tid vil kunne gi
en netto senkning over året. Gjennomsnittlig uttak fra brønnene i Dødisgropa er imidl ertid i
dag ca. 1 00 l/s . Grunnvannstanden vil overvåkes gjennom registrering av grunnvannsnivå i
etablerte peilebrønner og produksjonsbrønner. For å minske belastningen på
grunnvannsmagasinet er det planer om å kjøre anleggene parallelt for å fordele uttaket i
magasinet.

Ca. 7 måneder med prøvepumping av brønnene ved Tjorputten viser at grunnvannstanden
stabiliserer seg etter en tid når det har oppstått en likevekt mellom grunnvannsuttaket og
innmatingen til magasinet . Det presiseres at det gjennom hel e prøvepumpingen ble
produsert om lag 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa, noe som betyr at samlet uttak fra
magasinet har vært ca. 160 l/s i siste del av prøvepumpingsperioden. Uttak av over 70 l/s fra
brønnene ved Tjorputten har ikke hatt negati v virkning for brønnene i Dødisgr opa , verken
med hensyn til endringer i grunnvannstand eller grunnvannskvalitet. Ved bruk av kunstig
infiltrasjon av overflatevann ved Tjorputten , kan uttaksmengden øke ytterligere. For
nærmere informasjon om prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten henvi ses det til egen
rapport fra 2011 . Det er dermed vist at grunnvannsmagasinets tåleevne er større enn
160 l/s.
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4.4 Strømningsforhold

Strømnings bildene som presenteres i denne delen viser dominerende strømnings mønster
ved Tjorputten før og etter oppstart prø vepumping . Kartene representer er ulike situasjoner
for denne delen av grunnvannsmagasinet .

Ved uttak fra Dødisgropa er det registrert senkning av grunnvannsnivået i hele
tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA), og grunnvannsstrømmen går dermed mot
b rønnene i Dødisgropa fra hele dette området.

Figur 6: Strømningsbilde ved Tjorputten før pumpestart 17.8.2011 (brønnområder er vist i øvre kartutsnitt med blå
sirkler ).
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Senkningen av grunnvannsnivået ved Tjorputten som følge av uttaket i Dødisgropa er ca. 1
m. Strømningsbildet ved Tjorputten før pumping 17.8.2011 er dominert av en
grunnvannsstrøm som går sørover. Grunnvann mates inn fra elva/Tjorputten og strømmer
mot sør - sørøst. Det skjer en svak dre ining mo t vest ved brønn 1 og 2 (figur 6 ). Endringen i
strømningsretning tilskrives her påvirkning fra grunnvannsuttaket i Dødisgropa.

Grunnvannets strømningsmønster endres som følge av grunnvannsuttaket fra brønnene ved
Tjorputten (se figur 7 ).

F i gur 7 : Strømningsbilde ved Tjorputten 9. 3.2012 ved et uttak på 70 l/s fra Tjorputten og ca. 90 l/s fra Dødisgropa
( brønnområder er vist med blå sirkler i øvre kartutsnitt) .
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Strømningsbildet i figur 7 viser situ asjonen med et samle t uttak på over 70 l/s fra brønnene
ved Tjorputten, samt et uttak på ca. 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa. Grunnvann mates inn
fra elva/Tjorputten og fra områdene sør og øst for brønnene. Det foregår en strømning fra
området ved Pb4 og mot brønnområdene. I nfluensområdet strekker seg dermed sør over mot
Pb 4 .

Under uttak strømmer grunnvann til brønnene fra sør, øst og vest i denn e delen av
magasinet (se figur 7 ). Grunnvannsuttak fra begge områder bidrar til at det mates inn
gru nnvann til magasinet fra Begna gjennom indusert nydannelse, dvs. at senkningen av
grunnvannstanden ved pumping oppretter strømningsgradienter fra elva og mot
brønnområdet. Nydannelsen til magasinet skjer i form av elveinfiltrasjon (indusert
grunnvannsnydannelse), og gjennom infiltrasjon av nedbør på forekomstens overflate (se del
4.3) .

4.5 Hydrauliske beregninger

4.5.1 Beregning av grense for 60 døgns oppholdstid

Ved hydrauliske beregninger er det tatt utga ngspunkt i et samlet uttak på 90 l/s fra brønnene
i Dødisgropa og 70 l/s for brønnene ved Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i framtida,
kan dette medføre behov for å justere enkelte sonegrenser, spesielt for sone I og II
(tilsigsområdet).

Tabell 2 Beregning av areal innen sone 1 for brønnene i Dødisgropa og Tjor putten

Dødisgropa Tjorputten

Effektiv porøsitet neff 20 % 20 %

Tykkelse på vannførende
masser

40 m 20 m

Maks. uttak 90 l/s 70 l/s

Uttak i 60 døgn 520560 m3 362880 m3

Areal av sone 1 65070 m2 90720 m2

Avstand fra brønn til grense
for sone 1 med sir kulær form

144 m 170 m

På grunn av en naturlig grunnvannsstrøm fra nord til sør vil utbredelsen av sone 1 rundt
brønnene få større utstrekning mot nord enn mot sør. Hastigheten på grunnvannsstrømmen
ved Tjorputten er estimert til ca. 2 l/s uten uttak, m ens hastigheten med uttak øker jo
nærmere brønnen man kommer (se figur 7). Dette betyr at avstanden mot nord bør være i
størrelsesorden 180 – 220 m, mens mot sør holder det med 100 - 130 m fra brønnene og mot
grensen for sone 1.
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4.5.2 Oppholdstid t fra infiltras jonsbrønner v ed Tjorputten til uttaksbrønner

Infiltrasjonsbrønnene har ikke vært i bruk under prøvepumpingen. Det kan være aktuelt å
benytte seg av anlegget i framtiden dersom det viser seg at det er behov for økt kapasitet
ved anlegget . Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene til uttaksbrønner er derfor estimert ut
fra hydraulisk konduktivitet k, hydraulisk gradient i, løsmassenes effektive porøsitet n og
avstanden mellom infiltrasjonsbrønner og uttaksbrønner l:

8 ,2 døgn.

H ydraulisk gradient er satt til 1 ,5 %, og en effektiv porøsitet på 20 %. Hydraulisk konduktivitet
er stipulert til 3 x 1 0- 3 m/s ut fra kornfordelingskurver til masseprøver. Denne oppholdstiden
er h øyst usikker, men den viser at infiltrasjonsbrønnene vil gi vann med mye kortere
oppholdstid enn naturlig infiltrasjon fra Tjorputten/Begna. Infiltrasjon av forurenset elvevann
via infiltrasjonsbrønnene vil dermed også være den mest alvorlige forurensnings kilden.

4.5.3 Estimert utbredelse av influensområdet

Influensområdet kan estimeres ut i fra beregninger av influensradius og fra registrert
senkning i magasinet under prøvepumpingen. I nfluens o mrådet strekker seg i retning sør mot
Pb4 . I nfluensområdet til brønn ene ved Tjorputten vil likevel falle innenfor yttergrense n til
tilsigsområdet i sør. Ved fastlegging av yttergrensen for sone II A og II B må det også ta s
hensyn til løsmassenes fordeling og egenskaper, samt tidligere beregninger basert på
prøvepumpingen a v brønner i D ødisgropa. Det er derfor ikke foretatt en justering av denne
yttergrensen .

Det må bemerkes at sone I og II A vil bli justert med bakgrunn i nye
grunnvannsundersøkelser i området rundt massetaket på eiendom 52/1 . Dette vil bli utført
våren 201 6.
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4.6 G runnvannsmagasinets sårbarhet

Med sårbarhet menes faren for at forurensning fra aktiviteter og arealbruk i magasinets
nær område kan forringe grunnvannskvaliteten . Sårbarheten til magasinet er i stor grad
avhengig av mektighet på umettet sone og løsma ssenes egenskaper. I tillegg må dette ses i
sammenheng med belastning fra eksisterende aktiviteter og arealbruk.

Under prøvepumpingen reagerer magasinet hydraulisk som om det skulle være et åpent
magasin, og følgelig klassifiseres akvifer en som åpen. Med dette menes at
grunnvannsspeilet står i direkte kontakt med atmosfæren via porer i umettet sone.
Mektigheten på den umettede sonen er ca. 6 meter ved brønn 1 ved Tjorputten, mens
mektigheten på sonen er noe mindre nede ved brønn 2. Måling før pumpestart vi ste at dyp til
grunnvannsspeil var ca. 3 meter. I perioder med høy vannstand i Begna vil grunnvannsnivået
stige og umettet sone avtar noe. Dette vil være mest avgjørende i flomperioder. Motsatt vil
umettet sone øke i perioder med lavvannføring. Umettet son e varierer ellers med topografi en
og grunnvannets sesongvariasjoner (se del 4.4 ) .

Det er påvist tettere lag av finsand/silt over aktuelt nivå for filtersetting i alle brønnområdene .
Dette gir en god sikring av grunnvannet mot eventuelle forurensninger fra overflaten.
Brønnfiltrene er plassert > 10 meter under naturlig terrengnivå. Erfaring fra tidligere viser at
man da sjelden erfarer problemer med bakterier, selv om brønn 2 ligger relativt nær
Tjorputten/Begna.

Grunnvannsmagasinets kontakt mot Begna (lav ere enn kote 147) er preget av finstoff som
nedsetter infiltrasjonskapasiteten noe. Grensen mot Tjorputten består trolig også av finstoff,
som bidrar til å redusere infiltrasjonen herfra. Gjennom mer enn 20 års drift av brønnene i
D ødisgropa og 7 måneder p røvepumping av brønner ved Tjorputten er det ikke detektert
levende bakterier i grunnvannet. Foruten tidvis forhøyede verdier av mangan er også den
fysisk - kjemiske vannkvaliteten god.

Ut i fra en samlet vurdering av mektighet på umettet so ne og løsmassene s
egenskaper , vurderes den naturlige beskyt telsen til grunnvanns magasinet som god .
Magasinet er imidlertid sårbart med hensyn til eksisterende grusuttak innenfor sone I
og IIA . Denne arealbruken bidrar til å redusere umettet sone og dermed nedsettes
magasi nets naturlige renseevne . Det er en forurensningsrisiko knyttet til selve driften
og uttaket ( bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, kjemikalier etc.).

Dagens aktivitet i g rus tak et i disse delene av magasinet medfører en stor
forurensningsrisiko for grunnvan net med hensyn til eksisterende og framtidig
vannforsyning. D el 5 og 6 gir en utdypning og forslag til innskje rpelser .
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4.7 Vannkvalitet

Grunnvannets naturlige kvalitet er meget god. Det er ikke påvist levende bakterier i
grunnvannet, og innholdet av humus er lavt. Dette viser at grunnvannet har god oppholdstid
og at grunnvannsmagasinet bidrar til tilbakeholdelse av partikler/humus og smittestoffer.
Foruten tidvis for høye verdier av mangan oppfyller grunnvannet alle kravene til drikkevann.
Forhøyede manga nverdier knyt tes til inntrekning av dypt grunnvann med lavt
oksygeninnhold . Det er ikke påvist stoffer i grunnvannet som kan knyttes til aktivitet i
nærliggende grustak.

4.7.1 Vannkvalitet i brønner fra Dødisgropa

Driften av grunnvannsbrønnene i Dødisgropa doku menterer at grunnvannet som tas ut fra
denne delen av magasinet i stor grad karakteriseres av de kjemiske og bakteriologiske
egenskaper som man ser for brønn ene ved Tjorputten. Etter 20 års drift erfarte man
forhøyede manganverdier på grunnvannet fra Dødis gropa, og dette har vært et vedvarende
problem siden. Høye verdier av mangan er knyttet til bruksmessige problemer. I tabell 6 gis
en generell karakteristikk av vannkval iteten på grunnvann fra D ødisgropa, der man ser at
mangankonsentrasjonene varierer over tid og med brønn . De siste data fra vannverket viser
at det er en svakt økende trend i alle brønner.

T abell 3 : Generell beskrivelse av vannkvalitet på grunnvann fra Dødisgropa.

Parameter Enhet Beskrivelse

Bakteriologi - Meget god

Kalsium mg Ca/l Ca. 15 mg/l

Surhetsgrad pH Ca. 7,35 (råvann), 7,5 - 7,7 (nettvann, luftet)

Mangan mg Mn/l 0 - 0,8 (varierer med brønn og over tid, har vært en
økende tre nd fra 2006).

Jern mg Fe/l 0 - 0,2 (varier betydelig)

Total organisk karbon (TOC) mg TO C/l <0,5

Alkalitet mmol/l 1,1 (basert på en analyse)

Fargetall Mg Pt/l Mindre enn 1
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Tabell 4 Mangan i råvann i brønner fra Dødisgropa 2015 (fra Ringerike kommune mars 2016)

Brønn 1 Brønn 3 Brønn 4 Brønn 5 Brønn 6
Mangan

Måned mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

10.02.15 0,68 0,40 0,01 0,00 0,04
07.04.15 0,74 0,42 0,00 0,00 0,05
19.05.15 0,68 0,40 0,00 0,02
23.06.15 0,70 0,39 0,00 0,02
07.07.15 0,08
04.08.15 0,64 0,42 0,00 0,02
29.09.15 0,67 0,43 0,02 0,00 0,00
1 7.11.15 0,74 0,40 0,04 0,00 0,02
Snitt 0,69 0,41 0,03 0,00 0,02
Maks 0,74 0,43 0,08 0,00 0,05
Min 0,64 0,39 0,00 0,00 0,00

Det er en klar tendens til at de brønnene med dypest filter har høyest manganinnhold. Når
man kuttet ut brønn 2 som opprinnelig h adde høyest manganinnhold, økte manganinnholdet
i brønn 1 og 3. Det er derfor sannsynlig at brønn 4 - 6 vil få økende manganinnhold hvis man
kutter ut brønn 1 og 3.

På grunn av det høye manganinnholdet er kommunen i ferd med å planlegge et
vannbehandlingsanl egg basert på ozonering og med UV for å oppnå en ekstra hygienisk
barriere. Denne utbyggingen vil både gi en bedre kjemisk kvalitet og en sikrere hygienisk
kvalitet. Selv om den hygieniske barrierehøyden øker vil vi ikke anbefale å redusere kravene
til sik ring av tilrenningsområdet.

4.7.2 Vannkvalitet i brønner ved Tjorputten

For nærmere beskrivelse av vannkvaliteten under prøvepumping av brønnene ved Tjorputten
henvises det til egen rapport fra prøvepumpingen.

Tabell 5 oppsummerer vannkvaliteten i brønnene v ed Tjorputten. Sammenlignet med
grunnvannet i Dødisgropa har grunnvannet ved Tjorputten litt lavere pH, lavere konduktivitet
og innhold av løste mineraler, særlig kalsium og lavere manganinnhold. Det er også verdt å
merke seg at det er påvist 4,4 mg NO3/l , noe som indikerer påvirkning fra gjødsling av dyrket
mark. Analyser av krom, arsen og kobber indikerer at grunnvannet ikke er påvirket av
industri på motsatt side av Begna.
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Tabell 5 : Oppsummering vannkvalitet på grunnvann fra Tjorputten.

Parameter Beskrivelse

Bakteriologi ske parametere :

Kimtall v/ 22 °C Kimtallet avtar gjennom prøvepumpingen, og ligger langt under
grenseverdien (100/ml).

E.coli, koliforme ,
intestinale enterokokker,
Clostridium perfringens

Det er ikke detek tert levende bakterier i representative
grunnvannsprøver.

Fysisk/kjemiske parametere :

Surhetsgrad Grunnvannet er s vakt surt til nøytralt med pH - verdier i området 6,5 -
7,2 .

Alkalitet
Alkaliteten er målt til 0,18 - 0,23 og 0,25 - 0,4 mmol/l i hhv. brønn 1 og
2 . Grunnvannet har noe lav bufferkapasitet med hensyn til de relativt
lave verdiene av pH, alkalitet og kalsium.

Elektrisk ledningsevne

Grunnvannet inneholder generelt lite løste mineral. Dette reflekteres i
en lav elektrisk ledningsevne. Det er riktignok tydelige forskjeller
mellom brønnene, der brønn 2 produserer grunnvann med de høyeste
verdiene (4,76 - 7,28 mS/m). Grunnvann fra brønn 1 har verdier i
området 3,23 - 4,97 mS/m. Det kan ses en sammenheng mellom økt
manganinnhold, kalsiuminnhold og elektrisk led ningsevne i
grunnvann fra brønn 2 (se vedlegg 4 ).

Fargetall

I alle grunnvannsprøver er fargetallet under deteksjonsgrensen (< 2
mg Pt/l). Det lave innholdet indikerer at innholdet av humusstoffer er
lavt. Det lave humusinnholdet i grunnvannet viser at opp holdstiden på
grunnvannet er god nok for redusering av organisk stoff.

Turbiditet

Mengden partikler/suspendert stoff i grunnvannet er analysert som
turbiditet (ftu). Grunnvannet har lave turbiditetsverdier, som tilskrives
lite slam (leir/silt) og lavt inn hold av partikulært jern/mangan. Høyeste
verdi i brønn 1 er 0,19 ftu, mens den i brønn 2 er 0,43 ftu.

Total organisk karbon
(TOC)

T otal organisk karbon (TOC) i grunnvannet, som også er en parameter
for å avdekke innholdet av humus, eller naturlig organisk materiale
(NOM). TOC - verdien er også lav . Målte konsentrasjoner er i området
0,46 - 1,2 mg TOC/l, og verdiene er høyest i brønn 2.

CO2- innhold

Konsentrasjonene av fritt karbondioksid er estimert til 4,04 mg CO2 /l
og 5,4 mg CO2 /l i hhv. brønn 1 og brønn 2. (Beregnet fra
temperaturmålinger på grunnvannet i felt, samt laboratoriemålinger av
alkalitet, pH og kalsium. )

Mangan

Mangankonsentrasjonen har oversteget kravene i
drikkevannsforskriften i grunnvann fra begge brønner (> 0,05 mg
Mn/l), men ligger nå li ke under grenseverdien på ca. 0,03 - 0,035 mg
Mn/l. Fargetallet er i alle prøver under deteksjonsverdien, og dette
sammen med lav turbiditet indikerer at forhøyede manganverdier i stor
grad skyldes at metallet f oreligger på løst form.
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Jern

Jerninnholdet i b rønn 1 er lavere og mer stabilt enn hva som er tilfellet
for mangan , og ligger godt under grenseverdien (< 0,2 mg Fe/l) . For
brønn 2 kan man se at innholdet av mangan og jern i større grad
samsvarer enn i brønn 1 .

CCA - forbindelser
Krom, kobber, arsen

Det er analysert på krom, kobber, a rsen i grunnvann fra begge brønner
gjennom hele prøvepumpingen. I 15/16 prøver fra begge brønner er
arsenkonsentrasjonen under grenseverdien for dette anionet (<10 µg
As/l), og i samtlige prøver (16/16) er også krom under
d eteksjonsgrensen (<1 µg Cr/l). Kobber finnes naturlig i sedimentene
og representerer «bakgrunnsverdien» i løsmassene. Metallet
forekommer følgelig i små konsentrasjoner i grunnvannet, fra under
deteksjonsgrensen til 2,8 µg/l. Kravet til drikkevann er 100 µ g Cu /l.

Hovedioner

Kationer – kalsi um, natrium, magnesium, kalium: Av de analyserte
kationer og anioner i grunnvannet finner man kalsium i høyest
konsentrasjoner, deretter magnesium, natrium og kalium.
Kalsiuminnholdet i grunnvannet 3,1 - 3,8 mg/l i brønn 1 og 5,4 - 7,3 mg/l
i brønn 2.
Anioner – sulfat, klorid:
S ulfat forekommer i noe høyere konsentrasjoner enn klorid. Lave
konsentrasjoner av disse anionene reflekterer et grunnvann som er lite
påvirket av marine avsetninger. Høyeste verdier er målt til hhv. 6 ,4 mg
SO4/l og 2,1 mg Cl/l i grunnvann fra brønn 2.

Næringsstoffer

Innholdet av næringsstoffer (nitrat, nitritt, ammonium) er lavt. Det er
målt noe forhøyede verdier av nitrat i enkelte prøver fra brønn 2
utover høsten, som kan tilskrives jordbruksavren ning. Maksimal
konsentrasjon er 4,4 mg NO3/l, noe som likevel er langt under kravene
til drikkevann (44 mg NO3/l).
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5 FORSLAG TIL BESKYTTE LSE AV FOREKOMSTEN

5.1 Arealbruk og potensielle forurensningskilder

Området rundt brønnene består av skog. Nord for b rønnene i Dødisgropa og vest for
brønnene ved Tjorputten er det en del dyrket mark, mens det foregår sporadisk uttak av grus
fra et massetak sør for veien mellom Dødisgropa og Tjorputten. Ellers benyttes område til
diverse former for friluftsliv. Det ligge r et industriområde nord for Tjorputten på motsatt side
av Begna, men det er ikke påvist forurensning fra dette området, verken i brønnene i
Dødisgropa eller Tjorputten.

Figur 8 Oversikt over registrert arealbruk i området (Kart: NGU) .

Ut fra dagens arealbruk og eksisterende klausuleringsbestemmelser drøftes følgende
potensielle forurensningskilder innen tilrenningsområdet:

5.1.1 Grusuttak

Den mest alvorlige forurensningskilden i tilrenningsområdet til brønnene i Dødisgropa og
Tjorput ten er grusuttak.

Ringerike ko mmune opplyser at det tidvis foregår uttak fra et grustak i det definerte
tilrenningsområdet til brønnene, innenfor sone I og IIA . Masser skal blant annet ha vært tatt
ut i forbindelse med arbeider med vegprosjektet rv. 7 Ram srud . Dagens situasjon er at det
tas ut masser sporadisk innenfor 52/1, slik det framgår av figur 9 . Uttaket er i tråd med
klausuleringsplan en fra 1984 for området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh
og 152 moh i hhv. sone I og IIA (naturlig grunnvannstand er 147 moh) . Som følge av
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brø nnetableringen ved Tjorputten må soneinndelingskartet end res , og grusuttaket vil da
berøre store deler av sone I og deler av sone IIA .

K lausuleringsplan en fra 1 984 har gitt anledning til grusuttak i son e I og II så lenge
bestemmelsene vedrørende forurensende stoffer og dybden på uttaket følges . Det har vært
lagt restriksjoner på tillat uttaksdyp i sone I og IIA , men ellers har uttak kunnet foregå fritt.
NGUs GiN - veileder nr. 7 omhandler beskyttelse av gr unnvannsanlegg. Det framgår i revidert
utg ave av veilederen, datert april 201 1 , at det i sone I ikke bør tillates grusuttak. Uttak i sone
II kan tillates, men eventuelt på visse vilkår. Med hensyn på den forurensningsrisiko som er
knyttet til eksisterende gr usuttak på grensen mellom sone I og IIA , er det i dette forslaget til
ny klausuleringsp lan foreslått forbud mot grusuttak i sone I . Det er også foretatt innskjerping
på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til tillatt uttaksdyp , mens det i sone III ikke er
lagt restriksjoner utover de krav som stilles til drift splaner og lagring av
kjemikalier/utstyr/drivstoff . I sone IIA bør grusuttak kun tillates under forutsetning av
o vervåkning , o verholdelse av maksimalt tillatt uttaks høyde og etter grunnundersø kelser for
nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå. I denne sonen skal det ikke
lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier.

Det er planer om å regulere et område inntil sørlige grense for vannverkets sone III til
masseuttak. Dette skjer i for bindelse med en utvidelse av eksisterende grusuttak på denne
delen av grunnvannsforekomsten som driftes av Svelviksand as. Det tas i dag ut masser ned
til kote 1 60. G rusuttak et drives nordover mot vannverket , med planlagt drift på om lag 1 00 år .
Uttaket re gnes ikke å være i konflikt med grunnvannsuttaket. I kommuneplanen er det
avgrense de planområde t satt av til masseuttak. Det skal utarbeides driftsplan for utvidelsen,

Figur 9 : Utbredelse av grusuttak innenfor sone I og IIA (Kart fra GisLink.) .

Grusuttak

Brøn nområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1 :
Dødisgropa
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og det vil da bli satt restriksjoner på tillatt uttaksdyp. Ved istandsetting av uttatt a real er det
planer om at området tilbakeføres til landbruksformål.

Eventuelle framtidige aktiviteter innen sone III rundt vannverket, bør imidlertid forelegges
drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i forhold til
grunnva nnet .

5.1.2 Infil trasjon av forurenset elvevann

Man må regne med at Begna er noe forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark,
avrenning fra fyllinger/forurenset grunn etc. For kort oppholdstid fra vannet infiltreres i
elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan dermed føre til dårlig vannkvalitet.
Oppholdstiden fra Begna til brønnene i Dødisgropa er beregnet til over 1 00 døgn, og dette er
betryggende i forhold til hygienisk rensing. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene ved
Tjorputten og t il produksjonsbrønnene i Dødisgropa er sannsynligvis mindre enn
oppholdstiden til naturlig infiltrert elvevann, men den vil opplagt være over 60 døgn som er
grensen for sikker bakteriologisk nedbryting. Stabil temperatur, lavt fargetall og meget god
bakter iologisk kvalitet på grunnvannet indikerer også lang oppholdstid på grunnvannet fra
Dødisgropa.

Brønne ne ved Tjorputten gi r gr unnvann med kortere oppholdstid, og særlig kan
oppholdstiden mellom infiltrasjonsbrønner og produksjonsbrønner bli for kort til å oppnå
sikker bakteriologisk nedbrytning. Det er imidlertid ikke detektert levende bakterier i opp -
pumpet grunnvann under prøvepumpingen. Prøvepumpingen dokumenterer at grunnvannet
har en oppholdstid som gir god vannkvalitet med hensyn på humus , bakterieta ll og
temperatur.

For å få en sikrer dokumentasjon på hvordan infiltrasjonsanlegget påvirker
grunnvannskvaliteten vil vi anbefale at infiltrasjonsanlegget settes i drift under en ny
prøvepumping av brønnene ved Tjorputten.

5.1.3 Dyrket mark og beiting

Et områ de med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe forurensning. Området
ligger innenfor sone II A og II B i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års drift av brønnene i
Dødisgropa er det ikke påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsli ng eller beiting i
drikkevannet. Prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten viste meget god bakteriologisk
kvalitet, men noe forhøyede konsentrasjoner av nitrat som kan relateres til gjødsling av
dyrket mark. Påviste verdier var kun 1 0 % av grenseverdien i Drikkevannsforskriften, så d et
dyrkede arealet representerer derfor svært liten forurensningsfare slik det drives i dag. I
henhold til eksisterende klausuleringsplan er det forbud mot bruk av naturgjødsel i sone II A
og et generelt forbud mot jordbruk i so ne I . Området rundt brønnene er ikke mye belastet
med beiting per i dag, men det kan være aktuelt å benytte området til dette senere.
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5.1.4 Skogbruk

Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere
potensielle forurensningskild er. I eksisterende klausuleringsplan er det ikke lagt spesielle
begrensninger på skogsdrift så lenge dette ikke innebærer lagring av helsefarlige produkter
og drivstoff. Det er forbud mot lagring og fylling av drivstoff innenfor sone II A . Den gode
naturli ge beskyttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt sjelden,
gjør at denne arealbruken representerer en liten trussel mot grunnvannet. Vannanalyser fra
prøvepumping og 20 års drift viser heller ingen tegn til at denne arealbruken påvirker
grunnvannet.

5.1.5 Friluftsliv

Området er noe brukt til friluftsliv. Med den gode naturlige beskyttelsen til
grunnvannsmagasinet , representert ved en relativt mektig umettet sone stedvis bestående
av finsand/silt, utgjør dette ingen trussel mot vannk valiteten. Det er i mi d l ertid forbud mot
organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc. innen sone I .

5.1.6 Oppsummering

Tabell 6 viser potensielle forurensning skilder som kan være knyttet til aktivitetene land bruk
og masse ut tak/gruvedrift både i forhold til diffuse kilder og punktkilder :

Tabell 6 : Potensielle forurensningskilder.

Kilder Aktivitet Type forurensning

Diffuse

Jordbruk Gjødsling
Plantevern

Kjemikalier , p lantevernmidler , g jødselstoffer

Skogbruk Sprøyting Plante vernmidler

Punkt

Gruvedrift/masse ut tak Uttak av grus
Lagring av drivstoff,
maskiner, kjøretøy

Oljeprodukter, metaller, kjemikalier

Skogbruk Bruk av kjøretøy Oljeprodukter

Jordbruk Husdyrhold
Lagring av kjemikalier

Organiske stoffer, mikroorganisme r (bakterier, virus,
parasitter) , k jemikalier

Man kan ikke utelukke tilfeldige utslipp slik som uhellsutsli pp fra biler/kjøretøy . Det skal ikke
kjøres inne på området, med mindre dette er knyttet til drifts – og overvåkningsformål ved
vannverket. Innkjøri ngen til vannverket bør fortsatt være stengt for uvedkommende med
låsbar bom , og skilt ved innkjøringen bør tydelig signalisere at man befinner seg nær et
drikkevannsområde.
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5.2 Grunnlag for soneinndeling og bestemmelser

5.2.1 Generelt om soneinndeling

Vannets op pholdstid i umettet og mettet sone har stor betydning både for grunnvannets
kjemiske og hygieniske kvalitet. Det anbefales at grunnvann som skal brukes til drikkevann
bør ha en oppholdstid i grunnen på minst 60 døgn for å oppnå tilfredsstillende bakteriolo gisk
rensing og dermed kunne leveres forbruke r uten permanent desinfeksjon. For å beskytte
grunnvannskilden brukes en soneinndeling, base rt på grunnvannets oppholdstid. Med
hensyn på inngåelse av avtaler og inntegning i arealplaner er det benyttet eksister ende
eiendomsgrenser, markslagsgrenser, høydedrag, veier, etc . så langt det er mulig.
Restriksjonene som gjelder for en utenforliggende sone, er fortsatt gjeldende i sonen(e)
innenfor.

For sonene er det satt opp restriksjoner som avtar i styrke med økende avstand fra
uttaksstedet :

Sone 0: Brønnområde
Sone I : Det nære tilrenningsområdet hvor grunnvannet bruker mindre enn 60 døgn

på å nå brønnen med en pumpebelastning som tilsvarer maksimalt
døgnforbruk. Baseres på prøvepumpingen og vurderinger av oppho ldstid.

Sone II : Det fjerne tilrenningsområde. Resten av d et sikre infiltrasjonsområdet.
Sone III : Det ytre verneområde. Omfatter arealer som vil kunne influere på

grunnvannets kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet
som drenere r mot tilsigsområdet) .

Det gjøres oppmerksom på at soneg rensene er basert på et maksimalt vannuttak på
13824 m3/døgn (160 l/s ), fordelt på opptil 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa og opptil 70
l/s fra brønnene i Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i f ramtida, kan dette
medføre behov for å justere enke lte sonegrenser, spesielt sone I og II (tilsigsområdet).

Brønnene i Tjorputten vil ikke bli tatt i bruk før ca. 2020. Fram til den tid vil uttaket fra
Dødisgropa overstige 90 l/s, men dette vil ikke få kon sekvenser for soneinndelingen.

Sone I og II A forbi massetaket innenfor eiendom 52/1 kan også bli justert som følge
av nye grunnvannsundersøkelser som vil bli utført våren 2016.

5.2.2 S oneinndeling

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten medfører en ny soneinndeling. Med
hensyn til forslaget til ny avgrensning av sonene har ikke brønnetableringen fått noen
konsekvenser for soneinndelingen utover at man får to brønnområder ved Tjorputten i stedet
for ett . I forhold til eksisterende soneinndeling /klausu leringsplan for brønno mrådet i
Dødisgropa vil det bli behov for følgend e endringer (se kart i vedlegg 1 ):
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Sone 0: Brønnområdet

Det er avgrenset to brønnområder ved Tjorputten, som følge av avstanden mellom de to
brønnene (ca. 150 meter). Brønntoppene vi l bli liggende i hvert sitt brønnhus.
Brønnområdene må gjerdes inn , der adgang kun skal skje gjennom låsbar port. Høyden på
gjerdet må være min. 1,8 meter. GiN - veileder nr. 7 anbefaler at gjerdet plasseres 10 - 30
meter fra brønnene (NGU). Størrelsen på diss e områdene er satt til et kvadrat på ca. 10x 10
meter, dvs. det må være min. 5 meter fra gjerdet til brønnene. Peilebrønn 1 og 2 , som ligger
nærmest produksjonsbrønnene bør fortrinnsvis inkluderes i inngjerdingen. Totalt areal settes
til 100 m2 rundt hver b rønn.

Arealbeslaget innenfor de ulike eiendommene er vist i tabellen:

Eiendom (g.nr/br.nr.)
Økning i a real i sone 0

(da)

52/1 (B1) 0,1

52/17 ( B2, Ringerike kommune er hjemmelshaver ) 0,1

Sone I: Det nære tilrenningsområdet

Grensen for 60 - døgnssonen er basert på utregning av nødvendig areal for å få et tilstrekkelig
volum på 60 døgns produksjon, samt beregninger av hastigheten på grunnvannsstrømmen
inn mot brønnene. Grunnvannets strømningshastighet er igjen beregnet ut fra
prøvepumpingsdata, samt fra hydraulisk konduktivitet ut fra kornfordelingsanalyser og
gradienten på grunnvannsnivået. B etingelser for avgrensning av sone n er gitt i del 4.5.

Med avgrensning av sone I kun på bakgrunn av kravet om 60 døgns oppholdstid hadde det
blitt to separate soner rundt brønnområdene ved Tjorputten og Dødisgropa, der grensene
hadde blitt liggende ca. 100 m fra hverandre. For å forenkle det videre arbeidet med
soneinndelingen ha r vi valgt å ha en felles sone I for begge brønnområdene. Ut fra disse
vurderingene er det på kartet i vedlegg 1 skissert en ny felles sone I . Totalt omfatter sone I et
areal på ca. 345 dekar fordelt på følgende eiendommer:

- 52/2,3: 159 dekar, en økning på 48 dekar i forhold til tidligere klausuleringsplan fra
1984 . Denne økningen omfattes av et areal øst for Tjorputten som i planen fra 1984
lå innenfor sone II B .

- 52/1 : 159 dekar, en økning på 153 dekar i forhold til tidligere klausulering. Økningen
omfatter areale r rundt Tjorputten som i planen fra 1984 lå innenfor sone II A .

- 52/ 17: 29 dekar. Om rådet rundt infiltrasjonsanlegget ved Tjorputten.
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I kap. 4.5.1 ble totalt nødvendig areal for sone 1 b e regnet til ca. 1 56 da. Foreslått areal for
sone 1 er over det dobbelte av dette arealet. Dette skyldes at sone 1 ble gjort
sammenhengende mellom brønnområdet i Dødisgropa og ved Tjorputten, samt at det er tatt
hensyn til inhomogene forhold som gir økt strømningshastigh et på grunnvannet o g dermed
større avstand til grensen for 60 døgns oppholdstid.

Som tidligere nevnt kan det bli behov for justeringer av sonegrensen etter nye
grunnvannsundersøkelser våren 201 6.

Sone II: Det fjerne tilrenningsområdet og resten av influensområdet

In fluensom rådet rundt brønnene i D ødisgropa ble estimert fra prøvepumpingen av brønnene
her. Dette er følgelig videreført, men det er i tillegg gjort et estimat av i nfluensområdet rundt
brønnene ved Tjorputten. Teoretisk avstand fra brønner til yttergrensen til infl uensområdet
stemmer godt overens med avgrensningen av influensområdet (yttergrensen av sone II ) gjort
på bakgrunn av registrert senkning av grunnvannss tand .

Sonen er delt i en sone II A og en sone II B . Yttergrensen for sone II A er utvidet mot øst helt
u t til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Totalt vil sone II A omfatte et areal på ca. 4 80
dekar (uten elveareal) . Utvidelsen vil gå på bekostning av arealer som tidligere var omfattet
av sone II B .

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputt en har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B .

Følgende eiendommer blir berørt av sone II A :

- 52/2,3: 1 93 dekar, hvorav 92 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan, resten
va r i sone II A .

- 52/1 : 57 dekar hvorav 1 2 dekar var i sone II B i eksisterende klausuleringsplan.

- 51 /1 : 1 97 dekar, hvorav 53 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan.

Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal sone 1 (da)

52/2,3 159

52/1 159

52/17 (Ringerike kommune er
hjemmelshaver)

29
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Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal i sone II A (da)

52/2,3 238

52/1 50

51/ 1 191

Sone II B har et totalt landareal på ca. 273 da. Dette fordeler seg på følgende eiendommer:

Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal i sone II B (da)

52/2,3 22,8

52/1 3,5

51/1 190,4

51/2 56,3

Sone I I I: Det ytre verneområde

Sone III b eholdes som før inne på selve forekomsten . Det er ikke praksis for å gi erstatning
for områder som ligger innenfor denne sonen. Innenfor sone III er det derfor ikke behov for
endring i grunneieravtalene.

5.3 Forslag til tiltak og restriksjoner i og omkring brønnområdet

Eksistere nde klausuleringsplan har fungert tilfredsstillende i de 3 0 årene vannverket har vært
i drift. Det er imidlertid valgt å foreta en innskjerpelse av restriksjonene i sone I og II i forhold
til klausuleringsplan en fra 1 984 og forslaget til ny plan fra 2009 . Dette begrunnes med
retningslinjer fra Folkehelseinstututtet, Mattilsynet og NGU, samt at kommunen satser på
Kilemoen som vannkilde i mange tiår framover. En sikring av vannressursen er derfor et
meget viktig tiltak i forvaltning av naturressurser og langs iktig arealplanlegging.

Restriksjoner foreslått for en sone gjelder også for innenforliggende soner såfremt de ikke er
innskjerpet . For revidert soneinndelingskart henvises til vedlegg 1 .

Sone III
Foreslåtte restriksjoner og arealbruk innenfor denne sonen styres i stor grad av
kommunenes arealplaner (kommuneplan og kommunedelplan) og annet lovverk som
Forurensningsloven, Vannressursloven og Plan - og bygningsloven. Terrenginngrep og
aktivitetsendringer som ikke er nevnt spesielt i det etterfølgende ska l forelegges
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drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i
forhold til grunnvannet. Følgende restriksjoner gjelder for sone III :

1. Forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre en
potensiell foru rensningstrussel mot grunnvannet. Bestemmelsene omfatter også
bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen. Forbudet omfatter ikke
oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

2. Forbud mot deponering av husholdningsavf all, kloakkslam og annet organisk avfall
(gjelder også mellomlagring av kloakkslam til bruk på dyrket mark).

3. Forbud mot ubeskyttet lagring utendørs av stoffer med utvaskbare kjemikalier.
Kunstgjødsel kan lagres ute på pall dersom emballasjen hindrer utvas king.

4. Forbud mot lagring av drivstoff, plantevernmidler eller kjemikalier i større mengder
enn det som er nødvendig for gårdsdrift og husholdning (maksimum 1 års forbruk).

5. Forbud mot større/felles avløpsanlegg basert på infiltrasjon i grunnen.

Det til lates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring
og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og
slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.

Sone II B
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B i forhold til gjeldende
plan . Innenfor sone II B er dyrket mark, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv pote nsielle
forurensningskilder. Sonen er karakterisert av noe langsommere strømningshastighet, noe
mektigere umettet sone og dermed bedre beskyttelse enn sone IIA . Følgende
arealrestriksjoner foreslås:

6. Forbud mot uttak av grus under kote 1 5 2 ,00 (normal grunn vannsstand er regnet fra
kote 1 47,00 , dvs. det skal være minst 5 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak) . Uttak
av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av drivstoff i
forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og slike plasser
skal godkjennes av Mattilsynet.

7. Forbud mot ny bebyggelse med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann)
tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare skogsbrakker etc.). Større bygninger (bolighus,
fjøs etc) i tilknytning til eksisterende bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet.

8. Forbud mot nedgravde olje - eller kjemikalietanker. Maksimum lagertan k for olje og
oljeprodukter er 1,5 m3. Alle lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt
høye nok til å samle opp hele tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere
for lekkasjer. Mak s imalt 1 tank pr. eiendom innenfor sone II B .

9. Forbud mot infiltrasjon av avløpsvann i grunnen.
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10. Forbud mot omfattende gravearbeider i elveløp. Eventuelle tiltak for å hindre erosjon
bø r konsekvensutredes og skal forelegges drikkevannsmyndigheter og
vassdragsmyndigheter for endelig godkjenning.

11 . Forbud mot etablering av nye konkurrerende brønner med unntak av eventuelt
grunnvannsuttak av grunneier til eget forbruk etter avtale. Brønner t il
jordbruksvanning omfattes av forbudet.

Det tillates bruk av gjødsel og godkjente sprøytemidler i jord - og skogbruksområder i
henhold til godkjent gjødselplan.

Sone II A
Sonen ligger inntil sone I og grenser over i sone IIB og sone III . Yttergrensen for sone II A er
utvidet mot øst helt ut til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Utvidelsen vil gå på
bekostning av arealer som tidligere var omfattet av sone II B . Innenfor sone II A er grusuttak,
dyrket mark , skogsdrift/vedhogst og friluftsliv po tensielle forurensningskilder. Sonen er
karakterisert av raskere strømningshastighet og mindre mektighet på umettet sone enn sone
IIB . Følgende arealrestriksjoner foreslås derfor :

12. Forbud mot uttak av grus under kote 1 55,00 (normal grunnvannsstand er regne t fra
kote 1 47,00 , det vil si det skal være minst 8 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak ).
Uttak av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av
drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne sonen, og må vid ere skje
på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.

13. Forbud mot nydyrking.

14. Forbud mot bruk av naturgjødsel.

15. Forbud mot lagring av miljøfarlige kjemikalier med samlet volum over 50 l pr. eiendom
og olje og andre petroleumspr odukter med samlet volum over 300 l pr eiendom. Alle
lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt høye nok til å samle opp hele
tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere for lekkasjer. Forbudet gjelder
ikke drivstofftanker på kjøretøy.

16. Forbud mot lagring og deponering av fór som halmlutingsanlegg og surforsiloer.
Forbudet gjelder ikke mellomlagring av rundballer.

17. Forbud mot bruk av sprøytemidler (skog og dyrket mark) tilhørende gruppe 2:
” Preparater som har enten høy helsefare og lav sp redningsindeks eller lav helsefare
og høy spredningsindeks ” og gruppe 3:” preparater med høy helsefare og høy
spredningsindeks ”, definert i Mattilsynets veileder ”Bruk av plantevernmidler nær
vannkilder (2005)” Det presiseres at vanlige ugrasbekjempende spr øytemidler som
vanligvis benyttes ved grasproduksjon, for eksempel Rambo og alle typer Roundup,
tillates brukt i henhold til gjødselplan.

18. Forbud mot etablering av campingplasser og parkeringsplasser.
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Sone I

Innenfor sone I er grusuttak, skogsdrift/v edhogst og friluftsliv potensielle forurensningskilder .

19. Forbud mot uttak av grus.

20. Forbud mot etablering av alle andre brønner enn for drift og overvåkning av
vannverket.

21 . Forbud mot lagring eller fylling av drivstoff og alle andre miljøfarlige kjemikalier.

22. Forbud mot organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc.

23. Forbud mot all annen trafikk av kjøretøyer enn det som er nødvendig for drift av
vannverket, jordbruk og skogsdrift.

24. Forbud mot bruk av plantevernmidler.

25. Forbud mot beiting.

Sone 0 (br ønnområdet)

Sonen skal kun benyttes til aktivitet knyttet til driften av vannverket. Brønnområdet i
Dødisgropa er inngjerdet og det må etableres en tilsvarende inngjerding rundt nye
pro duksjonsbrønner ved Tjorputten der hver brønntopp får e gen inngjerding (ca. 10 x 10 m).
Gjerdet bør ha en høyde på min. 1,8 m og adkomst må sk je via låst port.
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5.4 Forholdet til annet lovverk

I henhold til Drikkevannsforskriften skal alle godkjent e vannverk ha godkjent klausulering av
vannkildens nedslagsfelt. E n endelig godk jenning inklusiv soneinndeling med
arealrestriksjoner rundt grunnvannsbrønnene, skal foretas av Mattilsynet. Kommunen må
søke Mattilsynet om en plangodkjenning av utbyggingen av nytt brønnområde ved
Tjorputten. Oppstartstillatelse skal utformes i egen søkn ad.

Ringerike kommune har i arealdelen til kommuneplanen avsatt et område til
drikkevannsformål . Det anbefales at det søkes godkjenning for brønner og regulering av
området i henhold til Plan - og bygningsloven .

Et nytt grunnvannsuttak ved Tjorputten er på grunn av sin størrelse konsesjonspliktig, og
kommunen utarbeide r søknad til NVE for tillatelse til grunnvannsuttak i tråd med
Vannressursloven med bistand fra Asplan Viak . Hovedregelen ved konsesjonsbehandlingen
er at uttak av grunnvann skal begrenses t il det grunnvannsmagasinet tåler.

6 AVTALER MED GRUNNEIE R

I følge § 47 i Vannressursloven er tiltakshaver ansvarlig uten hensyn til skyld for skade eller
ulempe på eiendom eller rettigheter fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak. På grunnlag av en
godkjent klausuleringsplan med restriksjoner på arealbruk, må det derfor utarbeides nye
avtaler med berørte grunneiere innenfor sone 0, I og II . Innenfor sone III er det ikke foretatt
behov for endring i grunneieravtalene i og med at arealbruken er styrt av annet l ovverk
(kommunens arealplan, plan - og bygni ngsloven og forurensningsloven) . Erstatningen må
beregnes på grunnlag av størrelsen på arealer med innskjerpede restriksjoner og tidligere
enhetspriser (indeksregulert) for arealrestriksjonene. Erstatninger i forh old til i nnskjerpinger
på grusuttak beregnes som volum .

Dersom det er ønskelig vil Asplan Viak være behjelpelig med å utarbeide forslag til avtale
med berørte grunneiere.



VEDLEGG



Vedlegg 1 : Forslag til soneinndeling rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten – datert 6.3.201 4 (revidert 201 4)

Sone III

Sone III

Sone II A

Sone II A

Sone II B

Sone II B

Sone I

Tjorputten
Sone 0

Dødisgropa
Sone 0

Betingelser for soneinndelingskart:

Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner
ved Tjorputten.

Dette forslaget til soneinndeling er basert på et
samlet uttak på maks. 1 60 l/s , fordelt med 90 l/s fra
brønnene i D ødisg ropa og 70 l/s fra brønnene ved
Tjorputten .
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1 INNLEDNING

Utgangspunktet for dette notatet er pågående revidering av eksisterende klausuleringsplan
(fra 1984) for Ringerike vannverk , Kilemoen. Det er nødvendig å re videre dagens plan
grunnet etablering av supplerende vannkilde/reservevannkilde ved Tjorputten , som ligger ca.
500 meter fra eksisterende vannforsyning . U nder gjennomgangen av arealbruk/aktiviteter i
brønnenes tilsigsområde ble det identifisert en mulig ko nflikt med grusuttak på grensen
mellom sone I/IIA , like sørøst for brønnområdet ved Dødisgropa og sørvest for nyetablerte
brønner ved Tjorputten. Ringerike kommune (Kommunalteknikk) ønsker derfor en
gjennomgang av eksisterende datagrunnlag som finnes i forbindelse me d grusforekomsten
på Kilemoen.

D ette notatet oppsummer er hovedpunktene fra et kvartærgeologi sk forprosjekt, som ble
utført av Norge s geologiske undersøkelser (NGU) mai - juni 1980 . Fokuset ligger på å
presentere informasjon som kan benyttes til å karakterisere de deler av grusforekomsten
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som vil kunne berøres dersom forslag til innskjerpede restriksjoner på grusuttak vedtas .
Notatet baserer seg på NGU - rapport nr. 1633/1 B (1980): Grunnvannsanlegg Kilemoen:
Volum - og kvalitets vurderinger av sand - og grusforekomstene innenfor sone IIA. Rapporten
sammenstiller også resultatene fra tidligere rapporter fra området, samt opplysninger fra
NGUs databaser for grunnvann (Granada) og Grus og pukk.

NGU - rapporten omtaler sone I og IIA i henhold ti l det opprinnelige forslaget til soneinndeling
fra SIFF, og dette gjelder også for beskrivelser i det følgende med mindre annet er nevnt.

2 KORT H ISTORIKK

2.1 Klausulering

Statens institutt for Folkehelse (SIFF, nå Folkehelseinstituttet) delte opprin nelig inn området
rundt brønnområdet i Dødisgropa i fire restr iksjonssoner . Det ble foreslått forbud mot
grusuttak i sone I rundt brønnene i Dødisgropa og forbud mot uttak i sone IIA på sted og
måte som ikke var godkjent av Folkehelseinstituttet. Denne so n einndelingen er vist i figur 1:

Figur 1 : Forslaget fra SIFF til soneinndeling rundt brønnene i Dødisgropa (Kart fra NGU - rapport 1980).
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NGU ble i 1980 kontaktet for å gi en vurdering av grusforekomsten med hensyn på
behandling av erstatningsspørsmål og evt. søknader om uttak innenfor sone IIA. Det ble
utført et boreprogram mai - juni i 1980 med hensikt å karakterisere forekomsten s kvalitet og
volum innenfor sone IIA. Undersøkelser av forekomsten inkluderte boringer og seismikk. Fr a
tidligere refereres det til grunnvannsundersøkelser i forbindelse med grunnvannsanlegget .
Sammenlagt ga disse borehullene en prøvetetthet/borehullsdekning på 20 punkter per km2.

Endelig klausuleringsplan for grunnvannsanlegget på Kilemoen ble gjort gjeld ende fra 1984,
og representerer eksisterende plan for området. Det ble i forbindelse med denne gitt
skjønnsmessige grunneiererstatninger for restriksjoner knyttet til grusuttak innenfor sone I og
IIA , med bakgrunn i at det i sone I ble forbudt å ta ut grus under kote 152 og i sone IIA forbud
mot uttak unde r kote 150 (naturlig grunnvannstand er oppgitt til ca. 147 moh).

Våren 2012 ble eksisterende klausuleringsplan gjennomgått etter ønske fra Ringerike
kommune. Dette ble gjort med fokus på soneinndeling og bestemmelser, so m et resultat av
nevnte ny etablering av brønnområder ved Tjorputten. Her blir det foreslått å innskjerpe
restriksjonene på grusuttak i sone I, IIA og IIB. Det foreslåes forbud mot grusuttak i sone I,
samt forbud mot uttak dypere enn kote 155 og 152 i hvv. sone IIA og IIB. Begrunnelsen for
d isse innskjerpelsene er den forurensningsrisiko som virksomheten medfører, dagens
aktivitetsnivå på grusuttaket , samt anbefalinger og føringer gitt i bl.a. GiN - veileder nr. 7, som
omhandler beskyttelse av grunnvannsforekomster i løsmasser og fjell og veileder til
drikkevannsforskriften (vannforsyningens ABC).

3 AKTIVE GRUSUTTAK PÅ FOREKOMSTEN

3.1 Grusuttak innenfor eiendom gnr/bnr 52/1

Ringerike kommune har opplyst at det tid vis foregår grusuttak fra et område i det definerte
tilrenningsområdet til brønnene, innenfor sone I/IIA. Avgrensningen av uttaksområdet
framgår i figur 2 og på flyfoto i figur 4 på side 6.

Masser skal blant annet ha vært tatt ut i forbindelse med arbeider med veiprosjektet rv. 7
Ramsrud. I dag foregår det i følge data fra NGUs Grusregister sporadisk uttak av masser
innenfor eiendommen (gnr/bnr 52/1). Uttaket er i tråd med eksisterende klausuleringsplan for
området, som sier a t det kan tas ut masser inntil 152 moh og 150 moh i hhv. sone I og IIA
(naturlig grunnvannstand er 147 moh).

Som følge av brønnetableringen ved Tjorputten er soneinndelingskartet endret slik at
grustaket nå vil berøre større deler av sone I og deler av sone IIA. Grustaket som er
lokali sert innenfor eiendom 52/1, vil i f orslaget til ny klausuleringsplan ligge på grens en
mellom sone I og IIA (figur 4, side 8 ). Med hensyn til framtidig uttak vil en utvidelse med stor
sannsynlighet være mest aktuelt mot nord, som følge av at masser allerede er tatt ut i sørlige
deler av eiendommen. Framtidig uttak vil kunne bli lenger inn i sone I dersom forslaget til
revidert utgave blir gjort gjeldende. Endelig utgave blir først gjort gjeldende etter godkjenning
av den lokale drikkevannsmyndigheten, og vil også avhenge av hvilke tillatelser



N OTAT

Beskrivelser av sand - og grusressurs på Kilemoen 4

som finnes for grustaket.

Figur 2 Utsnitt fra NGUs database Grus og Pukk. Vi ser at hele området ligger innenfor en grusressurs med sikker
avgrensning. Data fra massetak 3 er registrert i 2014.

Massetak 3
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3.2 Svelviksand as

På den sørlige delen av forekomsten er det i dag aktivt grusuttak i regi av Svelviksand AS.
Aktiviteten er i tråd med kommuneplaner, og en reguleringsplanprosess er igangsatt for
erverv av framtidige uttaksområder lenger nord for dagens utta ksområde. Et område inntil
vannverkets sone III vil reguleres til masseuttak. Ut fra forslaget til ny klausuleringsplan er
det ingen konflikt mellom dette grusuttaket og grunnvannsuttaket som forsyner Ringerike
vannverk Kilemoen. I det følgende omtales kun grustaket innenfor gnr/brn 52/1.

4 KARAKTERISERING AV GRUS RESSURSEN

4.1 Geografisk beliggenhet

Grusforekomsten er l okalisert på Kilemoen om lag 5 km nord for Hø nefoss sentrum. I NGUs
database står hele sand - og grusforekomsten oppgitt med et areal på ca. 2,55 k m2 og et
v olum på 77 mill. m3.

4.2 Geologi

Hele området er en del av den store breelvavs etningen på Kilemoen (se figur 2 ). Kilemoen er
et isranddelta som ble avsatt mot sør. Brønnområdene ligger i deler av avsetningen der
iskanten lå under oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Tidligere undersøkelser av
NGU viser at den sørlige delen består av vekselvis sand - og grusla g. I de sentrale deler er
det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens man i den nordlige delen finner igjen
grovere masser.

Løsmassefordelingen kan være knyttet til to faser:

- Iskontaktlinje i den sørlige delen av forekomsten og deltautvikling med avsetning av
grovere sediment.

- Etterfølgende tilbaketrekking og iskontaktlinje i den nordlige delen av moen ga
deltautvikling lokalt og avsetning av finsand i de sentrale områder. Etter
isavsmeltningen ble det så avsatt silt/finsand i bassenget som dannet seg ved
Kilemoen/Hensmoen. Disse avsetningene overlagrer i dag breelvavsetningene i deler
av brønnområdene. Figur 3 og figur 4 på neste side viser hvor finsand/silt ligger over
anvendbare grus/sandmasser.
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Figur 3 : Skravert område viser de deler av forekomsten som ligger under finstofflag av finsand/silt . Avgrenset
område ligger innenfor sone 2A i tidligere soneinndeling. (Kart fra NGU - rapport 1980).
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4.3 U ndersøkelsesbrønn (borehull II) nord for dagens
uttaksområde

Nærmeste undersø kelsesbrønn, brønn II, er lokalisert nord for dagens uttaksområde (nord
for grusvei) . Brønnen ligger et par hundre meter fra grusv eien , på grensen mellom skog og
åker. Undersøkelsesbrønnen er satt ned ved eksenterboring med foringsrør til hele 75 meter
og d et er tatt ut masseprøver fra 25 nivåer, som hver representerer dybdeintervaller på om
lag tre meter. Massene er i hovedsak sand/grus , der 17 av 25 nivåer består av masser med
gjennomsnittlig kornstørrelse >0,3 mm . Metoden som er benyttet kan imidlertid f øre til noe
underrepresentativitet av finstoff. For ytterligere informasjon om prøvetakingsmetodikk
henvises til NGU - rapport nr. 1 633/1 B (1 980) . Brønnen er tegnet inn i figur 4 nedenfor.

I figur 4 er forsøkt illustrert utbredelsen av finstoff i forhold til sone I slik sonen er foreslått lagt
i revidert utgave. Grus/sand som ligger under finstoff kan være mindre aktuelt for uttak da
dette vil være noe mer kostnadsdrivende. Dette gjelder områdene nord og nord - øst for
dage ns uttaksområde.

Undersøkelses -
brønn II (NGU)
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4.4 Anvendbarhet

Til bruk som byggeråstoff regnes forekomsten som godt egnet med hensyn på bergarts - og
mineralinnhold. Dette er utredet i tidligere rapporter av NGU. I byggeteknisk sammenheng
egner grusen seg til ve g - og betongsformål. NGU knytter derfor sin anvendelsesvurdering til
volumberegninger, der masser med middelkornstørrelse 0,3 mm er satt som grense mellom
egnet og uegnet råstoff. Dette ble da regnet som nedre grense for mørtelsands midlere
kornstørrelse. Slik har NGU beregnet at total t løsmassevolum innenfor sone I og IIA er ca. 35
mill. m3, som inkluderer både masser over - og under grunnvannsspeilet. Volumet av
anvendbare masser (middelkornstørrelse > 0,3 mm) over grunnvannsspeilet er anslått
til 12 mill. m3. Se figur 5 .

Figur 4 : Skisse som viser utbredelse av finstoff i forhold til foreslått plassering av sone I i revidert utgave av
klausuleringsplanen, samt lokalisering av brønner i Dødisgropa og ved Tjorputten.

Sone I ( forslag i revidert
utgave 2012)

Finstoff over
sand/grus (etter
NGU)

Finstoff over sand/grus
innenfor sone I (etter NGU)

Brønnområder

Finstoff over grus

Brønnområdet
i dødisgropa

Brønner ved Tjorputten
Sone 2A

Sone 1

Finstoff over grus

Grus

Grus

Undersøkelsesbrønn
II (NGU, 1980)
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Av dette er imidlertid om lag 2 mill. m3 overd ekt med finstoff (middelkornstørrelse < 0,3 mm),
fordelt slik som vist i figur 5 på forrige side. Ved grus uttak i disse områdene må topplaget
fjernes dersom det skal etableres uttak av anvendbare masser.

Tidligere klausuleringsplan tillot uttak av sand og grus ned til kote 152 moh i sone 2 A o g 155
moh i sone 1. Båndlagt volum sand - og grus over grunnvannsspeilet tilsvarte ca. 4 mill. m3,
noe som betyr at det var ca. 8 mill. m3 uttakbar sand og grus hvorav 2 mill. m3 ligger under
finkornige masser. Grunneier opplyser i forbindelse med høringsu ttalelser for ny
reguleringsplan at det er tatt ut ca. 0,5 mill. m3 med grus.

I det nye forslaget til klausuleringsplan fra 2012 er det forbud mot grusuttak i sone 1, forbud
u nder kote 15 5 moh i sone 2A og kote 152 moh i sone 2B. Dette i nnebærer at det i nnenfor
sone 1 og 2A båndlegges ca. 8 mill. m3 med sand - og grus. Forskjellen i båndlagt volum
sand og grus mellom ny og gammel k lausuleringsplan er dermed ca. 4 mill. m3. Som nevnt er

Figur 5 : Løsmassemektigheter over grunnvannsnivået (Kart fra NGU - rapport 1980).
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en del av dette allerede tatt ut, mens en annen del er mindre tilgjengelig på grunn av
overdekning med finkornige løsmasser.

Alle volumanslag har en betydelig usikkerhet som knyttes både til undersøkelses - og
beregningsmetodikk.

5 KOMMENTAR TIL GRUNNE IERERSTATNING

Hvis det blir aktuelt med grunneiererstatninger for f orbud mo t grusuttak anbefales det å gjøre
nye volumberegninger basert på:

- Vedtatt klausuleringsplan med ny soneinndeling.
- Detaljerte feltundersøkelser med bruk av geofysiske målinger (georadar) og flere

sonderboringer.
- Nye målinger av grunnvannsnivå i etab lerte brønner og eventuelt nye

observasjonsbrønner.
- M er nøyaktige terrengmodelle r.
- Mer avanserte metoder for volumberegninger (GiS).
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Notat : Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015

Rune Solvang, Asplan Viak, 01 .1 2 .2015

Innledning

I forbindelse med reguleringsplan for uttak av sand på Kilemoen er det høsten 2015 gjennomført en
supplerende kartlegging og vurdering av utbredelse av sandfuruskogen på Kilemoen.
Konsekvensutredningen på naturmiljø er ikke oppdatert med data fra 2015, men resultater fra
kartleggingen i 2015 er oppsummert i dette notatet. Fylkesmannen i Buskerud og Ringerike kommune
har stilt krav om en s lik vurdering. Sandfuruskogen på Kilemoen er i forbindelse med nasjonal
kartlegging av sandfuruskog vurdert som svært viktig (A) (Brandrud m. fl. 2014) . For mer inngående
kunnskap om sandfuruskog vises det til (Brandrud m. fl. 2014 ) eller søk på sandfurusk og på nett.
Sandfuruskogslokaliteter fra Kilemoen er pr i dag ikke rapporter i Naturbasen.

Formålet med registreringene i 2015 var å oppdatere beskrivelse og avgrensning av lokaliteten, og
spesielt se på reduksjonen i arealene N1 (ca. 100 daa) samt vurder e arealene på Nedre Kilemoen . For
å verdisette og avgrense sandfuruskoger må det gjennomføres soppregistreringer for at avgrensning
og verdisetting skal bli mest mulig riktig . Avgrensning av sandfuruskog kan være krevende, og det kan
være vanskelig å «skil le klinten fra hveten» dvs. de viktige sandfuruskogene fra de mindre viktig
sandfuruskogene. Rune Solvang samt Gunvor Bollingmo og Terje Spolen Nilsen fra Ringerike
soppforening utførte kartlegging i 2015, hovedsakelig i område N1 og på Nedre Kilemoen.

Figur 1 . Brattkant ned mot Nedre Kilemoen. Brattkanten er dominert av blåbær med svak lågurtpreg i
de undersøkte områdene.

Side 1 av 12
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Figur 2 . Figuren viser uttaksområde N1 samt reduksjon i uttaksområde N1 (nedre tegning) samt
potensiell sandfuruskog på Nedre Kilemoen (sistnevnte mørk grønn farge) .

Side 2 av 12
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Løsmassekart

Figur 3 . Løsmassekart over sentrale deler rundt Hønefoss. Brunt: Breelvavsetninger på Kilemoen,
Hensmoen og Eggemoen. Blått: Tykke marine avsetninger. Gult: Elveavsetninger. Lilla:
Forvitringsmateriale.

Resultat Kilemoen 2015

D et har vært et dårlig soppår i san dfuruskog på Ringerike i 2015 med lite sopp å registrere Gunvor
Bollingmo, Ringerike soppforening pers.medd. samt egne registreringer). Registreringene har dermed
ikke gitt et representativt bilde av soppfloraen i området . Selv arter som er tallrike i gode soppår var
knapt nok oppe i 2015. Noen nye soppfunn ble allikevel gjort. For å få et representativt bilde bør man
helst kartlegge over flere år (minimum 3 år med 3 - 4 besøk gjennom sesongen), men «den langsomme
naturen» er sjeldent synkront og forenelig me d ønsket framdrift i planprosesser. På Kilemoen er det
tidligere registrert verdifull sandfuruskog både innenfor og utenfor uttaksareal, men på grunn av d en
dårlig e sopphøs en t ble det ikke noe særlig mer kunnskap vedrørende eksakt fordeling av rødlistearter
og andre viktige arter innenfor og utenfor uttaksområde eller reduksjon i areal N1 . Det reduserte
området av N1 er strukturmessig og dermed også trolig artsmessig gans ke likt som øvrige deler av N1
så en reduksjon av arealet vil medføre at m er av sandfuruskogen blir ivaretatt, men at det pr i dag ikke
er kjent om dette eventuelt vil bidra til at flere forekomster av for eksempel rødlistearter vil bli
ivaretatt.
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Resultat Nedre Kilemoen

Sørøstre delen av Nedre Kilemoen er også sandfuruskogtype med bærlyng - vegetasjon. I østlige deler
ligger den ikke på så mektige avsetninger som på selve Kilemoen. Nedre Kilemoen består av furuskog
med et større innslag av gran og boreale løvtrær i fuktigere områder, spesielt inn mot den bratte
te rrasseskråningen opp mot selve Kilemoen og i brattkanten ut mot Begna, se for øvrig beskrivelse i
vedlegg . Spesielt ut mot Begna er det sandfuruskog men på mindre mektige avsetninger enn oppe på
Kilemoen. Nordre(vestre) delen av det mørkt grønne området i figur 2 har et dødisgrop preg. Det var
dessverre også her svært lite sopp å finne, og det som ble funnet var hovedsakelig vidt utbredte arter.
Nedre Kilemoen er dårlig undersøkt for sopp i et godt soppår, og framtidige undersøkelser av spesielt
sopp vil me dføre bedre kunnskap for å verdisette og eventuelt avgrense lokaliteten bedre.

Figur 4 . Rødbrun steinsopp. En typisk representant for sandfuruskogene på Ringerike. Foto: Rune
Solvang.

Side 4 av 12
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Resultater sandfuruskoger på Ringerike

En rekke lavereliggende sandfuruskoger på Bymoen, Helgelandsmoen, Sørmoen, Prestmoen og
Lamoen er kartlagt i høst ifbm med naturkartlegging planarbeid E16/Ringeriksbanen (Solvang, Reiso &
Hofton 2015) (Denne rapporten oversendes for øvrig Statens Vegvesen 1.12.2015) . Eggemoen er også
bedre kartlagt i 2014 (se Brandrud 2014). På grunn av en dårlig sopphøst ble antall funn ifbm
planarbeid E16/Ringeriksbanen også mangelfulle. Me n flere sandfuruskoger ble avgrenset som
verdifulle basert på struktur som indikere r potensielt verdifulle sandfuruskoger i tillegg til at det var
kjent en rekke funn av rødlistearter fra før slik at man kunne danne seg et bilde av hvor de rødlistede
artene opptrer i sandfuruskog ifht til vegetasjonsstrukturer, vannpåvirkning og løsmasse forhold . Dette
er blant annet store lav - og mosematter som kan ha forekomster av rødlistede sopper til forskjell fra
lyngdominert furuskoger med tykke råhumusmatter som har mindre potensial. Nå er det samlet sett
en bedre oversikt over hva som er viktige o g hva som er mindre viktige sandfuruskoger på Ringerike.

En lang rekke sandfuruskoger i Norge ble vurdert i rapporten til Brandrud & Bendiksen (2014).
S andfuruskogen på Kilemoen er den viktigste på Ringerike , sammen med Eggemoen og muligens
Prestmoen , opp summerer Brandrud & Bendiksen ( 2014 ). Nyere kunnskap etter de to siste års
kartlegging gjør at selve Prestmoen er vurdert som B - verdi (svakt forbehold om økt verdi på grunn av
sjeldne soppfunn ved nærmere kartlegging) og dermed ikke av samme verdi som Kile moen (A - verdi).
Prestmo - skrenten derimot (dvs. den bratte sørvendte skrenten ned mot Storelva) er vurdert som A -
verdi, og av en spesielt sjelden utforming da den er en meget rik sandfuruskog botanisk (og trolig
soppmessig) og i tillegg består av gammel og grov lavlandsfuruskog. I tillegg er et mindre areal med
den største forekomsten av den sterkt truede plantearten bittergrønn i Norge registrert på Prestmoen.
Denne lokaliteten er gitt A - verdi.

I ngen nye sandfuruskoger med A - verdi (utenom Prestmo - skrenten) er registrert på de øvrige
furu moene som ble registrert ifbm E16/Ringeriksbanen i høst . Det er mulig at enkelte delområder på
de andre furu moene også hadde fått A - verdi hvis man hadde gode soppregistreringer over flere år ,
men trolig er ingen like verdifu lle som Kilemoen og Eggemoen (Tor Erik Brandrud NIN A pers . medd). I
følge Brandrud skiller Kilemoen og Eggemoen seg ut. Tor Erik Brandrud skriver i e - post:  Kilemoen er
den biologisk mest verdifulle av de større, intakte sandfuruskogsmoene på Ringerike. Moen har store
arealer med velutviklet, tørr, noe rikere, lavdominert sandfuruskog med et tynt humuslag. Denne
utformingen er et viktig habitat (hotspothabitat) for enkelte sjeldne/rødlistede karplanter, insekter og
en rekke sopparter (sandfuruskogssopper). So ppinventaret (fungaen) er dårlig undersøkt (pr 2015
fremdeles dårlig undersøkt) , men nylige registreringer, bl.a. i samarbeid med Ringerike Soppforening,
har vist at alle deler av Kilemoen huser store bestander av sandfuruskogsarter .

Etter en gjennomgang h østen 2015 er de største delene av den store sandfuruskogen på Prestmoen
som nevnt vurdert som verdi (B - viktig), blant annet på grunn av at Prestmoen har ganske store arealer
med blåbærdominert furuskog, og dermed mindre arealer med lav - og mosematter på v elutviklet
struktur for sjeldne og rødlistede sopper. På Prestmoen er dog to områder utskilt som mindre A -
lokaliteter. og bratte terrassekanten av Prestmoen ned mot Storelva.

I vurderingene av sandfuruskog på Eggemoen skriver Brandrud (2014): Rikere sandf uruskog er “ny”
som naturtype med forvaltningsfokus, og det er derfor foretatt forholdvis begrensede kartlegginger av
denne naturtypen på Ringerike. Basert på dagens kunnskap kan følgende vurderinger gjøres:

1. Moene langs Randselva - Storelva - Begna på Ringerik e er et av de tre viktigste områdene for
biologisk verdifull sandfuruskog i Sør - Norge, og Ringerike kommune har således et regionalt -
nasjonalt ansvar i å ta vare på disse (jfr. Brandrud & Bendiksen 2014).
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2. Eggemoen i vid forstand, inkludert brattskråningene mot Randselva (ved Viul), er en av de tre
biologisk mest verdifulle sandfuruskogsområdene på Ringerike, sammen med Kilemoen og
Prestmoen (altså pr 2014) (muligens er Hensmoen også i samme klasse, men mangfoldet er mindre
dokumentert her). Alle disse tre m oene har forholdsvis store arealer som kvalifiserer til A - verdi.
Samtidig er sentrale arealer på Eggemoen betydelig fragmentert pga. utbygging, noe som trekker
verdiene ned i denne delen av området.

3. Eggemoen skiller seg ut ved større arealer med (kalk)rik utforming av sandfuruskog. Det gjelder
særlig brattskråningene ved Viul i øst - sørøst, men også blåveisrike arealer helt nord på Eggemoen
(Marigårdsmoen). Disse utformingene er mer eller mindre unike for Eggemoen (finnes bare svakt
utviklet på andre moer). De sentrale delene av Eggemoen som nå planlegges utbygd har ikke disse
unike utformingene.

4. Den tørre, lav/mosedominerte utformingen av sandfuruskog, som er biologisk viktig i de sentrale
delene av Eggemoen (inkl. næringsparkområdet), er i regional sammenhe ng aller best utviklet på
Kilemoen.

Kilder

Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2014. Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige område for
biologisk mangfold. NI NA rapport 1042.

Brandrud, T. E. 2014. Vurdering av verdifulle sandfuruskoger for biologisk mangf old på Eggemoen, og
sett i sammenheng med moene for øvrig på Ringerike.

Solvang, R., Reiso, S. & Hofton, T. H. H. 2015. Verdivurderinger naturmangfold E16 - Ringeriksbanen.
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Vedlegg: Lokalitetsbeskrivelse sandfuruskog Kilemoen og Nedre Kilemoen

Lokalitetsnr 1. Kilemoen

Naturtype Sandfuruskog

Utforming Intermediær sandfuruskog

Verdisetting Svært viktig (A)

Figur 5 . Avgrensning av lokaliteten Kilemoen.

Innledning:

Lokaliteten er basert på kartlegging i forbindelse med reguleringsplan med konsekvensutredning for
mulig utvidelse av eksisterende sand tak på Kilemoen. Lokaliteten ble befart av Rune Solvang, Asplan
Viak den 18.9.2011. Lokaliteten ble i tillegg befart for sopp av Terj e Spolén Nilsen 05.10.2011. Tor Erik
Brandrud , NINA og Ringerike soppforening har befart de nordre deler av lokaliteten i forbindelse med
nasjonal kartlegging av sandfuruskoger i 2013. Lokaliteten er igjen befart av Rune Solvang og Gunvor
Bolli ngmo 9.9.2015 samt flere ganger av Ringerike soppforening høsten 2015 ifbm med oppfølgende

1

2
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undersøkelser konsekvensutredning av det eksisterende sandtaket på Kilemoen. For øvrig er
lokaliteten undersøkt ved enkelte tilfeller av medlemmer i Ringerike soppfo rening de siste årene .

Beliggenhet og naturgrunnlag:

Lokaliteten består av store og mektige løsmasseavsetninger nord for det eksisterende sand taket deler
av Kilemoen består av . Lokaliteten grenser i nordøst mot et par hogstflater. Lokaliteten er dermed ikke
sammenhengende med lokaliteten Nedre Kilemoen. For øvrig er lokaliteten avgrenset av veger i vest
og nord ( riksvegen 172 i vest og grusveg til sandtaket i nord ) samt sandtak i sør og nord.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:

Lokaliteten består av sandfuruskog hovedsakelig av «lavskog i lav - furu - utforming» (vegetasjonstype
A1a i Fremstad 1997) med vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull. I områder med mer
sluttet vegetasjon finnes en tykk mosematte bestående hovedsakelig av furumose og etasjemose.
Blåbær dominerer i feltsjiktet. Her klassifiseres vegetasjonstypen som «blåbærskog i blåbær -
utforming» (vegetasjonstype A4a i Fremstad 1997).

Figur 6 : Sandfuruskog på Kilemoen med et utbredt nett av stier (foto: Rune Solvang).

Artsmangfold:

Tresjiktet er nesten 100 % dominert av furu på selve Kilemoen. Karplantefloraen i naturtypelokaliteten
er fattig og triviel l med dominerende art er som blåbær, tyttebær, krekling , stri kråkefot og marimjelle.
Vanlijerot forekommer spredt. Det er gamle registreringer av mogop (NT) på Kilemoen gjort av
botaniker Ove Dahl i 1889, men dagens status for mogop er usikker. Soppfloraen derimot er rik.
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Gjen nom registreringer i 2011 ble det påvist 29 arter, inkludert de to rødlistede arter, besk storpigg1

( VU ) og furufåresopp Albatrellus subrubescens (N T). Ellers ble det registrert vanlige sopparter som
r iddermusserong, brunkjøtt bukkesopp, sennepslørsopp, rustbrunpigg, rødskivekanelslørsopp,
rødrandkjuke, vanlig svovelsopp, furuskjellpigg, furuskrubb, rødbrun steinsopp, rimsopp,
dråpemusserong, rødbrun pepperriske, seig kusopp, brungul musserong, rød stubbemusserong, vanlig
lakssopp, meltraktsopp, fiolkjuke , furuskjellpigg, sleipslørsopp, fløyelspluggsopp, aprikosslørsopp,
sotvokssopp, gullkjuke, flekkjuke og kantarell. I 2013 ble ytterligere rødlistede sopparter funn og andre
sjeldne arter som ennå ikke er vurdert i rødlistesammenheng. Dette var moslørsopp ( Cortinarius
pinophilus VU; ett funn i nordre del ) , f urufåresopp ( Albatrellus subrubescens N T; flere nye funn),
r osenfotkremle ( Russula roseipes N T; flere steder), l akrismusserong ( Tricholoma apium  N T; flere
steder) ,  Cortinarius violilamellatus (N T) og b il leslørsopp ( Cortinarius coleoptera D D; mange steder). I
tillegg er det funnet (til dels større) forekomster av en del sjeldne og spesialiserte sandfuruskogsarter
som slørsoppene  Cortinarius pinigaudis ,  C. clarobrunneus , kremslørsopp ( C. leucophanes ),
gløde slørsopp ( C. odhinni ), mørk moslørsopp ( C. suberi ), trevlesoppen Inocybe sambucina , ustripet
kastanjemusserong ( Tricholoma stans ), blå brunpigg ( Hydnellum caeruleum ) og teglrød
kragemusserong ( Tricholoma focale ). I 2015 er det svarthvit sølvpigg ( Phell o don niger  N T) også
registrert. Totalt er dermed seks rødlistede sopparter registrert på Kilemoen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning:

Et nettverk av store og små turstier krysser gjennom lokaliteten. Turstie ne anses som positivt for
naturverdiene da dette medfører noe slitasje og blottet mineraljord som er gunstig for en del sopp .
Derfor opptrer en rekke rødlistearter langs stier på lokaliteten. Skogstrukturen består overveiende av
høyreiste furu trær , men skoge n er ikke spesielt gammel og det er lite død ved og biologisk gamle trær
på grunn av utstrakt plukkhogst av eldre trær. Få furutrær har en omkrets over 1.00 meter i omkrets.
Det meste av skogen på Kilemoen skal ha blitt hogd ned på begynnelsen av 1930 - tall et av Ole G. Kihle
(Gnr 51, bnr 1) , men hvorvidt det sto igjen frøtrær eller om hele området ble flatehogd er usikkert .

Skjøtsel og hensyn:

Skogen bør optimalt sett få lov til å utvikle seg fritt. Særlig flatehogst er ødeleggende, mens plukkhogst
trolig vil være akseptabelt for å sikre dagens dokumenterte verdier. Åpen trefrøstillingshogst er
negativt. Det er lite død ved i området og det ville være positiv om dødved - mengden økes over tid.
Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning til furutr ærne (gjennom mykorrhiza) slik at hogst
av furutrær ved forekomstene av sjeldne sopparter kan ødelegge l ivs vilkårene for disse soppene.

Verdisetting:

Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av at dette er en av de aller mest verdifulle
sandf uruskogene på Ringerike og i regionen for øvrig. Kilemoen er den biologisk mest verdifulle av de
større, intakte sandfuruskogsmoene på Ringerike , spesielt av den tørre og lavdominerte typen . Moen
har store arealer med velutviklet, tørr, noe rikere, lavdomi nert sandfuruskog med et tynt humuslag.
Denne utformingen er et viktig habitat (hotspothabitat) for enkelte sjeldne/rødlistede karplanter,
insekter og en rekke sopparter (sandfuruskogssopper). Pr 2015 er s ju rødlistede sopparter registrert.
Blant annet av den meget sjeldne slørsoppen Cortinarius violilamellatus .

1 Denne var tidligere bestemt til blåfotstorpigg Sarcodon glacopus men ved en gjennomgang av det norske
materialet dreier dette seg om besk storpigg. Blåfotstorpigg er trolig ikke registrert i Norge, men den nært
beslektede Sarcodon pseudoglacopus trolig er det.
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Lokalitetsnr Naturbasen 2 . Nedre Kilemoen

Naturtype Sandfuruskog

Utforming Intermediær sandfuruskog

Verdisetting Lokalt viktig (C)

Figur 7 . Avgrensning av lokaliteten Nedre Kilemoen.

Innledning:

Lokaliteten er basert på kartlegging i forbindelse med reguleringsplan med konsekvensutredning for
mulig utvidelse av eksisterende sandtak på Kilemoen. Lokaliteten ble befart av Rune Solvang, Aspla n
Viak den 9 .9.201 5 (brattkanten ned fra Kilemoen) og 17.11.2015 (hele lokaliteten) . Enkelte delområder
av l okaliteten er i tillegg befart av Ringerike soppforening. Det er en stor usikkerhet knyttet til
avgrensning. Spesielt gjelder de helt flate moene ne d mot industriområdet som ved nærmere
kartlegging av sopp kanskje ikke kvalifiserer som naturtypelokalitet, i hvert fall ikke alt. Noen mindre
småflater med ungskog inngår som en del av arronderingen.

1

2
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Beliggenhet og naturgrunnlag:

Lokaliteten ligger øst og nordøst for og nedenfor kanten av de mektige løsmasseavsetningene på
Kilemoen . Mot Begna består lokaliteten av flate furumoer, mens de nordre delene består av et
småkupert dødislandskap med variert topografi inklusive nord til østvendte bratt kant er ned mot
Begna . Lokaliteten grenser til hogstflater og ungskog , i sør mot en stor hogstflate mot industriområdet
på Nedre Kilemoen og i nord mot hogstflater, ungskog og traktorveger. I sør er grensa skarp, mens den
i nord er glidende.

Naturtyper, ut forminger og vegetasjonstyper:

Lokaliteten består av sandfuruskog og er ført til utforming intermediær sandfuruskog, men store deler
av lokaliteten består av blåbær( lyng ) furuskog med . Svak lågurt skog og partier med småbregneskog
opptrer også.

Artsmangfold :

Tresjiktet er furudominert men innblanding av gran og boreal e løvtrær . Det er et større innslag av gran
og boreale løvtrær som gråor, rogn, bjørk og selje i fuktigere områder, spesielt inn mot den bratte
terrasseskråningen opp mot selve Kilemoen og i br attkanten ut mot Begna . Også i dødisgropene inngår
det en del løvtrær. Karplantefloraen i naturtypelokaliteten er hovedsakelig fattig med røsslyng,
krekling, tyttebær, hårfrytle, linnea, myk kråkefot , stri kråkefot og storbregner (nedvisnet på
kartleggings tidspunktet 17.11). Fingerstarr, gjøksyre og snerprørkvein forekommer i brattkanten mot
Begna. Rikere lågurtvegetasjon ble ikke registrert. Vani l jerot forekommer også her spredt. Soppfloraen
er lite undersøkt . B illeslørsopp ( Cortinarius coleoptera DD ) og f urufåresopp ( Albatrellus subrubescens
N T er registrert. Potensialet for rødlistede jordboende sopp vurderes som størst i brattkanten ut mot
Begna samt trolig i og ved dødisgropene. For øvrig er en rekke vanlig forekommende sopper registrert.
Det er et potensial for rødlistede vedboende sopp på død ved i brattkanten ut mot Begna, men
potensialet vurderes som svakt.

Fremmede arter:

Ingen fremmede arter er registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning:

Et nettverk av store og små turstier krysser gj ennom lokaliteten. Turstiene anses som positivt for
naturverdiene da dette medfører noe slitasje og blottet mineraljord som er gunstig for en del sopp.
Lokaliteten er død ved fattig da det er drevet et aktivt skogbruk i hele området, men de bratteste
parti ene mot Begna har en del død ved av furu og bjørk samt gadd av gråor. Et fåtall bjørk med grov
sprekkebark (opp mot 1.55 m i omkrets) er regis trert. Furutrær med beskjedne dimensjoner dominerer
(0.70 m i omkrets), men furutrær opp mot 1.60 m i omkrets oppt rer i brattkanten. Enkelte stier går
gjennom l okaliteten.

Skjøtsel og hensyn:

Skogen bør optimalt sett få lov til å utvikle seg fritt , men siden spesielt de flate nedre delene på Nedre
Kilemoen er attraktive skogbruksareal vil det trolig bli gjennomført hogst her senere . F latehogst er
ødeleggende, men plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre dagens dokumenterte verdier.
Åpen trefrøstillingshogst er negativt. Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning til
furutrærne (gjennom mykorrhi za) slik at hogst av furutrær ved forekomstene av sjeldne sopparter kan
ødelegge livsvilkårene for disse soppene. Det er lite død ved i området og det ville være positiv om
dødved - mengden økes over tid.
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Verdisetting:

Lokaliteten er vurdert som lokalt vi ktig (C) da deler av området består av sandfuruskog med et
potensial for funn av rødlistede sopper. Nærmere soppundersøkelser bør gjennomføres over flere år
for å dokumentere forekomst av rødlistede og sjeldne arter knyttet til naturtypen.
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RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS Storgaten 13 32 11 7 7 22 32 11 74 00
email - adresse: postmottak@ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Miljø og arealforvaltningen, Areal og byplankontoret

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
10 / 960 - 27 11656 / 14 L12 09.05.2014

UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR RINGERIKE VANNVERK

Det vises til: Saksprotokoll, formannskapet , 11.3.2014, sak 44/14 og tilhørende
saksdokumenter.

Hjemmel for uttalelse: Folkehelseloven, kapittel 3. Miljørettet helsevern, Forskrift om
miljørettet helsevern og Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).

Kommuneoverlegens vur dering av valg av vannkilde og beskyttelse av denne inngår i
Mattilsynet godkjenning av valgte vannkilde . V i støtter forslaget om regulering av klausulerte
område for å en fortsatt god og sikker vannkilde for store deler av Ringerikes befolkning .

Etter vårt syn må grusuttak i området reguleres i samsvar med plan - og bygningslovens
bestemmelser slik drift og annen bruk av grustaket ikke medføre en risiko for forringelse av
drikkevannskvaliteten eller redusert sikkerhet i vannleveransen.

Med hils en e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern

telefon: 905 62 030























Marthe Kihle

Kile Gård (51/1)

Kilealleen 23

3516 Hønefoss

Ringerike kommune, areal - og byplankontoret

Postboks 123 sentrum

3502 Hønefoss

Angående 354 Ringerike vannverk, oppstart av områderegulering. (sak 44/14)

Som eier av Kile Gård (gbnr 51/1) har jeg følgende merknader til reguleringsarbeidet.

1. Figur to, side 10, planbeskrivelse: Grusveien ned til sandtak på gårdsnr 52/1 (Støa)
Veien eies av 52/1, 52/2 og Kile Gård (51/1) . Halvparten av veien ligger på eiendommen 51/1
ned til eksisterende grusutt ak .
Veien vil benyttes til skogsdrift, fremtidig grusuttak og som generell adkom st til nordre del av
eiendommen.

2. Vil i tillegg bemerke at forslaget til klausuleringssonene 2A, 2B og 3 er for omfattende , og
legger unødvendige begrensninger på arealet til 51/1 .

Mvh

Marthe Kristine Kihle
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Gnr/bnr 52/1 - Uttalelse til søknad fra Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon for 

Støen grusuttak 

 

Vi viser til høringsbrev datert 30.06.2017. Høringsbrevet er videreformidlet til aktuelle 

fagområder i kommunen, slik at de har fått muligheten til å komme med innspill.  

 

1. Planstatus  

1.1 Kommuneplanens arealdel 

Støen grusuttak er i gjeldende kommuneplan avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål 

(LNF) og markert som nedslagsfelt for drikkevann.  

Kommuneplanen er for tiden under revisjon, og forslag til ny arealdel er på høring og offentlig 

ettersyn med høringsfrist 25.08.2017.  

I forslag til ny arealdel er deler av 

eksisterende uttaksområde foreslått 

avsatt til råstoffutvinning (se 

kartutsnittet til høyre). Dette er den 

delen av området som per i dag er 

berørt av tidligere uttak, og som det iht. 

nye klausuleringssoner og bestemmelser 

for Ringerike vannverk kan være 

aktuelt å tillate uttak.  

Avsatt område er 30 daa, altså vesentlig 

mindre enn arealet det søkes 

driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i 

søknaden).  

Området for øvrig er foreslått avsatt til LNFR-område. Videre er det lagt inn en hensynssone 

(Sikringssone – Område for grunnvannsforsyning H120) som tilsvarer klausuleringsområdet 

for Ringerike vannverk.  

 

1.2 Reguleringsplan 

Støen grusuttak er per i dag ikke regulert, men inngår i planområdet for reguleringsplan for 

Ringerike vannverk som er under utarbeidelse. Formålet med denne planen er å sikre 

drikkevannskilden.  

I området der det eventuelt åpnes for råstoffutvinning i ny kommuneplan og ny reguleringsplan, 

vil det stilles krav om egen detaljregulering for dette. 
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2. Miljø og omgivelser  

2.1 Ringerike vannverk 

Støen grusuttak ligger i influensområdet for hovedvannkilden for Ringerike vannverk. 

Vannverket forsyner i dag ca 23 000 pe, og har en planlagt utvidelse med kapasitet opp mot 

60 000 pe fram i tid.  

Det foreligger en klausuleringsplan for området fra 1984 (sonekart og bestemmelser følger 

vedlagt). Området det søkes driftskonsesjon for ligger i sone 2 og 3 i klausuleringsplanen.  

Nye krav fra NGI har gitt behov for ny klausulering, og kommunen ønsker å fastsette dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Forslag til ny klausuleringsplan med sonekart og 

beskyttelsesbestemmelser er utarbeida av Asplan Viak. Dette følger vedlagt. Her er det mer 

informasjon om bakgrunnen for soneinndelingen og bestemmelsene. Ny klausuleringsplan 

danner grunnlag for hensynssoner og bestemmelser i forslag til ny reguleringsplan for området.  

Av hensyn til vannkilden er det lite ønskelig med ytterligere utvidelse og drift av eksisterende 

grusuttak. I denne forbindelse viser vi også til uttalelse fra Miljørettet helsevern i kommunen, 

som følger vedlagt.  

Området består av åpne grusmasser som gir en kort vei/tilgang til grunnvannet, og fjerning av 

dette vil gjøre grunnvannet sårbart for forurensing. Vegetasjonsdekket som er i terrenget i dag 

er en viktig beskyttelse/buffer for «sur» nedbør og forurensing, og bør ikke fjernes. Det er 

allerede i dag bekymring i forhold til eksisterende uttak, da masseuttak bidrar til å redusere 

umettet sone, og dermed nedsettes magasinets naturlige renseevne. Det er videre en 

forurensningsrisiko knytta til selve driften av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, 

kjemikalier etc.).  

Vi gjør oppmerksom på at området er hovedkilde og reservekilde til Ringerike vannverk. Ved 

bortfall av disse kildene vil man ikke klare å levere vann til Hønefoss og omegn. Nærmeste egna 

overflatevannkilde er Tyrifjorden eller Sperillen som vil medføre at det vil gå lang tid før en 

kilde er på plass. 

Rett nord for grusuttaket går en bilvei som er adkomstvei ned til Tjorputten (brønnområde). På 

kart som følger søknad om driftskonsesjon er uttaksreal markert helt inntil adkomstveien. 

Denne adkomstveien må bestå, og det må settes av en sikringssone for å trygge denne veien. I 

deler av uttaksarealet er det i dag tatt ut masser tett opp mot veien, slik at det er en bratt 

skråning fra veien og ned i uttaket.  

 

2.2 Naturmangfold; sandfuruskog 

Uttaket ligger i et område med sandfuruskog, som er en naturtype med begrenset utbredelse i 

Norge. Sandfuruskogen på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt naturmangfold (verdi 

A).  I Ringerike forekommer sandfuruskog på Eggemoen, Kilemoen og Hensmoen. 

Landbrukskontoret vurderer at den samla belastningen på sandfuruskog i Ringerike har nådd 

smertegrensen. En stor del av sandfuruskogen er nedbygd, planlagt nedbygd, allerede tatt i bruk 

som masseuttak eller regulert til framtidig masseuttak.  

Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet, og vurdert å være en av de mest 

verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige soppforekomster. Verdien 
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begrunnes bl.a. med områdets størrelse og innhold av en rekke krevende rødlista 

sandfuruskogarter.  

Områderegulering for Kilemoen Sanduttak (Svelviksand AS) ble vedtatt 06.04.2017. 

Planvedtaket er påklaget, og klagebehandling pågår. Av hensyn til sandfuruskogen ble 

uttaksområdet redusert i forhold til det som er avsatt til uttak i kommuneplanens arealdel. Etter 

reduksjonen gir planforslaget mulighet for å ta ut om lag 12 mill. m3 masser. Uttakets levetid er 

anslått til ca 55 år, gitt en årlig uttaksmengde på 330 000 tonn.  

Sandfuruskog på Kilemoen ble kartlagt av Asplan Viak i 2015. Området som ble kartlagt 

omfatter ikke området det nå søkes konsesjon for, men vi antar at skogen i dette området er av 

tilsvarende type som ellers på Kilemoen. Naturmangfold må kartlegges før det eventuelt åpnes 

for ytterligere grusuttak i området.  

 

2.3 Friluftsliv 

Støen grusuttak ligger på Kilemoen, som er et mye brukt bynært trenings- og 

friluftsområde. Kommunen gjennomført i 2013 en kartlegging og verdisetting av 

bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Kilemoen ble her klassifisert som et B-

område. Som retningslinje for saksbehandling for B-områder gjelder følgende:  

I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i 

eksisterende reguleringsplan, utover tiltak som er ledd i tilrettelegging for 

friluftsliv eller tiltak som ikke forringer områdets verdi som friluftsområde. 

Det bør ikke igangsettes reguleringsplaner med formål som forringer 

områdets verdi som friluftsområde. Hvis det likevel åpnes for 

tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi som friluftsområde 

bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftslivsverdien skal til enhver tid være 

ivaretatt. 

Områderegulering for Kilemoen sanduttak ble som nevnt vedtatt 06.04.2017. Ved 

uttak i tråd med denne planen vil friluftsområdene på Kilemoen over tid bli betydelig 

redusert. Kilemoen er altså under press fra flere kanter, og det er et stort 

engasjement lokalt for å ivareta området som et trenings- og friluftsområde.  

 

3. Avslutning  

3.1 Eksisterende uttak og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven 

Kommunen anser at det er skjedd en vesentlig endring/utvidelse av Støen grusuttak 

etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i 1995. Det er uenighet 

mellom grunneier og kommunen om dette temaet. Grunneier mener drift av uttaket 

er lovlig, og at det ikke foreligger søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. 

Kommunen sendte 05.04.2016 et forhåndsvarsel om pålegg om stans til Hæhre 

Entreprenør AS. Dette brevet følger vedlagt. Her er kommunens vurdering av saken 

nærmere beskrevet, herunder kommunens vurdering av klausuleringsavtalen fra 

1985.  

 

3.2 Konsesjonsområdet 

I konsesjonssøknaden er omsøkt areal oppgitt til 130 daa. På kartet som følger 

søknaden, er konsesjonsområde og uttaksareal vist. Arealmåling i vårt kartsystem 

viser at markert konsesjonsområdet er ca 92 daa, og uttaksareal ca 75 daa. Det er 

altså et relativt stort avvik mellom oppgitt areal, og kartfesta areal.  
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Dersom konsesjon innvilges ber vi om at det blir nøye klarlagt hvilket område det 

gis konsesjon for.   

Kommunen har foretatt en innmåling av kanten rundt eksisterende uttak, og har 

kommet til at om lag 40 daa er berørt av tidligere uttak.  

 

3.3 Kommunens vurdering av konsesjonsspørsmålet 

I høringsbrevet ber dere offentlige etater ut fra eget ansvarsområde, vurdere om det 

er forhold som tilsier at driftskonsesjon ikke bør innvilges, eventuelt om det skal 

stilles vilkår om avbøtende tiltak.  

Ringerike kommune mener driftskonsesjon ikke bør innvilges. Uttaket ligger i et 

område med flere interesser som vil berøres av et uttak. Kommunen er særlig 

bekymret for konflikten mellom drikkevannshensyn og grusuttak.  

Dersom direktoratet likevel vil gi driftskonsesjon, er det etter kommunens mening 

svært viktig å avklare konsesjonsområdet nærmere, samt konsekvenser av uttaket. 

Hvilket område skal det gis konsesjon for, til hvilket nivå og med hvilke krav og 

forutsetninger. Dette er tema som best avklares gjennom en planprosess etter plan- 

og bygningsloven. Kommunen anser videre at direktoratet vil ha et bedre grunnlag 

for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en 

reguleringsplan for uttaket.  

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. Jostein Nybråten (tlf. 971 38 977) ved 

kommunens utbyggingsavdeling kan svare på spørsmål som går direkte på 

vannverket. Guro Li (tlf. 959 68 480) kan svare på spørsmål i forhold til 

plansituasjon og øvrige temaer.  

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Heidi Skagnæs   
leder miljø- og arealforvaltning   
  Guro Li 

  arealplanlegger 

  guro.li@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Hæhre Entreprenør AS, søker  

Hans Anton Støen, grunneier 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Interne høringsparter som har uttalt seg:  

Landbrukskontoret, Teknisk forvaltning Utbygging og Miljøretta helsevern 
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Vedlegg: 

1. Klausuleringsbestemmelser fra 1984 (gjeldende) 

2. Klausuleringssoner 1984 (gjeldende) 

3. Ny klausuleringsplan 

4. Nytt klausuleringskart  

5. Uttalelse fra Miljørettet helsevern i Ringerike kommune, datert 22.08.2017.  

6. Uttalelse fra Landbrukskontoret i Ringerike og Hole, datert 09.08.2017 

5. Brev fra Ringerike kommune til Hæhre entreprenør AS, datert 05.04.2016 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4161-7   Arkiv: PLN 0605_404  

 

 

0605_404 - Detaljreguleringsplan - Gunbjørrud - 1.gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Gunbjørrud 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, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa. Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse som er 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 å 

legge til rette for 36 nye tomter i områder, med kjøreveg til tomtene. Adkomsten til 

hytteområdet vil skje via Ringerudsetervegen.  

 

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet.    

Tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i 

NVE atlas. Derfor er det satt inn et bestemmelsesområde med rekkefølgekrav til vurdering av 

snøskredfare og eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates utbygging av disse tomtene. 

 

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

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

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

 

Innenfor planområdet tillates høyder for ramloft/oppstugu på tomtene 1-3, 15-24, 28, 29,30 og 

32. 

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette grunnet området er forholdsvis bratt, og hyllene 

som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil 
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bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt 

for landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget, og for muligheten for uteplass etc utafor 

hyttene på utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense 

på 2 m fra formålsgrense. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18, 20, 25, 27, 30 og 35. 

 

Adkomstveger til de første 27 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.  

Adkomsten ned til platået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt.  Tomtene her nede har 

imidlertid en fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt 

best mulig i terrenget av hensyn både til terreng, landskap og visuelle forhold samt 

opparbeidelseskostnader. Vegtraseen vil medføre skjæring og fylling, men området ligger godt 

skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord og tilrettelegges for etablering av stedegen 

vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.  

Det åpnes for at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved 

opparbeidelse for i kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal 

ikke berøre tomtegrenser eller areal for avløpsanlegg. Det aktuelle området er merket som 

SKV a i plankartet. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplanen 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. Planarbeidet ble påbegynt høsten 

2011, men ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt krysset mellom 

fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldigheten 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 2016 ble det endelig 

avklaringer i forhold til kryss- spørsmålet og planarbeidet ble gjenopptatt. Nytt oppstartmøte 

ble ikke vurdert å være nødvendig.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Men det eksisterer fritidsbebyggelse 

nord for planområdet i Veslefjellområdene.  

 

For å komme til planområdet er det foreslått å bruke Ringerudsetervegen. Vegen har god 

standard og krysset ved fylkesvegen er rustet opp i forbindelse med reguleringsplaner i 

området. Det er ikke opparbeidet noe infrastruktur i planområdet i dag. 

 

Planområdet ligger på ca 690-770 moh. Det er hovedsak barskog i område med overvekt av 

gran. Skogsområdene er registrert med lav bonitet eller som uproduktiv skog. Innimellom kan 

man finne bart fjell. Berggrunnen er granitt.  

 

I naturbase og artskart finner man ikke noe registrering i forhold til miljøforhold, dyre- og 

planteliv. 
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Planforslaget 

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

20.03.2017.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

- Oversiktskart, snitt 

- VA plan 

- Lengdeprofiler 

- Tverrprofiler 

- Vedlegg med bl.a. innspill 

 

 

Plantype 

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

Berg. Planen er utarbeidet av ar plan & landskap as 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 fremtidig fritidsbebyggelse og LNFR-

områder.  

 

Maksimal utnyttelsesgrad begrenses i BYA er total 170 m². Av dette kan maksimum 20 m² 

brukes til uthus, maksimum 30 m² brukes til parkering og maksimum 120 m² brukes til 

hytte/fritidsbolig.  

 

Det tillates innlagt vann i bebyggelse i byggeområdene. Det tillates etablert både svartvann- 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 naturlandskapet.  

 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen: gnr 299, bnr 1. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 06.07.2016 og kunngjorde det i Ringerikes Blad i oktober 
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2016, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 07.07.2016 

Planleggingen må ta hensyn til landskap og natur. Viser til den europeiske 

landskapskonvensjonen og til T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse. Randsoner langs 

vassdrag er artsrike og bevaringsverdige og et tilstrekkelig grøntbelte langs vassdraget må 

innreguleres.  

Det må redegjøres for forhold til naturmangfoldloven. 

Planleggingen bør tilrettelegge for alternative oppvarmingsmåter, f.eks. varmepumpe eller 

bioenergi.  

Forhold knyttet til risiko og sårbarhet må vurderes, det vises til veileder knyttet til bl.a. skred. 

Det anbefales at videre planlegging vektlegger prinsippene om universell utforming. 

 Forslagstillers kommentar: Hensyn til landskapet blir redegjort i planbeskrivelsen. Det 

er kun mindre bekkefar innenfor planområdet. Naturmangfoldloven blir beskrevet i 

planbeskrivelsen. Det vil anbefales varmepumpe. Ift aktsomhetsområde for skred er det 

satt inn rekkefølgekrav til vurdering. Området har store høydeforskjeller og begrenset 

egnethet ift tilgjengelighetskrav. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Buskerud fylkeskommune, 26.08.2016  

Området ble registrert i forhold til kulturminner i 2013, og det ble ikke gjort funn i området. 

Bestemmelse knyttet til varsling må settes inn. 

Det er ikke kjente kulturminner fra nyere tid innenfor området- men det anbefales å sette krav 

til nye tiltak for å sikre god tilpassing til omgivelsene. 

 Forslagstillers kommentar: Varsling har blitt satt inn i bestemmelsene. 

 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.  

 

 

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

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 

06.07.2016, med høringsfrist 01.09.2016. 

 

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 å legge til rette for 36 nye hyttetomter ved Gunbjørrud.  Planens avgrensning 

er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for Ådalsfjella. Mindre 

justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet. På plankartet er det vist 

hvor hytta skal ligge på eiendommen. Dette er fornuftig i forhold til terrengforholdet og at 

hyttene skygger minst mulig grad for hverandre, samt minske fjernvirkningen. Et annet tiltak 

som reduserer fjernvirkninger noe, er krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av 

utebelysning.  

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette virker fornuftig siden området er forholdsvis bratt, 

og hyllene som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å ha 4 meter byggegrense på hele 

felte, kan dette medføre at hyttene blir lagt ut på hyllene, som vil være negativt for 

landskapsvirkningnen. De tomtene som har behov etter disse kriteriene har byggegrense på 2 

meter. 

 

Enkelte av tomtene åpnes det for oppstugu hvor takvinkelen på oppstugudelen ikke skal 

overstige 25 grader.    

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg ovenstående og 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- 1 2 i loven legges til grunn ved 

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

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

opplysninger fra kommunen eller fylkesmannens om 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 naturmangfoldets om følge av tiltaket vurderes som liten og ”føre- var” 

prinsippet vektlegges i liten grad i denne saken. 

 

§ 10, samlet belastning. Kommunedelplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i 

området og fastsatt aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i all hovedsak 

overensstemmelse med kommuneplanen og utnytter de arealene som ansees å være egnet i 

området – samtidig som det ivaretar grøntkorridorer. I tilknytning til området er det store 

tilsvarende arealer som forblir urørt, og som ikke er naturlig å bruke for beboere i 

fritidsboligene innenfor området. Med bakgrunn i at det ikke er kjente truede arter eller 

naturtyper innenfor området samt at tilsvarende arealer bevares i nærområdene i stort omfang 

vurderes skadeomfanget for naturmangfoldet å være lite. Den samlede belastningen av 

utbyggingen vurderes å være liten. 

 

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Planen tilsier at urørte arealer vil tas i bruk til 

bebyggelse og infrastruktur. Det vurderes ikke å være behov for å fremskaffe mer kunnskap. 

Med dette er det heller ikke behov for overvåking eller avbøtende tiltak. 

 

§ 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 innenfor arealer avsatt i kommunedelplanen, med små justeringer. 

Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene i naturmangfoldloven og forslaget til 

reguleringsplan. 

 

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

 

 

 

Grøntstruktur 

Området som er avsatt er begrenset i størrelse. Det er søkt å utnytte terrenget der det ligger til 

rette for det, mens våte myrområder og bratte lisider nødvendigvis ikke kan tas i bruk til 
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bebyggelse. Disse bidrar til å gi området luft og rom. I og med at mulighetene for å etablere 

bebyggelse er noe begrenset, og at det dermed foreslås litt tettere utnytting der det er egnet, er 

det 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. Ny bebyggelse vil utgjøre et lite areal i et stort område uten bebyggelse eller andre 

tekniske inngrep. Det er med bakgrunn i dette begrenset behov for grøntstrukturer internt i 

området. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

For tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for 

snøskred i NVE atlas. Dette er ivaretatt i bestemmelsene under rekkefølgebestemmelser punkt 

3. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Gunbørrud 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 utgangspunkt i denne sammenheng og det er kontinuerlig 

etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjel 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 

Plankart 

Reguleringsbestemmelser 

Planbeskrivelse 

Oversiktskart og snitt 

VA plan Gunbjørrud 

Gunbjørrud lengdeprofiler 

Gunbjørrud tverrprofiler 

Vedlegg - adresseliste, varsling, merknader, kulturminner) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder (Konstituert): Line Synøve Østvold 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud hyttefelt  
 

Utarbeidet av Ringerike kommune/ konsulent, 11.09.2017 

Sist revidert  

 

 

1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

Høring og offentlig ettersyn  

2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet  

Vedtatt av Kommunestyret  

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

 

1. Bebyggelse og anlegg,   

   Fritidsbebyggelse, frittliggende, BFF 

   Område for drikkevannsforsyning, BVF 

   Avløpsanlegg, BAV 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

   Veg, felles, SKV 

 

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, 
   Skogbruk, LSK 

   Friluftsformål, LF 

 

Hensynssoner, 

  Bestemmelsesområde; Krav til nærmere undersøkelse, #1 

 

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 

plan- og bygningsloven § 12-7. 
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§ 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.  

 

§ 1.2 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 

varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 

 

§ 1.3 Strømtilførsel (4) 

Høyspentlinje, 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 bortledning av avløpsvann er sikret. VA-plan for hytteområdet Gunbjørrud (Sweco 

0100/2017) 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  

Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget.  Innenfor området tillates høyder for ramloft/ 

oppstugu på tomtene 1-13, 15-24, 28, 29,30 og 32 med tillatt gesimshøyde inntil 4,4 og 

mønehøyde inntil 6,3 m, alle høyder i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygningen. For tomtene 14, 25, 26, 27, 31 og 33-36 tillates gesimshøyde inntil 3,6 m og 

mønehøyde inntil 6,0 m. Alle høyder er i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygningen.  
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Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. Takvinkelen på 

oppstugudelen skal ikke overstige 25 grader. Det tillates takoppløft som ikke er høyere enn 

møne 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.  

 

4. Punkt, plassering av hytte 

Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Dette merket skal ligge innenfor 

hyttas grunnmur. Mindre justeringer av plassering av hyttene, adkomstveger og 

parkeringsplasser kan gjøres ved byggesøknaden dersom det dokumenteres at endringene gir 

minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng.  Byggegrense mot større veger er 

vist på plankartet.  

 

5. Utforming  

Bebyggelse kan planlegges med samtidsarkitektur såfremt bygningene harmonerer med 

tilliggende bebyggelse som naturlig hører til samme gruppe.  

 

Ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming, tilpasset tradisjon og/ eller eksisterende 

bebyggelse mht material og fargebruk, stiluttrykk, vindussetting og det landskap og natur den 

inngår i.   

 

Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede materialer i mørke nyanser. Lyse farger og 

kontrastfarger godkjennes ikke. Uthus skal oppføres i samme materiale og med samme takform 

som hovedbygningen. 

 

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Høyde på 

grunnmur/ pilarer, målt fra laveste terrengnivå til overkant gulv, skal ikke overstige 0,8 m. 

Kjeller/ underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring og 

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.  

 

Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde. 

 

6  Tomtedeling  

Der tomtedeling ikke er illustrert på plankartet, eller der det er ønskelig med endringer i den 

viste tomtedelingen, skal det være vedtatt tomtedelingsplan for et naturlig delområde før det 

gis tillatelse til fradeling av enkelt tomter eller igangsetting av tiltak, jfr. PBL § 28-1 nr.3.  

 

Ved fradeling av enkelttomter kan det for å oppnå bedre tilpasning til terrenget, i henhold til 

matrikkelloven § 33 foretas mindre justeringer av grensene.  
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§ 2.2 Område for drikkevannsforsyning, BVF 

1. Forsyning  

Vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser/ fjell. Det skal dokumenteres at 

vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann.  

Plassering og utføring av brønner må foretas av fagkyndig personell og i tråd med VA-plan for 

området (Sweco 0100/2017).  

 

§ 2.3 Avløpsanlegg, BAV 

Det tillates lagt inn vann i hyttene. For hytter med innlagt vann skal utslipp av gråvann skje til 

separate eller gruppevise renseanlegg beregnet for dette. Alle utslipp fra private avløpsanlegg 

skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. Avsatte renseområder i VA-planene skal 

brukes til fellesanlegg og/eller utslippssted (etterpolering) for renset avløpsvann fra 

enkeltanlegg/små fellesanlegg. Enkeltanlegg kan godkjennes der det er mest hensiktsmessig. 

Vannklosett kan tillates 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 VA-plan for området (Sweco 0100/2017). 

 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

§ 3.1 Veg og parkering, SKV 

 

1. 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.  

Ved bygging av strekningen SKVa mellom tomt 27 og snuhammer i sør kan justeringene være 

inntil en vegbredde (8m). Justeringen skal ikke medføre endringer for tomter eller areal for 

avløpsanlegg. 

Veger innenfor området skal tåle 10 tonn akseltrykk. 

 

2. Parkering 

Parkeringslommer til ny og eksisterende bebyggelse kan etableres på egnede steder langs 

adkomstvegen. 

 

 

§ 4 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 
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§ 4.1 Skogbruk, LSK 

Området skal brukes til jord- og skogbruksvirksomhet.  

Det er tillatt å gjøre nødvendige, enkle tiltak for å legge til rette for skiløyper og turstier som 

vist på plankartet. Det kan legges ledningstraseer for vann/avløp og kabler gjennom 

skogbruksområdet. 

Det tillates oppsetting av trafo i område for skogbruk på egnet plass etter avtale med lokal 

energi leverandør.  

 

§ 4.2 Friluftsformål, LF 

Vegetasjonen i området skal bevares. 

Innenfor område tillates tilrettelegging for sitteplasser og grillplass.  

 

 

§ 5 Rekkefølgebestemmelser  

 

1. Krav til veger, vann- og avløpsordninger 

Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsanlegg skal tekniske planer 

for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenget 

tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg. 

 

2. Krav før tillatelse til tiltak 

Før det kan gis tillatelse til tiltak på enkelttomter skal:  

- området med fritidsbebyggelse være sikret hygienisk betryggende og tilstrekkelig 

vannforsyning.   

- 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 eksisterende fritidsbebyggelse. 

 

3. Krav til vurdering av skredfare 

Før det tillates utbygging på tomtene 1,2,3,4,7,8 og 9 skal det gjennomføres vurdering av fare 

for snøskred. 

 

 

§ 6 Bestemmelser om utfyllende planer (plankrav) 

 

§ 6.1 Situasjonsplan  

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. Bestemmelsesområde; krav til nærmere undersøkelser 
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Innenfor området skal det gjennomføres vurdering av snøskredfare i forhold til tomtene 

1,2,3,4,7,8 og 9.   
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1 INNLEDNING 
 

1 a)    Bakgrunn for og hensikt med planarbeidene 
Planene skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella. 
Det er etterspørsel etter tomter i området og kommunedelplanen har tilrettelagt for denne 
muligheten.   
 

1 b)    Profil 
Ådalsfjella er et «familieområde» med godt tilbud av turterreng og langrennsløyper. Sammen med 
kort avstand fra sentrale deler av østlandsområdet gjør dette at området er 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. Området vil ha vegadkomst fra Ringerudsetra hvor det er etablert 
fritidsbebyggelse samt et mindre skitrekk med kiosk mv. Økt bruk av området vil styrke 
næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet, og i 
kommunen.  
 

1 c)    Eiendomsforhold, tiltakshaver/ konsulent 
Planområdet omfatter gnr 299, bnr 1, hvor grunneier og tiltakshaver er Karin Bang. 
Planen utarbeides av ar plan & landskap as ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud 
 

1 d)  Planprogram/ krav til konsekvensutredning 
Område for fritidsbebyggelse er avsatt i kommunedelplan for Ådalsfjella og det foreslås kun mindre 
justeringer av dette. Det er med bakgrunn i dette ikke krav til konsekvensutredning for planen.  
 
 
  

Områdene ved 
Tosseviksetra 

Områdene ved 
Ringerudsetra 

Veslefjell 

Områder for 
utbygging på 
Gunbjørrud  

Tosseviksetervegen 

Ringerudsetervegen 

Høgfjell 
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2 PLANSTATUS 
 
Området er i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30. 06. 2011, avsatt til byggeområder for 
fritidsbebyggelse og LNF-område. Det foreslås enkelte mindre justeringer av formålsgrensene i 
kommuneplanen av hensyn til terreng og framkommelighet. Området er tidligere uregulert, men 
grenser inntil reguleringsplan for Veslefjell II, vedtatt 1999, som har regulert inn to mulige framtidige 
adkomster til dette området. det øvre adkomsten er ikke lenger aktuell da det ikke er avsatt arealer 
for fritidsbebyggelse her i siste kommunedelplan.  
 
Områdene ved Ringerudsetra er et etablert senter med et lite skitrekk og fritidsbebyggelsen 
lokaliseres med dette i tilknytning til et område med både bebyggelse og aktivitet.  
 
Planforslaget følger i hovedsak rammene i kommunedelplanen, det er justeringer ihht detaljert 
vurdering av terrenget i området.  
 
Utsnitt fra Ringerike kommune sine kartsider, kommunedelplaner – innhold.  

 
 
Utsnitt fra kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30. juni 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planområdet 

Veslefjell II 

Ringerudseterveien 
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Kartutsnitt som viser vedtatte planer i området og stiplet linje viser avgrensning av planen som nå 
sendes til behandling.  

 

Temaplaner, statlige retningslinjer  
Planforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming innenfor 
området.  
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3       PLANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON 
 

2 a) Eksisterende bebyggelse og anlegg 
Planområdene ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. Planområdet 
omfatter ca 130 daa. Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor området, men eksisterende 
fritidsbebyggelse nord for planområdet i Veslefjellområdene. Det er heller ikke eksisterende 
fritidsbebyggelse andre steder på eiendommen fra tidligere.   
 

2 b) Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Adkomst til områdene er foreslått fra Ringerudsetervegen. Vegen har god standard og krysset med 
fylkesvegen er rustet opp i forbindelse med reguleringsplaner i dette området. Det er ingen 
infrastruktur i området i dag.  
 

2 c) Terrengforhold, landskap, vann og vassdrag og vegetasjon  
Høydemessig strekker arealet seg fra ca 690 - 770 moh. Terrenget stiger jevnt og til tider bratt fra 
Sperillen og fylkesvegen i øst opp forbi området til Høgfjell med 1000 m høyde som er det høyeste 
punktet i søndre Ådalsfjella. Fritidsbebyggelse i områdene ved Ringerudsetra og Tosseviksetra lenger 
nordover er lokalisert på flatere partier i terrenget. Utbyggingsarealene på Gunbjørrud følger de 
flatere partiene sørover. Det er til dels flott utsikt over Sperillen fra området.  
 
Det er i hovedsak barskog i området i dag med overvekt av gran og områder med bart fjell innimellom. 
Skogsområdene er registrert med lav bonitet eller som uproduktiv skog.  
Berggrunnen i området er granitt. 
 

2 d)   Miljøforhold, dyre og planteliv 
Det er ikke registreringer i området på Direktorat for Naturforvaltning sin naturbase eller på artskart. 
 
 
 

Flyfoto viser vegetasjonsstrukturen i området med 
åpne myrpartier(brune områder) og skogkledte 
arealer.   
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PLANPROSESS 
 
Planarbeidet ble påbegynt høsten 2011. Området ble befart og oppstartsmøte ble avholdt 10. april 
2013. Planarbeidet ble 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 2016 ble det endelig avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og 
planarbeidet ble gjenopptatt. Nytt oppstartsmøte ble ikke vurdert å være nødvendig. Det ble ikke 
mottatt noe referat fra oppstartsmøtet fra Ringerike kommune. 
 
Sweco bidrar med vurderinger av vann og avløp i dette planforslaget, og har laget et notat i forhold til 
løsninger for dette området.   
 
 

4 a) Kunngjøring 
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet er varslet. Overordnede myndigheter, naboer og berørte er 
varslet ved brev datert 06. juli 2016, og annonse ble satt inn i Ring blad i oktober 2016. Kopi av 
varslingsmateriale 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 og Fylkesmannen i 
Buskerud.  
 
Merknadene til planforslaget er samlet i et eget notat som er vedlagt planleveransen.  
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5 PLANFORSLAGET 
 
Planområdet omfatter totalt i overkant130 daa.    
Arealet fordeler seg på: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5,1):  Frittliggende fritidsbebyggelse,  BFF 

Vannforsyning, BVF    
Områder for rensing av avløpsvann, BAV 

     
Samferdselsanlegg og tekn. infrastruktur (PBL § 12-5,2): Veg og parkering, SKV  
       
 
Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift (PBL § 12-5,5): Skogbruk, LSK 

Friluftsområde, LF 
   
Hensynssoner (PBL § 11-8, 12-6); Bestemmelsesområde;  

Krav til nærmere undersøkelse, # 1  
 
          

5 a) Bebyggelse og anlegg        
  
Frittliggende fritidsbebyggelse 
Det er totalt foreslått totalt 36 nye tomter i området.  Området er til dels bratt østvendt, med platåer 
på ulike nivåer i terrenget. Det er søkt å utnytte hyllene og de tørre partiene. Terrenget i dette 
området er noe mer krevende enn arealene lenger nord hvor det er større partier med flatt terreng.   
 
Hoveddelen av tomtene er plassert i samsvar med avgrensningen av byggeområde i kommunedelplan 
for Ådalsfjella, med noen avvik: Tomtene 1-3 er i sin helhet lagt vest for gjeldende avgrensning og 
likedan del av tomtene 4 og 5. Adkomstvegen til tomtene 28-36 er lagt i en liten sving sør for 
avgrensningen i kommunedelplanen for å oppnå best mulige stigningsforhold.  
Til gjengjeld utelates andre deler innenfor byggeområdet. Kommunedelplaner utarbeides i en annen 
målestokk og en finjustering av grensene er naturlig på reguleringsplannivå.  
 
Tomtene 1-4 og 7-9 er lokalisert innenfor areal som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i NVE 
Atlas. Det er derfor satt inn et bestemmelsesområde med rekkefølgekrav til at vurdering av 
snøskredfare og eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates utbygging på disse tomtene.   
 
Det er særlig lagt vekt på terreng/ landskapsvirkning ved vurderingen. De aller fleste tomtene i 
området er lokalisert med svært god ryggdekning i terrenget og høyde på bebyggelsen vil ikke 
medføre negativ påvirkning på landskapsbildet. Det stilles for øvrig i reguleringsbestemmelsene krav 
til utforming og materialvalg for bygningene. 
 
Byggegrense mot veg varierer mellom 2 og 4 m fra formålsgrense. Området er forholdsvis bratt, og 
hyllene som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil 
bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt for 
landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget, og for muligheten for uteplass etc utafor hyttene på 
utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense på 2 m fra 
formålsgrense. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18 ,20, 25, 27, 30 og 35. 
Støv og støy vurderes ikke å være tema i dette området – vegene vil få svært lite trafikk.  
For snøopplag så vurderes hensynet til terreng og landskap som mer vesentlig for området. Det er 
bare enkelttomter dette gjelder og snøopplag vil kunne la seg løse i nærområdene.   
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Kommunedelplan for Ådalsfjella har som en retningslinje at tomtene bør være minst 1,5 daa. I dette 
området er tomtene mindre. Terrenget i området er bratt med smale hyller. Det er til dels forholdvis 
lange vegstrekninger for å nå fram til områdene som er egnet for bebyggelse, og en bør utnytte de 
arealene som er egnet for bebyggelse bedre. Det er også lite hensiktsmessig at hyttetomtene omfatter 
store deler av terreng som er svært bratt og ikke kan brukes til noe. Tomtestørrelsene er i all hovedsak 
over 1,2 daa, men noen unntak ned imot 1 daa.  
 
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 samtidsarkitektur 
i byggeområdene.  
 
Foto fra området ved tomt 6- Det er fin utsikt 
sørover. Området er benyttet til adkomst i 
forbindelse med uttak av skog og er derfor 
uten større vegetasjon.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto fra adkomstvegen forbi tomt 25 med utsikt mot området for tomtene 21 – 24. 

 

Tomt 22 Tomt 24 Tomt 23 
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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 store mengder fritidsbebyggelse i Ådalsfjella. 
I denne forbindelse ble Vikerfjell Forum 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. 
 
Krysset mellom fylkesvegen og Ringerudsetervegen er rustet opp og ny bomløsning er etablert.  
 
Tilkomstveg fram til området omfattes av planer på Ringerud, gnr 298, bnr 1.  Adkomstveger innenfor 
planområdet er regulert med 8 m bredde. Mindre adkomstveger kan bygges smalere enn regulerings-
bredden tilsier, men 8 m reguleringsbredde gir noe større slingringsmonn med hensyn til plasseringen. 
Skråningsutslag er vist som illustrasjon i planen for å synliggjøre at vegtraseene i enkelte områder 
medfører større terrenginngrep.  
 
Adkomstveger til de første 27 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.  
Adkomsten ned til platået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt.  Tomtene her nede har imidlertid en 
fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt best mulig i terrenget 
av hensyn både til terreng, landskap og visuelle forhold samt opparbeidelseskostnader. Vegtraseen vil 
medføre skjæring og fylling, men området ligger godt skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord 
og tilrettelegges for etablering av stedegen vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.  
Det åpnes for at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved opparbeidelse for i 
kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal ikke berøre tomtegrenser 
eller areal for avløpsanlegg. Lengdeprofiler for hovedadkomstvegene er vedlagt.  
 
 

 
Foto viser avslutningen på dagens veg på Ringerud som er regulert videre til grense som mulig adkomst til 
Gunbjørrud.  

 

5 c) Terrengforhold, landskap og fjernvirkning 
Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bevisstheten rundt landskapet og landskaps-
kvalitetene 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 randsona rundt fjellområdet er hyttebebyggelsen lokalisert. 
Kommuneplanen i Ringerike har vurdert områdene og fastsatt at det ved ny utvikling skal bygges 
videre på eksisterende utbyggingsstruktur, og området ved Gunbjørrud er gjennom dette definert som 
et byggeområde som kan utvikles. Dette er rammene for forvaltning av området. Den videre 
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detaljplanlegging skal så hensynet til landskapsmessige forhold, grøntstruktur, eventuelle 
løypekorridorer mv. innenfor områdene foreslått til bebyggelse.  
 
Området ved Gunbjørrud er en videreføring av etablerte områder for fritidsbebyggelse i lisida øst for 
fjellpartiet ved Høgfjell. Arealene har til dels fantastisk utsikt over Sperillen. Området er imidlertid noe 
mer bratt og mer utfordrende å utnytte enn arealene lenger nord.  
 

 
Utsikt fra nedre del av området med søndre del av Sperillen og områdene videre sørover.  

 
Vegetasjonen i området er i hovedsak barskog. 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.  
 

 
Foto fra tomtene på haugen (30 – 36) nordvestover. I etterkant av at bildet er tatt er det tynnet ut i skogen i 
området. 

 
All ny bebyggelse i området vil ha ryggdekning av lia i bakkant. Ny bebyggelse er lokalisert i noenlunde 
tilsvarende høyde som bebyggelsen på tilliggende arealer i nord. For tomtene 31-36 er disse lokalisert 
rundt en liten kolle. Beliggenheten i terrenget tilsier at ny bebyggelse heller ikke her vil bli 
framtredende i det visuelle landskapsbildet. Lisida på østsida strekker seg høyt oppover og det er 
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svært begrenset innsyn til området. Det er også stilt krav til bevaring av vegetasjon på toppen av 
kollen som avsettes til felles friområde.  
 
Bebyggelsen vil med bakgrunn terrenget i området ikke medføre vesentlig negativ fjernvirkning. Det er 
åpnet for bebyggelse med ramloft/ oppstugu i deler av området. Ingen av tomtene vurderes som 
spesielt sårbare, men de mest utsatte er likevel ikke foreslått med tillatt oppstugu/ ramloft. Dette 
gjelder for tomtene 14, 25,26 og 27 samt 31, 33, 34, 35 og 36.Forholdet er fastsatt gjennom 
bestemmelsene.  
 
Det vedlegges snitt som redegjør for terrenget gjennom hele området. Snittlinjene er valgt med 
bakgrunn i de tomtene som vurderes å være mest utsatt.   
 
Bebyggelsen er til dels foreslått noe tettere enn kommunedelplanen anbefaler. Området er imidlertid 
omgitt av store arealer med skog og natur, noe som bidrar til at området fortsatt vil bære preg av å 
være et naturlandskap.  
 
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.  
 
 

5 d) Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling 
Området som er avsatt er begrenset i størrelse. Det er søkt å utnytte terrenget der det ligger til rette 
for det, mens våte myrområder og bratte lisider nødvendigvis ikke kan tas i bruk til bebyggelse.  
Disse bidrar til å gi området luft og rom. I og med at mulighetene for å etablere bebyggelse er noe 
begrenset, og at det dermed foreslås litt tettere utnytting der det er egnet, er 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. Ny bebyggelse vil utgjøre et lite 
areal i et stort område uten bebyggelse eller andre tekniske inngrep. Det er med bakgrunn i dette 
begrenset behov for grøntstrukturer internt i området.  
 

 
5 e) Vann og vassdrag 
Det er ikke vann eller vassdrag med vesentlig størrelse i området. Mindre bekkedrag finnes i grensa 
mellom eiendommene i nord, og i myrområdene vest for tomtene 27-36. I dette myrdraget er det 
lokalisert et lite tjern med starr.  
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Utsikt fra 
området 
nordover 
Sperillen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 f) Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellet 
Området er godt egnet til opphold og friluftsliv med fine turområder både på godværsdager innover 
fjellområdene og mellom de ulike hytteområdene.  
 

Det kjøres gode skiløypenett oppe på knausen vest for området både nordover mot 
Ringerud/Tosseviksetra og Vikersetra og sørover mot områdene ved Flaskerudsetra. Det er tilknytning 
til fjell-løypene opp på Høgfjell fra Ringerud og fra Flaskerudsetra. Ei tilførselsløype mot nordvest kan 
knytte seg fint inn på løypenettet. Nettopp turmuligheter er hovedattraksjonen i Ådalsfjella og 
årsaken til at folk ønsker å etablere seg med fritidsboliger her. Det viser seg også at folk i stor grad 
benytter vegsystemet i nærområdet til turbruk. Det er en sykkelstiforbindelse fra 
Ringerudseterområdet til Tossevikseterområdet, slik at en kan komme langt nordover på grusa sti/ 
veg.  
 
Ved Ringerudsetra er det et lite skitrekk som gir aktivitetsmuligheter. Det er også baseplass for 
paraglidere ute på Ringerudkollen. På Tosseviksetra er det kafe. Det er også mulighet for å ha båtplass 
ved Sperillen for hytteeiere i området slik at sommeren kan ha flere aktivitetsmuligheter.  
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Utsnitt fra Ringerike kommunes kartsider, rekreasjon. Skiløyper er vist med rød heltrukken linje, turveg 
med stiplet svart linje.  
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Kartet viser mulig tilkopling til skiløypenettet (rød stipla linje). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Foto fra nedre del 
av området 
nordøstover mot 
Ringerud-kollen.  
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5 g) Biologisk mangfold, vilt, skogbruk 
Området er vurdert etter opplysninger fra Artsdatabanken, DN sin naturbase, og artskart, 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 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 Samlet belastning. Kommunedelplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området 
og fastsatt aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i all hovedsak i overensstemmelse med 
kommuneplanen og utnytter de arealene som ansees å være egnet i området – samtidig som det 
ivaretar grøntkorridorer. I tilknytning til området er det store tilsvarende arealer som forblir urørt, og 
som ikke er naturlig å bruke for beboere i fritidsboligene innenfor området. Med bakgrunn i at det 
ikke er kjente truede arter eller naturtyper innenfor området samt at tilsvarende arealer bevares i 
nærområdene i stort omfang vurderes skadeomfanget for naturmangfoldet å være lite. Den samlede 
belastningen av utbyggingen vurderes å være liten.  
 
§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Planen tilsier at urørte arealer vil tas i bruk til 
bebyggelse og infrastruktur. Det vurderes ikke å være behov for å fremskaffe mer kunnskap. Med 
dette er det heller ikke behov for overvåking eller avbøtende tiltak.   
 
§ 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 innenfor arealer 
avsatt i kommunedelplanen, med små justeringer.  Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene 
i naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan. 
 
Skogbruket i området har middels og lav bonitet, og utgjør en begrenset inntektskilde. 
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5 h) Kulturminner og kulturmiljø 
Området er registrert for kulturminner sommer 2012, uten at det ble gjort funn. Rapport fra 
kulturminnemyndighetene er vedlagt.  
 
Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell bestemmelse vedrørende funn av kulturminner 
under anleggsarbeid.  
 
 

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 risiko fra snøskred 
i deler av området ved tomtene 
1-3 m-fl.  

 Er det fare for utglidning,  
geoteknisk ustabilitet 
 

Nei Lite sannsynlig 

 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 er 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 
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 Brannberedskap: 
- omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 
- Har området utilstrekkelig 

brannvannforsyning? 
- Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 
 

 
Nei 

 
  
 

Ja 

 
 
 
Brannvann kan hentes i lite tjern i 
området. 

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 ?  
 

 Området er til dels bratt, både 
opp til Veslefjell på vestsida og 
øst for tomtene 31-36.   

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger: 
- Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje/terrormål? 
- Finnes det potensielle sabotasje/ 

terrormål i nærheten? 

 
Nei 

 
Nei 

 

 
 
Det er lagt inn et 
bestemmelses-
område med krav 
til videre under-
søkelser før det 
tillates utbygging i 
området som 
omfattes av 
skredfare, 
tomtene 1-4 og  
7-9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartet viser risiko 
for snøskred.  
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5 j) Alternativ energi 
Det er ikke strøm i området i dag. Men strøm kan fremføres fra Veslefjell området lenger nord. Det vil 
oppfordres til bruk av alternative energikilder i området som varmepumpe eller bioenergi. Det er 
imidlertid ikke økonomisk gjennomførbart å anlegge fellesløsninger med bakgrunn i 
terrengforholdene.  
 

 

5 k) Sanitærteknisk 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 plassert ved 
avkjørsel fra hovedvegen nede i Ådalen og omfattes ikke av planforslaget. Brøyting av plassen blir gjort 
av grunneier og bekostes gjennom årskort knytta til atkomstvegen for hytteeiere.  
 
 

5 m) Universell utforming 
Det er et krav i dag at det ved planlegging skal tas hensyn til 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 av denne type næringsvirksomhet. Kommunen har i seinere tid vært utsatt for nedlegging av 
arbeidsplasser. Denne type 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 utgangspunkt i denne 
sammenhengen, og er hovedårsaken til områdets popularitet. Det er en kontinuerlig etterspørsel etter 
tomter i området.  
 
Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en styrking av næringsgrunnlaget på eiendommen og 
for lokalsamfunnet/ kommunen.  
 
Nytt område for fritidsbebyggelse vil medføre økning av trafikk i og til området. Trafikken er imidlertid 
svært liten og knyttet til hovedvegen og vil ha begrenset påvirkning for øvrig bebyggelse.  
 
For landskap og miljø utover trafikkspørsmålet er endringene av lokal karakter med betydning for 
nærområdet.  
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1 Innledning

Gunbjørrud hyttefelt ligger syd for Veslefjell/ Ringerudsetra – Ådalsfjella i R ingerike
kommune og består av 36 planlagte hyttetomter innenfor reguleringsområdet .

F or stedslokalisering se figur 1, utsnitt fra kommunedelplan for Ådalsfjella.

Utsnitt fra kommu nedelplan for Ådalsfjella

Det er utarbeidet et forslag til reguleringsplan f or området. For å få ferdigbehandlet
denne er det påkrevet med en vann - og avl øpsplan som viser og tar hensyn til
fremtidige løsninger for disse nødvendige infrastrukturtiltakene sa mmenholdt med
arealbruken, jfr. reguleringsplanforslaget.

P lanområdet er beliggende i Ringerike kommune vest for Sperillen. Adkomst til
området skjer fra egen fjellvei til Veslefjell/ Ringerud setra. Planområdet er ca. 130 daa
og reguleringsp lanforslaget legger opp til en planlagt utbygging av 36 hytter i området .
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Det legges opp til n y fritidsbebyggelse med mulighet for høy sanitær stand ard.

Vurderingene i denne planen angir mulige løsninger. Det er på dette stadium ikke
hensikts messig å gå ne d på et mer detaljert prosjekterings nivå. Vurderingene må
betraktes som et redskap for å bedre beslutningsgrunnlaget for gjennomføring og som
grunnlag for søknad om tillatelser etter forurensni ngsloven med tilhørende forskrifter.

Planen er utarbeidet med bruk av VA - miljøblad nr. 48, 49 og 60 , samt teknisk
veileder som følg er ny forskrift på området. U ndersøkelser er gjennomført med basis
i beskyttelse av drikkevannskilder i kombinasjon med ut nyttelse av lokale resipienter
så langt dette er mulig. Det er søkt etter valg av renseløsning og områder for
anleggsplassering ut fra avstand til bebyggelse, topografi, fallforhold, avstand til fjell
og resipient. Det er spesielt fokusert på god utnyttels e av naturgrunnlaget ved
etablering og plassering av løsningene for å forhindre uønsket forurensing til
overflatevann, drikkevann, samt sår i terrenget.

2 Grunnundersøkelser og vurderinger

I NGU;s løsmassedatabase f remgår det at utbyggingsområdet domineres av
løsmassedekke med variabel mektig het (relativt tynt dekke). De lokale vassdragene
har sin avrenning mot øst og til Sperillen . Det er lagt til grunn at vannkvaliteten
opprettholdes i vassdragene . Det er sto r høydeforskjell ned til Sperillen og vassdraget
er til dels utilgjengelig i nedre del. Det er myrpartier mellom mindre morenerygger i
området. Mindre f orekomster av løsmass e avsetninger opptrer i området, men disse er
ikke av en slik kvalitet/mektighet/omfang at de uten videre kan benytte s til rensing av
avløpsvann.

Geologisk består området i hovedsak a v granitt og granodioritt. Dette er stive og
krystallinske bergarter med lagdelinger som ofte synes i overflaten. Disse har liten
porøsitet og var i e rende oppsprek k ing. Vanngiverevnen er avhen gig av
oppsprek k ingen og kan være i området 100 - 1000 l/time ( registrert kapasitet ved
eksisterende brønner i området).

Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Topografisk er området
småkupert/hellende med skogkledde høyder og åsrygge r i terrenget. Skogen er tildels
åpen fjellskog med lav bonitet, men med innslag av bar skog og lier/mindre områder
med blandingsskog. Planområ det ligger fra 69 0 m.o.h. til 77 0 m.o.h. Om rådet heller i
hovedsak mot øst . Områdene dreneres som før nevn t i hovedsak gjennom
løsmassene og deretter til små lokale sig/bekker g jennom myrpartier mot de mindre
lokale vassdragene. Målsettingen om å opprettholde va nnkvalitete n i vassdragene
tilsier at en må benytte renseløsninger med optimale renseprosesser.

V annforsyning kan løses ved bruk av borebrønn i fjell, enten som separate anlegg
eller mindre fellesanlegg (gruppevis) for de enkelte områdene , jfr. R egulerings -
planforslaget og VA - plankart . Alternativ kan det etableres et felles anlegg med
høydebasseng/distr ibu sjonstanker eller lignende og me d mating fra flere fjellbrønner,
men dette anses som meget kostnadskrevende i dette tilfelle og det synes lite
sannsynlig at en slik løsning vil bli valgt.
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2.1 Vurdering av bergarter

Bergarten i området består av granitt og grandodioritt. Dett e er stive og krystallinske
bergarter med lagdelinger som ofte synes i overflaten, men med lite porøsitet og
varierende oppsprekking. Hovedfallretningen på sprekksystemene synes å være mot
nordøst. Lokale foldinger kan medføre at sprekkmønsteret avviker noe fra det
generelle.

2.2 Løsmasser i området og topografi

Området har i hovedsak et tynt løsmassedekke som består av morenemateriale med
sandig silt og noe stein. Nedstrøms området er det større områder me d torv og myr.
Det er stedvis mye fjell i dagen.

Figur 2 . Løsmassekart over området. Kilde NGU
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Som undersøkelsene viser består løsmassene stor t sett av et tynt morenelag og mye
bart fj ell i deler av området. Det er ingen steder i området som er godt egnet for
naturlig infiltrasjon. Det finnes enkelte områder som har noe mer mektighet enn an dre
steder, men som er marginale i forhold til infiltrasjon. O mråde t heller og drenerer ned
mot myrområd e r og lokal bekk/elv. Stedlige mineralske løsmasser kan benyttes som
mellomresipient for ferdig renset gråvann under forutsetning av noen tilpasninger.
Hove dresipienten i området er lokale bekker . Andre områder for infiltrasjon av renset
gråvann kan utelat es ut fra løsmassenes beskaffenhet og hydraulisk kapasitet.
Hydraulisk kapasitet for løsmassene i området vil generelt også være begrensende.
Tiltak for dette er da vurdert gjennom de for eslåtte løsninger, jfr. gråvann/avløpsfri
klosettløsning.

3 Res ipientforhold

Lokale små bekker og va nn er resipien ter i området med og til slutt Sperillen som
hoved resipient. Alternative resipienter 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 biologi sk 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 t er løsmassene av en slik kvalitet at i nfiltrasjon og transport
av slamavskilt avløpsvann frarådes. Massene kan imidlertid benyttes som
mellomresipient for bortleding av rens et gråvann. Det forutsettes da at det tas
tilstrekkelig hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av grøfte ne.
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. Grunnv annet i fjell er ikke
undersøkt nærmere.

Grunnvann i løsmasser henger ofte over fjell enten på tette silt og leirmasser eller
bunnmorene. Slike hengende grunnvannsspeil kan benyttes som resipient dersom
jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekke lig transportevne. Det må ikke
foreligge fare for forurensing av brønner som bruker denne delen av grunnvannet som
vannforsyningskilde. Det må også vurderes faren for og ev entuelle konsekvenser av
vannutslag i terrenget.



5

10.02.2017
VA - plan for Gunbjørrud – Ringerike kommune

Oppdrag 145331 ; ITH
c: \ users \ anne ribberud \ documents \ prosjekt \ gunbjørrud \ vaplangunbjørrudv3.docx

ra
o4
n
20
08
-0
1-
23

D et er lite mineralske løsmasse r i området, men noe myr og torv med hengende
grunnvann i utstrømningsområdet.

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 resipient er har til tider god vannføring, men kan i vinter og sommerperioder
være n oe utsatt for frost og tørke.

4 Vannforsyningskilder og anbefalinger

De tekniske løsningene på vannforsyningssiden er begrenset til bruk av overflatevann
eller boring i fjell/løsmasser. Bruk av overflatevann som råvannskilde vil betinge et
rensetiltak e ller minimum en sikring gjennom installasjon av UV - /kloringsanlegg e.l.
Løsningen er tildels kostnadskrevende på anleggs - og drift s siden.

Bruk av borebrønn i fjell/løsmasser er å betrakte som en hygienisk og trygg
forsyningsløsning og betinger normalt in gen sikring gjennom installasjon av
overnevnte tiltak. Løsningen er normalt rimeligste alternativ og kan bygges ut enke l tvis
eller i etapper som delanlegg (gruppevise) som senere kan koples sammen til et
fullverdig forsyningsnett for området dersom det er ønskelig.

For mindre hyttefelt er grunnvann, hvis tilgjengelig, den klart mest sikre og
økonomiske løsningen. Grunnvannsbrønner kan etableres i løsmasser eller i fjell.
Hovedforskjellen på disse er måten vannet mates til brønnen. I løsmasser
transporte res vannet via poreåpninger i sedimentene, mens i fjell vil vannet bevege
seg gj ennom sprekksystemer. Både elve sedimenter og morene kan være gode
vanngivere. Mektigheten til de mindre forekomstene i området gir ikke grunnlag for en
kilde basert på brønn i løsmasser.

Fjellbrønner plassert oppstrøms i hyttefeltene vil representere en bedre løsning. Dis se
bør plasseres i nærheten av svakhetssoner. Det er vanskelig å vurdere kapasiteten i
området, men trolig vil det kunne forsynes flere hytter fra samme brønn der det er
hensiktsmessig. Riktig satte brønner vil være godt beskyttet med henhold til eventuell
forurensning fra avløpsanleggene, jfr. pkt. 3. Det er i planforslaget avsatt /vist
foreløpige områder for etablering av borebrønner ut fra ovenstående.

Vanngiverevnen i tidligere omtalte bergarter er lav og gjenspeiler ofte et tettere fjell og
liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en vanngiver evne som varierer
sterkt i liter/time (Grunnvannsmuligheter i Norge – GIN veileder nr. 8). Større
spr ekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe som forbedrer vanngiverevnen.

Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer
hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Det er viktig at brønner ikke
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bores for tett for å unngå påvirkni ng 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.

Borebrønner bør etableres med tette forings rør i den øverste delen for å hindre
nedtrengning av overflatenært grunnvann.

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 legge opp til 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 vannforskriften e 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.
Sokkeloppbygging og brønnhus anbefales.

5 Dimensjonerende vannmengde og PE beregning.

Renseanleggene sk al totalt samlet utgjøre beh andling av gråvann fra 36 hytte -
enheter . 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.
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Tabell 2. Dimensjon erende 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 36 500 18.0

Totalt 36 18 ,0

1 Gjelder 36 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
Gunbjørrud hyttefelt etter NS 9426.

Virksomhet
Bebygg -
els e

Antall
normgivende
enheter
(brukerdøgn)

Antall g
BOF5 pr
enhet
(gråvann

Gjennomsnitt lig
døgnbelastning
for maks ukentlig
belastning
gjennom året [g
BOF5 / døgn]

Antall Pe
(à 60 g BOF5/d)

36 h ytte -
enheter 36 *5*70%1= 126 182 2268 37.8

Totalt 126 2268 37.8

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.
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6 Diskusjon og anbefaling – Avløp

Med bakgrunn i gjennomførte undersøkelser /vurderinger , samt utbyggers ønske ,
anbefales etablering av separate/gruppevise renseanlegg for gråvann.
P rinsippskisse er vist i figur 1, i henhold til VA/Miljøblad nr 60, ”Biologiske filtre for
gråvann”. Renseanlegget skal fortrinnsvis plasseres innen for tomteområdet avmerket i
planen og t ilgjengelighet for bl.a. slamtømm ebil skal være ivaretatt.

Ut fra stedets naturgrunnlag som resipient, løsmasser, hydraulisk kapasitet og
planlagte brønner i området anbefales det å etablere renseløsning for kun gråvann.

Renset gråvann skal etterfiltre res i tilkjørte sandmasser/annet optimalt filtermedium
og ledes diffust ut i myrdrag og lokal e bekker. Det er valgt en løsning ut fra forhold
som tilgjengelig are al, tidsaspekt i forhold til utbyggingstakt og standard på øvrig
in frastruktur i området (el. forsyn ing etc).

Områdene (A 1 - 6) som på planen er angitt som steder hvor det er hensiktsmessig å
etablere eventuelt felles renseanlegg/ - etterpoleringsanlegg for gråvann fra to eller
flere hytter, er vurdert ut fra topografi, adkomstsforhold, utstrømnin gsområde for det
rensede avløpsvannet og forhold betraktet fra et vannforsyningsaspekt. Dette, til
sammen med s tedlige løsmasser og tilført filtermedium , vil bidra til en god
etterpolering for restorganisk stoff, fosfor og bakterier før vannet samles opp i lokale
bekker.

7 Toalettløsninger – type avløpsfrie

Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank eller det
kan benyttes biologisk - eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på
organisk mater iale, fosfor og ikke minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en
renseløsning med rensing av alt avløpsvann. Dette er også av stor /avgjørende
betydning i forhold til valgte løsninger og resipient messige anbefalinger (kun gråvann) .

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 bestilling av tømming. Dersom veiene i hyttefeltet i perioder ikke
brøytes, anbefales det at alle tette tanker tømmes sent på høsten slik at vinter -
sesongen startes med tom tank. Vaku u mklosettløsninger kan benyttes i tilknytning til
tett oppsamlingstank og er en god løsning ved at denne løsningen minimaliserer den
bortkjørte avløp smengden i betydelig grad..
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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 foruren se
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 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 gråv ann”.

Anlegget skal utenom tilførselsledning bestå av følgende hoveddeler:

1. Slamavskiller, dimensjonert for gråvann (kfr. VA/Miljøbla d nr 48//revidert
versjon ).

2. Filterkummer som hovedrenseenhet for gråvann. .

3. Inspeksjons - /prøvetakingskum.

4. Utslippsledning som føres til oppbygd fil ter over stedlige løsmasser for
etterrensing og diffust utslipp mot lokal bekk.



1 0

1 0.02.2017
VA - plan for Gunbjørrud – Ringerike kommune

Oppdrag 145331 ; I TH
c: \ users \ anne ribberud \ documents \ prosjekt \ gunbjørrud \ vaplangunbjørrudv3.docx

ra
o4
n
20
08
-0
1-
23



11

10.02.2017
VA - plan for Gunbjørrud – Ringerike kommune

Oppdrag 145331 ; ITH
c: \ users \ anne ribberud \ documents \ prosjekt \ gunbjørrud \ vaplangunbjørrudv3.docx

ra
o4
n
20
08
-0
1-
23

8.2 Ledningsnett

Det skal legges n ytt ledningsnett med minimum 100 mm grunnavløpsrør fra hyttene
og frem til slamavskilleren, tilsvarende fra slamavski lleren og frem til støtbelaster om
det benyttes separat pumpekum). Ledningsnettet skal legges med fall på minimum 1
% fo r 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.

8.3 Slamavskiller

An leggets slamavskiller 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
48, ”Slamavskillere” med et våtvolum beregnet for tømming med 3 - 4 års mellomrom.
Slamavskill erene skal plasseres slik at den kan tømmes og driftes forskriftsmessig.

8.3 Filterkummer

Filterkummene skal være prefabrikkerte enheter laget av glassfiberarmert
polyester /betong . I øvre del av kummen skal det være mon tert trykkdyser. 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
gråva nn».

8.4 Utslipp - /inspeksjonkum

Dette tiltaket sørger for at renset gråvann kan kontrolleres før utslipp til resipienten.
Kummen benyttes som prøvetakningskum for kontroll av rensegrad i anlegget før
etterpolering.

8.5 Etterpolering

Prosjekteringen av etterpoleringstrinnet skal ta utgangspunkt i tilførte filtermasser som
faller i felt 2/3 i infiltrasjonsdiagrammet eller har en vannledningsevne (K) på > 10
m/døgn. Dette rensetrinnet skal bygges med høy grad av fokus på hydraulisk
kapasitet da dette e r 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 etterp oleringsfiltret belastes med
50 - 80 li ter pr. m2 og døgn. Ut fra dette kan man påregne å ha behov for et filterareal i
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etterpoleringen tilsvarende 7 – 12 m2 pr. hytteenhet (avhengig av terrengets fall). Dette
må således beregnes av prosjekterende ut fra topografi, hydraulisk kapasitet, tilfør te
filtermasser og generell lokal tilpasning .

8.6 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 tilsvarende plate (legges under lokkene). Generelle tiltak mot
frost skal alltid følges.

9 Re nseevne

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 utslipps -
konsentrasjon som kan forventes for biologiske filtre for gråvann . Verdiene er før
rensing i biofilter og stedlige masser som etterpoleringstrinn.

(VA/Miljøblad nr 60):
Totalf osfor > 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
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. 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 vannforsy ning
for hyttefeltet samt følge den praksis i området som er basert på tidligere vurderinger.

10 Prosjektering

Renseløsning med etterpolering skal prosjekteres ut fra denne planen og relevant
dokumentasjon som ulike VA miljøblad med støttelitteratur og t ilsvarende. All
prosjektering skal utføres av firma/person med fagkyndig kompetanse.
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11 Drift og vedlikehold

Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres ettersyn og
optimalise ring av renseanlegget. Det skal etter bygging av anlegget utleveres en
monterings - 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 leverandør en. Kopi av inngått avtale skal
oversendes kommunen sammen med søknad om tillatelse til tiltak.

12 Vedlegg (VA - plankart)

Reguleringsplanforslag med inntegnet område for anbefalte brønnplasseringer og
områder for mulig felles renseanleg g/ - etterpoleringsanleg g (A1 – 5 ).





























Adresseliste Fritidsbebyggelse G unbjørrud, gnr 299, bnr 1, Vestre
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ar plan og landskap as
Nymoens Torg
3611 Kongsberg

Mob: 90 93 76 25

E -post:
ar@ planoglandskap.no

Foretaksregisteret:
No 9 16370881 mva

Deres brev:

Deres ref:

Dato:

Ringerike kommune
Areal og byplan
Serviceboks 24
3504 Hønefoss

06.07.2016

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for 0 605_404
Fritidsbebyggelse Gunbjørrud , gnr 299, bnr 1, i Ringerike kommune.

Herved varsles i tråd med PBL § 12 - 8 om oppstart av arbeid med reguleringsplan for fritidsbebyggelse på
Gunbjørrud i Vestre Ådal. Planområdet er vist på vedlagte planskisse og planavgrensningen kan endres
noe underveis i planprosessen. Planområdet vil ha adkomst fra Ringerudsetervegen fra nord.

Området er i kommunedelpla n for Ådalsfjella avsatt til byggeområder for fritidsbebyggelse og LNF -
område. Det foreslås enkelte mindre justeringer av formålsgrensene i kommuneplanen av hensyn til
terreng og framkommelighet . Området er tidligere uregulert, men grens er inntil reguleringsplan for
Veslefjell II, vedtatt 1999, som har regulert inn mulig framtidig adkomst til dette området. Områdene
ved Ringerudsetra er et etablert senter med et lite skitrekk og fritidsbebyggelsen lokaliseres med dette i
tilknytning til e t område med både bebyggelse og aktivitet.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger . Vedlagte planskisse viser
36 tomter lokalisert på hyller i østvendt terreng.
Vurdering av løsning for vann og avløp samt lengdeprof iler for veg vil bli vedlagt planmaterialet.

Området er i dag skogsareal med barskog av hovedsakelig lav bonitet. Området er lokalisert mellom 710
og 760 moh. Det er ikke registreringer i området i naturbasen eller på artskart. I en mindre del av
området er det vurdert å være fare for snøskred , og d ette vil bli vurdert i saken.

Reguleringsplanarbeidet utføres av ar plan & landskap as ved Anne Ribberud på vegne av grunneier
Karin Bang. Planen vurderes ikke å ha vesentlige virkning for miljø og samfunn og det stilles ikke krav til
konsekvensutredning. Dersom det er opplysninger, synspunkter eller andre forhold som er av betydning,
ta kontakt med ar plan & landskap as v/ Anne Ribberud innen 1. september 2016, bruk gjerne e - post.
Kopi av eventuelle innspill kan også sendes Ringerike kommune, postmottak@ringerike.kommune.no.
Merknader vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling.

Med vennlig hilsen ar plan & landskap as v/ Anne Ribberud
For grunneier Nymoens torg 1 1, 3611 Kongsberg

E- post: ar@planoglandskap.no
Mobil: 90 93 76 25

Anne Ribberud
Landskapsarkitekt MNLA/ Planlegger

Vedlegg: Planskisse, u tsnitt fra kommuneplan for Ådalsfjella,
kopi av reguleringsplan for Veslefjell II ,



Utsnitt fra Ringerike kommune sine kartsider, kommunedelplaner – innhold.

Planområdet

Veslefjell II

Ringerudseterveien



R eguleringsplan for V eslefjell II. Øvre adkomst til Gunbjørrud er ikke lenger aktuell da det eikke er
område for fritidsbebyggelse i okommuneplanen så høyt i terrenget.





Merknad Kommentar

Fylkesmannen i
Buskerud,
07.07.2016

Planleggingen må ta hensyn til landskap og
natur. Viser til den europeiske
landskapskonvensjonen og til T - 1450
Planlegging av fritidsbebyggelse.
Randsoner langs vassdrag er artsrike og
bevaringsverdige og et tilstrekkelig
grøntbelte langs vassdraget må
innreguleres.
Det må redegjøres for forholdet til
naturmangfoldloven.
Planleggingen bør tilrettelegge for
alternative oppvarmingsmåter, f.eks
varmep umpe eller bioenergi.
Forhold knyttet til risiko og sårbarhet må
vurderes, det vises til veiledere knyttet til
bl.a. skred.
Det anbefales at videre planlegging
vektlegger prinsippene om universell
utforming.

Redegjøres for i
planbeskrivelsen.

Det er kun mindre bekkefar
innenfor området.

I planbeskrivelsen.

Det vil anbefales varmepumpe.

Ift aksomhetsområde for skred
er det satt inn rekkefølgekrav
til vurdering.
Området har store høydefor -
skjeller og begrenset egnethet
ift tilgjengelighetskrav.

Buskerud
Fylkeskommune,
26.08.2016

Området ble registrert i forhold til
kulturminner i 2013, og det ble ikke gjort
funn i området.
Bestemmelse knyttet til varsling må settes
inn.
Det er ikke kjente kulturminner fra nyere
ti d innenfor om rådet – men det an befales
å sette krav til nye tilta k for å sikre god
tilpasing til omgivelsene.

Bestemmelse er s att inn.











 -
08/51 7 Rin gerike kom m u n e

Buskerud fylkeskommune
Utviklingsavdelingen

november 2013
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Saksnavn Ådalsfjella – Olsvika
Saksnummer 08/517

Kommune Ringerike
Gårdsnavn Gunbjørrud

Gårds- og
bruksnummer

299/1, 299/2 m.fl.

Tiltakshaver Karin Bang
Adresse Vestre Ådal

3516 Hønefoss

Registrering utført 5.7 - 11.7 og 30.7 –
8.8 -2013

Av Julian Robert Post Martinsen, Terje
Enertvedt, Ulrike Topfer, Are S.
Kolberg, Kristine Ledsten og Tore G.
Schjølberg

Rapport ferdigstilt 25.11-2013 Av Tore Gjeset Schjø lberg
Metode Overflateregistrering

Sjakting

Prøvestikk

Annet

Fotodokumentasjon Foto
Kulturminner Type IDnr
Automatisk fredete kulturminner i
planområdet

3 Steinalderlokaliteter
1 Kullgrop

ID 172997, 173002 , 173006
og 172996

Ikke fredete kulturminner i
planområdet

2 Rydningsrøys
2 Tufter
3 Hulveier

173013 og 173021
173024 og 173022
173037, 173038 og
173035

Faglige
konklusjoner Planen er ikke i konflikt med kulturminner

Planen er i konflikt med automatisk fredete kultur minner

Planen er i konflikt med ikke fredete arkeologiske kulturminner
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Sakstype

Reguleringsplan Kommunedelplan Mindre privat

tiltak Større privat tiltak Landbruksvei Nydyrking
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Figur 1 - Oversiktskart over planområdene
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Bakgrunn for planen
Den arkeologiske registreringen ved Ådalsfjella og Olsvika i Ringerike kommune ble utført i
forbindelse med reguleringsplanarbeid for en hyttep lan (Delområde 1) og et område for
campingplass mv (Delområde 2). Formålet med undersøkelsen var å avklare om det fin nes
automatisk fredete kulturminner inne i planområdet som vil komme i konflikt med
planen.

Sammendrag

I løpet av registreringens forløp ble det i planomr åde 1 (Ådalen) ikke funnet noen automatisk
fredete kulturminner. I planområde 2 ble det regist rert 3 steinalderlokaliteter og 1 kullgrop.
Steinalderlokalitetene Lokalitet 1 (ID172997) og Lokalitet 2( ID173002) ligger i det nordligste
partiet av planområdet. En kullgrop (ID172996) ligger omtrent midt i planområdet, og
steinalderlokalitet 3 (ID173006) ligger på østsiden av Dølatangen og lengst øst i pl anområdet.
Disse lokalitetene er automatisk fredete kulturminn er. I tillegg ble det registrert 3 hulveier, 2
rydningsrøyser og 2 tufter som er kulturminner fra nyere tid.

Deltakere og tidsrom
Undersøkelsen ble utført i periodene 5/7, 7-11/7 o g 30/7 – 8/8 -2013

Deltagere under registreringen var Tore Gjeset Schj ølberg, Julian Robert Post Martinsen, Kristine
Ledsten (8/7), Are S. Kolberg (9/7 – 11/7), Ulrike Topfer ( 5/7) og Terje Enerstvedt (30/7 – 8/8). I
løpet av registeringen var det varierende værforhol d, men dette utgjorde liten forskjell for
arbeidet. Det ble brukt 2 timer på forarbeid, 278,5 timer i felt hvorav 60 timer utgjorde kjøring.
37,5 timer ble brukt på etterarbeid, og 5 timer på generell saksbehandling. Totalt er det brukt 323
timer på saken.



Side 7 av 39

Ådalsfjella - Olsvika

Området
Dette prosjektet hadde 2 delområder, begge i Ringer ike kommune.

Delområdet 1 – Ådalsfjella ligger på rundt 650 m.o.h, og er å f inne sør for hyttefeltet man
kommer til når man tar første avkjørsel på Fv172, e tter at man har passert Gunbjørrud. I vest
ligger Veslefjell og i sør ligger Hugeråsen.

Figur 2 - Oversiktskart over delområde 1
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Delområdet 2 – Olsvika, ligger øst for Fv172 i tillegg til at d et ligger lengre ned i dalen. Det
strekker seg fra Vatningsberget og nordover til Rok ustua. Med Gunbjørrud i nord og Ringmoen i
sør-øst. Avgrensningen i vest er Fv172 mens Speril len fungerer som avgrensningen i øst.

Figur 3 - Oversiktskart over delområde 2
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Sperillen

Sperillen er et regulert vassdrag og har en reguler ingshøyde på 2,3 m. I løpet av registreringen ble
vannstanden merkbart lavere. Om dette var vannstand en som gikk ned til normalt eller om den lå
lavere enn vanlig vites ikke men mange av funnene s om ble gjort ville trolig ha vært under vann
eller helt i vannkanten noen uker/måneder før.
( http://www.begna.no/dokument/Jubileumsbrosjyre-2008 .pdf )

Gårdshistorie
b.5, s.68
29. Gunbjørrud. Udt. Gu2mmjerú el. Gu2mmjørú. – Gun d-
biørud 1723.

Af det endnu brugelige Kvindenavn Gunnbj&bmaapeno;r g (tildels udt. Gum-
bjør): se PnSt. S. 104. Samme Gaardnavn i Norderhov GN. 62,3.

Strategi og metode
Undersøkelsesmetoden som ble brukt var visuell over flateregistrering, som går ut på at man
systematisk igjennom området og ser etter kulturmin ner som er synlige på markoverflaten.
Jordbor og spade ble benyttet for å sjekke potensie lle strukturer og forhold i undergrunnen.

Det ble satt prøvestikk for å få oversikt over unde rgrunn og for å forsøke og påvise aktivitetsflater
og spor etter redskapsproduksjon fra steinbrukende tid. Prøvestikkene var på 40 x 40 cm.
Løsmassene fra prøvestikkene ble sollet. Solling vi l si at man bruker noe som ligner en stor sil for å
finkjemme massene man graver ut.

Beskrivelse

Delområdet 1 – Ådalsfjella 725 – 750 m.o.h.
Den østlige delen av planområdet avgrenses naturli g av en bratt skråning. Omtrent midt i feltet
ligger det ei myr. Vegetasjonen varierte fra glisse n skog, lyng og myr. Det gikk en traktorvei langs
deler av den vestlige grensen med en nord-sørlig or ientering. I den sørlige delen av planområdet
er det også en endring i terrenget til mer kupert l andskap hvor berget stikker fram igjennom
lyngen.
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I delområdet 1 ble det bare foretatt overflateregis trering siden det lå såpass høyt og terrenget
ikke var egnet for prøvestikking.

Innenfor delområde 1 ble det ikke registrert noen kulturminner.

Figur 4 - Oversiktsbilder av terreng i delområde 1
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Delområdet 2 – Olsvika 150-175 moh
Da dette området er av en viss størrelse, er det fo r oversiktens skyld valgt å dele det opp i 4 bolker
(Se fig.5).

Figur 5 - Oversiktskart over oppdeling av delområde 2
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Det ble valgt å starte med overflateregistrering av hele delområde 2, for å få oversikt over
området, lokalisere kulturminner og for å velge ut områder som så gunstig ut for prøvestikking.
Olsvika, rett ved det nedlagte alderspensjonatet so m ligger omtrent midt i planområdet ble brukt
som utgangspunkt, og fungerte som en naturlig oppde ling av området i en nordlig og en sørlig del.
Først ble den sørlige delen gjennomgått og prøvestu kket. Deretter var det et opphold i
registreringen grunnet fellesferien. Deretter ble n ordlige del gjennomgått og prøvestukket.

Del A
Dette er den nordligste delen av planområdet. Områd et er ganske flatt med furuskog og
buskvekst i store deler av området. Sørover begynne r det å stige og det blir ganske bratt ned mot
vannkanten. Det går en skogsvei gjennom i nord-sør retning. I tillegg går det en el-linje trase
gjennom området i nordvest-sørøstlig retning.

Området ble først overflateregistrert uten at det b le funnet synlige kulturminner. Etter å ha gått
igjennom området, ble det valgte ut områder for pr øvestikking. Da vi skulle til å begynte med
dette ble vi oppmerksomme på at det lå flere løsfun n langs vannkanten. Dette var utgangspunktet
for registrering av steinalderlokalitet 1 og 2. På stranden i nord-øst ble det gjort 3 løsfunn (2
vannrullet flint og 1 avslag.) Det ble satt prøves tikk rundt området hvor det disse ble funnet i et
forsøk på å finne en eventuelt boplass. Av totalt 1 9 stykker var 2 funnførende . Prøvestikk og
enkelte løsfunn ble innmålt med holux GPS og CPOS n år det var mulighet for det.

Figur 4 - Oversiktsbilde av Del A, hvor lokalitet 1 ble funne t.
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Del B

Dette området likner del A, er relativt flatt med en helning mot vannet i øst. I den nordlige delen
av området ligger det et søkk som heter 'Cirkus'. S kogsveien fra del A fortsetter igjennom området
og går i en sør-vestlig retning før den svinger ut på fv172.

Området ble overflateregistrert og det ble funnet e n kullgrop. Det ble også registrert 3 hulveier, 2
rydningsrøyser fra nyere tid. Hulveiene lå alle i s kråningen mot vannet og alle hadde en øst-vestlig
retning på seg så det er naturlig å anta at det de har blitt brukt for å komme seg ned til vannet.
Rydningsrøysene, gropa og dyrkningsflata ligger på vestsiden av stedet der skogsveien deler seg.
Alle kulturminnene ble innmålt og merket med kultur minnebånd.

Figur 5 - Oversiktsbilde av terreng del B
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Del C

Denne delen av planområdet består av en tange (Døla tangen) som stikker ut i Sperillen. I det sør-
vestlige hjørnet ligger Eldtjern og langs østkanten går Kongsstrømmen. Terrenget på selve tangen
er kupert og det er en bratt helning mot vannet. La ngs vannkanten lå det på
undersøkelsestidspunktet en bred strand, men denne var antageligvis mye bredere enn vanlig på
grunn av lavere vannstand enn normalt. Nordsiden og deler av nord-østsiden av tangen består for
det meste av rullestein. Skogsveien fra del A forts etter igjennom denne delen og går i sør-østlig
retning før den stopper på sørsiden. På sørsiden er også helningen mot vannet slakere enn langs
resten av tangen. El-traseen går lang ytterkanten p å nordsiden. Tangen er dekket av skog, både
furu og løvtrær. Kongsstrømmen går langs østkanten.

Området ble overflateregistrert og det ble da funne t to tufter, samt at det ble observert en mur
som ligger ute i vannet helt oppe i innløpet til ko ngsstrømmen. Det ble også gjort overflatefunn av
flint og bergkrystall på stranden. Derfor ble det v algt å konsentrere prøvestikkingen langs
strandkanten. Det ble ikke gjort funnførende prøves tikk i området.

Innenfor del C er det likevel registrert en stor lo kalitet. Dette er fordi det lå overflatefunn spredt
fra sørkanten og nesten helt opp til kongsstrømmen.

Figur 6 - Oversiktsbilde langs vannkanten ved kongsstrømmen.
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Del D

Del D ligger helt sør i planområdet. I den nordlige avgrensningen ligger det et forlatt
alderspensjonat og en enebolig langs en vei som går igjennom området. Denne delen av
planområdet har ganske variert terreng, med et dals økk/gammelt elveleie som definerer store
deler av området sør for bebyggelsen. Langs vannkan ten er det en bratt skrent, og det er anlagt
en el-trase i overkant av skråninen. Videre sør for elvesøkket ligger det et platå hvor det vokser
furu. På den sør-østlige delen er det et åpent og s lettelignende område med høy vegetasjon
bestående av gress.

Området ble, som de andre, først overflateregistrer t. Det ble ikke gjort noen funn. Videre ble det
satt noen prøvestikk på enkelte flater og langs van nkanten, uten funn. Det ble heller ikke funnet
noen løsfunn på stranden, som i område A og C. Da d ette området ble registrert før A og C, kan
det hende at vannstanden stod noe høyere her i forh old til de andre områdene, og at eventuelle
boplasser som finnes her derfor lå under vann.

Figur 7 - Oversiktsbilde av terreng i sørlig del av del D
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Registreringens forløp og resultater
Under registreringen av planområdet ble det funnet tre steinalderlokaliteter og en kullgrop. Det
ble også funnet 3 hulveier, 2 rydningsrøyser og 2 t ufter, samt en mur/oppbygning som ligger ca
midt i Kongsstrømmen. Muren ligger utenfor plangren sen.

Automatisk fredete kulturminner

Lokalitet 1 - Askeladden ID 172997

Det nordligste funnstedet under registreringen. Lok aliteten ligger langs strandkanten som grenser
til Sperillen i øst og skog i vest, rett nord for o verflatefunnet går det en skogsvei. Området er flat t
og undergrunnen består i stor grad av sand. Det ble gjort løsfunn av et flintavslag (F26).

Prøvestikk Bøttelag Antall funn Råstoff Funn Merknad
F26 Løsfunn 1 - 1 Flint Avslag Lok 1

Lokalitet 2 – Askeladden ID173002
Lokaliteten ligger på strandkanten som grenser til Sperillen i øst og skog i vest, rett sør for
lokalitet 1. Området er flatt, og langs vannkanten er det mye småstein mens det er en voll i vest,
rett før overgangen til skog. Undergrunnen består i stor grad av sand. Her ble det satt 2 prøvestikk
som var funnførende TEN 2 og TGS 4. Det ble også gj ort overflatefunn av flint som tydelig var
vannrullet.

Prøvestikk Bøttelag Antall funn Råstoff Funn Merknad
F25 TEN 2 2 2 Flint Avslag 27cm og 37

cm dybde
F28 TGS 4 1 1 Flint Avslag På 27 cm

dybde
F27 Løsfunn 2 - 2 Flint Råflint Vannrullet
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Lokalitet 3 - Askeladden ID 173006
Lokalitet 3 er definert ut ifra overflatefunnene so m ble gjort langs østsiden av Dølatangen. Det ble
gjort løsfunn av flint og bergkrystall fra innløpet til Kongsstrømmen og sørover. Funnene ligger
alle i strandkanten som består av sand og småstein. Det ble tatt flere prøvestikk for å avgrense
lokaliteten, men kun et var positivt, slik at lokal iteten begrenser seg til stranden, Der hvor den
avsluttes i nord er det en overgang til større rull estein. Avgrensningen i vest er en naturlig stignin g
og i øst går kongsstrømmen. Det ligger fortsatt my e løsfunn langs stranden. I tillegg er det ganske
langgrunt rundt stedene det ble gjort løsfunn, noe som kan tyde på at det er potensielt mer
flintavslag videre ut i vannet. Da det var såpass m ye løsfunn, spesielt på Dølatangen, var det
verken tid eller grunn til å samle inn alt vi så, m en vi prøvde å få med oss et representativt utvalg
av det som var der. CPOS ble også brukt til å måle inn en del av løsfunnene for å
vise/eksemplifisere funnkonsentrasjonen. Ikke alle løsfunn ble målt inn da det ikke var tid til
dette.

Figur 8 - Lokalitet 1 og 2
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I november 2013 lå hele lokaliteten under vann. Bla nt funnmaterialet på lokaliteten ble det
funnet en tverrpil som kan dateres til tidlig neol itikum5200-4700 BP.

Prøvestikk Bøttelag Antall
funn

Råstoff Funn Merknad

F1 Overflatefun n - 1 Flint Avslag
F2 Overflatefunn - 1 Kvarts Avslag=
F3 Overflatefunn - 1 Flint Avslag
F4 Overflatefunn - 2 Flint 1 Flekke, 1

Avslag
F5 TEN 15 2 (35 cm) 1 Flint Avslag
F5 Overflatefunn - 2 Flint Avslag
F6 Overflatefunn - 1 Flint Avslag
F7 Overflatefunn - 2 Flint Avslag 1 brent
F8 Overflatefunn - 2 Flint,

Bergkrystall
Avslag

F8 Overflatefunn - 1 Flint Tverrpil F8 - 1
F9 Overflatefunn - 2 Flint Avslag 1 brent
F10 Overflatefunn - 2 Flint Avslag? 1 retusjert
F11 Overflatefunn - 2 Flint Avslag
F12 Overflatefunn - 2 Flint Avslag
F13 Overflatefunn - 2 Flint Avslag 1 brent
F14 Overflatefunn - 1 Flint Avslag
F15 Overflatefunn - 1 Kvarts Avslag
F16 Overflatefunn - 2 Flint 1 Skraper , 1

knekt
redskap)

Ble funnet
omtrent ved
siden av
hverandre

F17 Overflatefunn - 1 Flint Avslag
F18 Overflatefunn - 1 Flint Avslag
F19 Overflatefunn - 3 Flint og

bergkrystall
Avslag

F20 Overflatefunn - 2 Bergkrystall Avslag Passer
sammen

F21 Overflatefunn - 1 Flint Avslag Funnet rett
ved TEN 16

F22 Overflatefunn - 2 Flint Avslag Funnet rett
ved TE 15

F23 Overflatefunn - 1 Bergkrystall Avslag?
F24 Overflatefunn - 1 Flint Avslag

Figur 91 – Funnliste, lokaliltet 3
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Figur 12 - Lokalitet 3
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Figur 10 - Eksempel på overflatefunn fra lok 2(fra topp høyre) F4, F8, F4 og F10

Figur 11 - Funnspredning rundt F22. Det er fremdele s mye løsfunn på stranden.
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Askeladden ID 172996 : - Kullgrop

Kullgropa var uten voll. Noe kull i jordbor. Det er en stor bjørk i nord-østlig hjørne.

Mål:
Indre mål: 160x160 cm
Ytre mål: 200x200 cm
Dybde: 40 cm

Figur 12- Kullgrop
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Nyere tids kulturminner

Det ble også registrert 2 hustufter, 3 hulveier og 2 rydningsrøyser fra nyere tid. Begge de to
områdene der det ble gjort funn av tufter og rydnin gsrøyser er markert som bosetningsområder
på kart fra 1826 (se nedenfor).

Figur 13 - Kart over nyere tids kulturminner og kullgrop



Side 23 av 39

Ådalsfjella - Olsvika

Askeladden id – 173038 - Hulvei 1
Ligger i en østvendt skråning ned mot en vik i Sper illen. Veien har en dybde på 1 m, ca 20 meter
lang og ca 2 m bred. Formen er tilnærmet u-formet, men noe uregelmessig. Den ender i et platå

så det er usikkert hvor den har fortsatt. Siden den ligger
nedenfor en flate virker det usannsynlig at det er en grøft
for naturlig vannløp.

Figur 15 - Hulvei1, bilde tatt mot vest

Figur 14 - Kart over området fra 1826
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Askeladden id: 173037 - Hulvei 2

Ca 10 m nord for hulvei 1, lik i plassering og utfo rming
som hulvei 1. Den er 8 m lang og 2 meter bred. Går i øst-
vest retning ned mot vannet.

Askeladden Id: 173035 - Hulvei 3

Hulveien ligger i enden av veien ned mot vika og er
kuttet av denne. Går østover på skrå av en skråning og
er ca 80 cm dyp, 13 m lang og 1,5 m bred.

Figur 16 - Hulvei 2, bilde tatt mot vest

Figur 17 - Hulvei 3, bilde tatt mot nordøst
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Askeladden Id: 173013 Rydningsrøys 1

Rydningsrøysa er ca 140x140 cm og ligger
under en stor gran. Den er ca 30 cm høy og er
veldig overgrodd. Hodestørrelse på steinen.

Askeladden Id:173021 - Rydningsrøys 2

Rydningsrøysa her var helt overgrodd og av
samme art som rydningsrøys 1. Ca 200 x 200
cm og 30 cm høy. 20 – 30 cm stor stein. Litt
mer utflytende enn rydningsrøys 1.

Del C

Askeladden Id: 173022 - Tuft 1

Ligger på den sørlige delen av Dølatangen i
terreng bestående av skog og med svak helning
mot sør. Trolig ei tuft med kjeller. Ligger stein i
hjørnene i nordvest, nordøst og sørvest. I tillegg
er det sporadisk med stein langs veggene i
gropa. Gropa er 4x3,5 m i diameter og er 1,1 m
dyp. Det er 90 cm med løsmasse i gropa før
man treffer på solid grunn, noe som tyder på
utrasing Er en liten, avlang fordypning rett øst
for østkanten til kjelleren. Denne er 1x3 m i
nord-sør retning.

Figur 18 - Rydningsrøys 1, tatt mot nord

Figur 19 - Rydningsrøys 2, tatt mot nord

Figur 20 - Tuft 1, tatt mot øst
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Askeladden Id:173024 - Tuft 2

Tufta ligger rundt 30 meter vest for
tuft 1 og omtrent 20 meter sør for
veien som går igjennom
Dølatangen. Er en ganske bratt
skråning i sør og terrenget har en
generelt en svak helning sørover.
Tufta er omtrent 3 x 4 m og er
nedskjært i terrenget og har synlige
voller i nord, øst og vest 90-graders
vinkel i hjørnene. Trolig åpning i
sør. Er en forsenkning på omtrent
90 cm. I tillegg ligger det stein i
vollen langs nordkanten.

Mur
Det lå også en mur ute i
munningen til Kongsstrømmen,
denne lå derimot utenfor eller
helt i kanten med plangrensen.

Figur 21 - Tuft 2, tatt mot sør

Figur 22 - Mur ute i kongsstrømmen, bilde tatt mot sør
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Betraktninger
Mesteparten av funnene som ble gjort
under denne registreringen var løsfunn.
Det kan tyde på flere ting, først at
lokalitetene er vasket frem av Sperillen og
at det trolig ligger mer lengre ute i vannet.
Det er ofte grunt utover i vannet rundt
der det ble gjort overflatefunnene. Dette
kombinert med den naturlige
avgrensningen man får inn mot land, hvor
det fort kommer en kraftig stigning i
terrenget, kan tyde på at det er
funnpotensiale videre utover i Sperillen.

Man ser tydelig forskjell i vannstanden i
november, hvor lokalitet 3 nå ligger helt
under vann.

Figur 23 - Vannkanten på sørsiden av Dølatangen tatt i aug ust (over)
og november (under).
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Konklusjon

Ved kulturminner

Det ble registrert 4 nye automatisk fredete kulturm inner i løpet av registreringen. 3
steinalderlokaliteter og 1 kullgrop. Automatisk fre dete kulturminner har en sikringssone på 5
meter.

Det er potensiale for mer funn ute i Sperillen, men hvorvidt det er noen intakte bosetningsspor
eller bare overflatefunn/løsfunn er ikke lett å si. Det ligger mange funn igjen langs vannkanten da
det ikke var tid eller mulighet til å plukke og mål e inn alt. Funnmaterialet som ble innsamlet ble
vurdert til å være et representativt utvalg av hva som ligger igjen.

Ved en befaring den 14. november 2013 lå lokalitet 3 helt under vann.

Med denne rapporten må §9 anses for å være oppfylt.

DRAMMEN 25.11.2013

................................................... ..............
Tore Gjeset Schjølberg

Vedlegg:
1 kart over prøvestikk
2 Funnliste
3 Prøvestikkdata
4 Fotoliste
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Vedl egg 1 – kart over Prøveseti kk

Figur 24 - Kart over alle prøvestikk. Grunnen til at d et kan se ut som at noen av prøvestikkene ligger ute i vannet er
trolig en kombinasjon av dårlige mottaksforhold for GP S og den tidligere nevnte senkede vannstanden.
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Ved l egg 2 – F u n n l i ste
Funnr. Askeladden

id
Prøvestikk Bøtte

lag
Antall
funn

Råstoff Funn Merknad

F1 173006 Overflatefunn - 1 Flint Avslag
F2 173006 Overflatefunn - 1 Kvarts Avslag=
F3 173006 Overflatefunn - 1 Flint Avslag
F4 173006 Overflatefunn - 2 Flint 1 Flekke, 1

Avslag
F5 173006 TEN 15 2 (35

cm)
1 Flint Avslag

F5 173006 Overflatefunn - 2 Flint Avslag
F6 173006 Overflatefunn - 1 Flint Avslag
F7 173006 Overflatefunn - 2 Flint Avslag 1 brent
F8 173006 Overflatefunn - 2 Flint,

Bergkrys
tall

Avslag

F8 173006 Overflatefunn - 1 Flint Tverrpil F8 - 1
F9 173006 Overflatefunn - 2 Flint Avslag 1 brent
F10 173006 Overflatefunn - 2 Flint Avslag? 1 retusjert
F11 173006 Overflatefunn - 2 Flint Avslag
F12 173006 Overflatefunn - 2 Flint Avslag
F13 173006 Overflatefunn - 2 Flint Avslag 1 brent
F14 173006 Overflatefunn - 1 Flint Avslag
F15 173006 Overflatefunn - 1 Kvarts Avslag
F16 173006 Overflatefunn - 2 Flint 1 Skraper,

1 knekt
redskap)

Ble funnet
omtrent ved
siden av
hverandre

F17 173006 Overflatefunn - 1 Flint Avslag
F18 173006 Overflatefunn - 1 Flint Avslag
F19 173006 Overflatefunn - 3 Flint og

bergkrys
tall

Avslag

F20 173006 Overflatefunn - 2 Bergkrys
tall

Avslag Passer sammen

F21 173006 Overflatefunn - 1 Flint Avslag Funnet rett ved
TEN 16

F22 173006 Overflatefunn - 2 Flint Avslag Funnet rett ved
TE 15

F23 173006 Overflatefunn - 1 Bergkrys
tall

Avslag?

F24 173006 Overflatefunn - 1 Flint Avslag
F25 173002 TEN 2 2 2 Flint Avslag 27cm og 37 cm

dybde
F26 172997 Løsfunn 1 - 1 Flint Avslag Lok 1
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Vedl egg 3 - P røvesti kkdata

Prøvestikk ved Lokalitet 1 (Del A)

TGS 1 40x40 cm Dybde: 60 cm
Topplaget består av ca 10 cm med gulaktig sand, her var det mye røtter. Under dette finner man
et litt lysere sandlag som fortsetter i hele prøves tikket. Lagskillet kan muligens skyldes røtter og
fukt.

TGS 2 40x40 Dybde: 40 cm
Hele prøvestikket består av lys sand som er veldig kompakt, mye stein ispedt.

TGS 3 40x40 cm Dybde: 70 cm
Topplaget består av lys, grå sand før man etter 5 c m treffer lys, gul sand som er veldig løs.

TGS 4 40x40 cm Dybde: 60 cm Funn
Topplaget består av lys, grå sand og fortsetter run dt 20 cm ned. Under dette laget er det et
gul/grått sand lag. På rundt 27 cm ble det funnet e n enkelt flintbit.

TGS 5 40x40 cm Dybde: 55 cm

Topplaget består av lys, grå sand og er ca 10 cm ty kt. Under dette laget treffer man på lys grå/gul
sand før man på omtrent 40 cm ned i stikket møter k ompakt, grå sand. Det var generelt en del
røtter i samtlige lag i dette stikket.

TGS 6 40x40 cm Dybde: 50 cm
Topplaget består av lys, grå sand og er 5 cm tykt. Under kommer det grå/gule sandlaget. Mot
bunnen ble det noe fuktigere.

TEN 1 40x30 cm Dybde: 40 cm
Lys sand i topp før man på rundt 20 cm treffer på e t 10 cm tykt humus-lag. Under dette laget
ligger det igjen lys, gul sand.

TEN 2 40x40 cm Antall funn: 2 Dybde: 55 cm Funn
Topplaget består av humus og er på ca 10 cm. Så kom mer 11 cm med lys, gul sand før man treffer
på et lag bestående av rød/gul sand som er 10 cm ty kt og tilslutt kommer man på et mørkere,
grått sandlag.

TEN 3 40x40 cm Dybde: 30 cm
Topplaget består av humus/torv og er 8 cm dypt, før man treffer på lys sand som er ispedd litt
rødsand.

TEN 4 40x40 cm Dybde: 60 cmTopplaget består av humus/tor v og er 8 cm dypt, etter dette treffer
man på et lag som består av sand/humus som er 10 cm dypt før man treffer på rød/gul sand.

TEN 5 40x40 cm Dybde: 45 cm
Topplaget består av torv/hums og er 5 cm dypt. Så t reffer man på lys sand.
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JM 1 40x40 cm Dybde: 40 cm
Grå sand i hele stikket, fyltes fort med vann

JM2 30x30 cm Dybde: 40 cm
Grå sand i hele stikket, fyltes fort med vann

JM3 30x30 cm Dybde: 40 cm
Grå sand i hele stikket, fyltes fort med vann

JM4 30x30 cm Dybde: 40 cm
Lys, grå sand i hele stikket og noe småstein/røtter .

JM5 40x40 cm Dybde: 40 cm
Lys, grå sand før man etter rundt 20 cm treffer på gul/grå sand. Noe småstein.

JM 6 50x30 cm Dybde: 40 cm
Lys, grå sand, ca 20 cm før man treffer på gul/grå sand. Mye røtter.

JM 7 30x30 cm Dybde: 40 cm
Grå sand i topp, rød/grå sand etter ca 11 cm, kompa kt grå sand mot bunnen

Prøvestikk langs kongstrømmen (Del C)

TEN 6 40x40 cm Dybde: 50 cm
Topplaget består av 8 cm med humus/sand før man tre ffer på et lyst sandlag.

TEN 7 40x40 cm Dybde: 40 cm
Hele stikket består av sand med et vagt fargeskille ned mot 30 cm, hvor sanden får et mer
rødaktig skjær.

TEN 8 40x40 cm Dybde: 20 cm
Hele stikket består av lys sand

TEN 9 40x40 cm Dybde: 25 cm
Hele stikket består av lys sand

TEN 10 40 x40 cm Dybde: 30 cm
Hele stikket består av lys sand

TEN 11 40x40 cm Dybde: 25 cm
Hele stikket består av lys sand

TEN 12 40x30 cm Dybde: 35 cm
Topplaget består av humus og sand og er 8 cm tykt f ør man treffer på et noe omrotet lag
bestående av sand.

TEN 13 40x40 cm Dybde: 30 cm
Hele stikket består av lys sand
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TEN 14 40x40 cm Dybde: 55 cm
Topplaget består av lys sand og er 15 cm dypt. Så t reffer man på et lag av rød/gul sand som er 15
cm før man igjen treffer på den lyse sanden.

TEN 15 40x40 cm Dybde: 45 cm
Hele stikket består av lys sand

TEN 16 30x30 cm Dybde: 45 cm
Topplaget består her av rød/gul sand og er 25 cm dy pt. Så treffer man på lys sand igjen.

TEN 17 40x30 cm Dybde: 40 cm
Topplaget består av 15 cm med lys sand, før man tre ffer på et noe mørkere sand lag

TEN 18 40x30 cm Dybde: 45 cm
30 cm med lys grå/gul sand før det kommer et rød/gu lt sandlag

TEN 19 30x30 cm Dybde: 45 cm
Topplaget består av 25 cm med lys, gul/grå sand før man treffer på et lag bestående av rød/gul
sand.

TOR 1 40x40 cm Dybde: 42 cm
Lys, gul sand i topp før man etter ca 21 cm treffer på lys grå sand. En del småstein i massene. Funn
av flint på overflaten rett ved.

TOR 2 40x40 cm Dybde: 50 cm
Lys gul sand i topp før man etter 20 cm treffer på lys, grå sand.

TOR 3 40 x 40 cm Dybde: 45 cm
Topplaget består av rød/brun grus/sand før man på e tter rundt 30 cm treffer på lys, gul
sand/grus.

TOR 4 40x40 cm Dybde: 40 cm
Topplaget bestod av veldig fin, lys sand med mye rø tter før man etter 10 cm treffer på et kompakt
sten lag ispedd litt av den fine sanden.

Prøvestikk Del D

A1 50 x 50 cm Dybde: 43 cm
Overflaten bestod av 10 cm med torv, grå sand og li tt kull. Videre er det lysebrun silt iblandet med
sand før man treffer på elvebunnssand. (Stort sett homogene masser, marin sand i bunnen.)

A2 50x50 Dybde 53 cm
Overflaten var skogbunn og det første laget bestod av humus, før man etter 10 cm treffer på et
laget bestående av silt og humus. På ca 20 cm treff er man på rød sand.

A3 50 x 50 cm Dybde: 40 cm
Overflaten var lyng. Det første laget bestod av jor d/skogbunn og var på rundt 20 cm før man
treffer på grå silt.
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A4 50x50 Dybde: 45 cm
Overflaten var lyng. Det første laget bestod av jor d/skogbunn og var på rundt 10 cm før man
treffer på et gråt silt-lag som var rundt 10 cm tyk t. På 30 cm dybde treffer man på rød sand
iblandet silt.

A5 50x50 Dybde: 47 cm
Lyng/torv på topp, på rundt 8 cm treffer man på gr å sand/silt. Laget er 22 cm tykt. Deretter
treffer man på rød sand før man på bunnen treffer p å beige sand.

A6 50x50 cm Dybde: 32 cm
Overflaten består av lyng/torv, før man treffer på et tynt jordlag som er 6 cm tykt. Etter dette
kommer et lag bestående av grå sand som er 24 cm ty kt. Under dette er det rød sand som
fortsetter ca 20 cm før man treffer på beige sand.

T1 50 x 50 cm Dybde: 70 cm
Overflaten består av gress/torv. Topplaget består a v torv og fortsetter 6 cm før man treffer på
rødlig sand, dette laget er på 16 cm. Under dette f inner man et lyst, gråbrunt sandlag som
fortsetter ned til bunnen. Det virker som det er no e omrotet mot bunnen hvor det dukker opp
røtter. Prøvestikket blir også noe fuktigere mot bu nnen.

T2 50x50 cm Dybde: 60 cm
Gress/lyng på topp, rett under overflaten er det et lag bestående av mørkegrå sand som går ned
til 28 cm. Under dette er det et lag bestående lys grå sand. Dette fortsetter ned til 40 cm før man
treffer på beige sand med råtne røtter og mot bunne n får massene en litt mer myraktig
konsistens.

T3 30x30 cm Dybde: 50 cm
Overflaten består av et 20 cm tykt torvlag, under d ette dukker det opp grov, gul sand. Ned mot
bunnen begynte prøvestikket raskt å fylles med vann .

T4 45x45 cm Dybde: 40 cm
Et 16 cm tykt torvlag i topp. Under dette ligger de t et går/hvitt sandlag so mer 17 cm tykt. Mot
bunnen kommer det et kompakt, rød brunt sandlag.

T5 40x40 Dybde: 60 cm
Topplaget består av torv før man treffer på grå/hvi t sand, dette laget er rundt 10 cm. Under dette
er det et rød/brunt sandlag som er ca 20 cm tykt. M ot bunnen er det et grovt, beige sand. Det er
mye småstein/grus i dette laget.

T6 40x40 cm Dybde: 55 cm
Topplaget består av torv og er 6 cm tykt før man tr effer på grå/hvit sand som er rundt 7 cm tykt.
Videre treffer man et rød/brunt sandlag som er 14 c m tykt før man treffer på grov, beige sand. I
dette stikket var det nesten ikke noe annet enn san d.

T 7 40x40 cm Dybde: 55 cm
Tynt torvlag i topp før man treffer på et grå/hvit sandlag på rundt 7 cm. Resten av prøvestikket
består av grov, beige sand.
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Vedl egg 4 – Fotol i ste
Fotonummer: Beskrivelse Retning: Dato/sign:

DSCN0364 Oversikt av planområde 1 fra nordlig del
av planområde 1

S 5/7 - 13 TGS

DSCN0365 Arbeidsbilde S 5/7 - 13 TGS

DSCN0366 Helling i nordlig del av planområde 1 SV 5/7 - 13 TGS

DSCN0367 Myra som ligger omtrent midt i
planområdet

Ø 5/7 - 13 TGS

DSCN0368 Oversiktsbilde av vestlig del av plangrensa SØ 5/7 - 13 TGS

DSCN0369 Utsikt fra østkanten av plangrensa N 5/7 - 13 TGS

DSCN0370 Oversiktsbilde, terrenget i sørøstlig del av
planområdet

S 5/7 - 13 TGS

DSCN0371 Oversiktsbilde av midtre del av delområde
2, tatt fra det forlatte gamlehjemmet

N/NØ 8/7 - 13 TGS

DSCN0372 Høyspenttrase som går igjennom den
sørlige delen av planområde 2

S/SV 8/7 - 13 TGS

DSCN0373 Oversiktsbilde fra sørlige delen av bukta N/NØ 8/7 - 13 TGS

DSCN0374 Høyspenttrase N 8/7 - 13 TGS

DSCN0375 Oversiktsbilde av flate, øst for trasee n S 8/7 - 13 TGS

DSCN0376 Illustrativt av hvor bratt det er mot
vannkanten i sørdelen av planområdet

Ø 8/7 - 13 TGS

DSCN0377 Slette i sørlig del av planområdet 2 V/NV 8/7 - 13 TGS

DSCN0378 Illus. terreng tett skog i sør - vestlig del av
området

S 9/7 - 13 TGS

DSCN0379 Området langs veien som grenser i vest V 9/7 - 13 TGS

DSCN0380 Nede i søkket som går igjennom sør -
vestlig del av plangrense 2

Ø 9/7 - 13 TGS

DSCN0381 Oversiktsbilde, området øst for vei N 9/7 - 13 TGS

DSCN0382 Bratt skråning ved bebyggelse i sør - vestlig
del

S 9/7 - 13 TGS

DSCN0383 Nede i søket som ligger i sør - vestdelen S 9/7 - 13 TGS

DSCN0384 PS - T - 1 9/7 - 13 TGS

DSCN0385 PS - A - 1 9/7 - 13 ASK
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DSCN0386 PS - A - 2 10/7 - 13 ASK

DSCN0386 PS - A - 2 10/7 - 13 – ASK

DSCN0387 PS - A - 2 10/7 - 13 – ASK

DSCN0388 PS - T - 2 10/7 - 13 – TGS

DSCN0389 PS - T - 2 10/7 - 13 - TGS

DSCN0390 PS - T - 3 10/7 - 13 - TGS

DSCN0391 Bukta midt i felt N 10/7 - 13 – TGS

DSCN0392 PS - T - 4 10/7 - 13 – TGS

DSCN0393 PS - T - 4 10/7 - 13 - TGS

DSCN0394 PS - A - 3 10/7 - 13 – ASK

DSCN0395 PS - A - 4 10/7 - 13 – ASK

DSCN0396 PS - A - 4 10/7 - 13 – ASK

DSCN0397 PS - T - 5 10/7 - 13 – TGS

DSCN0398 Forlatt aldershjem som ligger litt sør i
planområdet

N - NØ 11/7 - 13 – TGS

DSCN0399 PS - T - 6 11/7 - 13 – TGS

DSCN0400 PS - A - 5 11/7 - 13 - ASK

DSCN0401 PS - A - 5 11/7 - 13 – ASK

DSCN0402 Høyspenttrase langs vannkant S 11/7 - 13 – ASK

DSCN0403 Arbeidsbilde N 11/7 - 13 – ASK

DSCN0404 PS - A - 6 11/7 - 13 – ASK

DSCN0405 PS - T - 7 11/7 - 13 - ASK

DSCN0406 Oversiktsbilde av østlig del av plangrense Ø 30/7 - 13 - TE

DSCN0407 Oversiktsbilde av stranda på vestsiden av
'utstikkeren'

N V 30/7 - 13 - TE

DSCN0408 Oversiktsbilde av mur i toppen av
kongsstrømmen

Ø 30/7 - 13 - TE
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DSCN0409 Oversiktsbilde av innsjø N 30/7 - 13 - TE

DSCN0410 Grop på sørsiden av 'utstikker' (tangen) SØ 30/7 - 13 - TE

DSCN0411 Grop på sørsiden SØ 30/7 - 13 - TE

DSCN0412 Oversikt terreng, tatt fra veien midt i
planområdet

N 31/7 - 13 - TGS

DSCN0413 Grop, trolig moderne Ø 31/7 - 13 - TGS

DSCN0414 Oversiktsbilde av området midt i
plangrensen (m/ mulig hulvei)

SØ 31/7 - 13 - TGS

DSCN0415 Veiskjær i skråning NV 31/7 - 13 - TGS

DSCN0416 Funnsted 1, langs vannkant helt nord i
planområdet

N 1/8 - 13 - TGS

DSCN0417 Oversiktsbilde av området hvor det ble
funnet rydningsrøys

S 1/8 - 13 - TGS

DSCN0418 PS - 1 2/8 - 13 - TGS

DSCN0419 PS - 2 2/8 - 13 - TGS

DSCN0420 PS - 3 2/8 - 13 - TGS

DSCN0421 PS - 4 2/8 - 13 - TGS

DSCN0422 Hulvei Ø 5/8 - 13 - JM

DSCN0423 Hulvei Ø 5/8 - 13 - JM

DSCN0424 Hulvei V - NV 5/8 - 13 - JM

DSCN0425 Kullgrop Ø 5/8 - 13 - JM

DSCN0426 Dyrkningsflate NØ 5/8 - 13 - JM

DSCN0427 Rydningsrøys NØ 5/8 - 13 - JM

DSCN0428 Arbeidsbilde langs sørvestsiden av tangen NV 6/8 - 13 - TGS

DSCN0429 Oversiktsbilde sør - vestsiden av tangen NV 6/8 - 13 - TGS

DSCN0430 Funnplass 2 m/poser som markerer
funnsted

S 6/8 - 13 - TGS

DSCN0431 Funnsted for bergkrystall/Arbeidsbilde V 6/8 - 13 - JM

DSCN0432 Østkanten av 'halvøy', grensen mot
kongsstrømmen

N 6/8 - 13 - JM
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DSCN0433 Mur i toppen av kongstrømmen N - NØ 6/8 - 13 - TGS

DSCN0434 Mur i toppen av kongsstrømmen Ø 6/8 - 13 - TGS

DSCN0435 Mur i toppen av kongsstrømmen NØ 6/8 - 13 - TGS

DSCN0436 Helt i topp av kongsstrømmen Ø - NØ 6/8 - 13 - TGS

DSCN0437 Nordlig grense på 'utstikker' Ø - SØ 6/8 - 13 - TGS

DSCN0438 Stranden i øst N - NØ 7/8 - 13 - TGS

DSCN0439 Stranden i øst N - NØ 7/8 - 13 - TGS

DSCN0440 Prøvestikk på strand 7/8 - 13 - TGS

DSCN0441 Prøvestikk på strand 7/8 - 13 - TGS

DSCN0442 Rullesteiner i toppen av kongsstrømmen S - SØ 8/8 - 13 - TGS

DSCN0443 Området rett over strømmen, utenfor
plangrensen

Ø 8/8 - 13 - TGS

DSCN0444 Muren i kongsstrømmen S 8/8 - 13 - TGS

DSCN0445 Arbeidsbilde/camp V 8/8 - 13 - TGS

DSCN0446 Prøvestikk strand 8/8 - 13 - TGS

DSCN0447 Løsfunn på strand 8/8 - 13 - TGS

DSCN0448 Løsfunn på strand 8/8 - 13 - TGS

DSCN0449 Illustrativt bilde av funnkonsentrasjon på
overflate

Ø - SØ 8/8 - 13 - TGS

DSCN0450 Illustrativt bilde av funnkonsentrasjon på
overflate

NØ 8/8 - 13 - TGS

DSCN0451 Illustrativt bilde av funnkonsentrasjon på
overflate

Ø 8/8 - 13 – TGS

DSCN0719 Rydningsrøys 1 13/11 - 13 – TGS

DSCN0720 Rydningsrøys 2 13/11 - 13 – TGS

DSCN0721 Kullgrop 13/11 - 13 – TGS

DSCN0722 Tuft 1 13/11 - 13 – TGS

DSCN0723 Tuft 1 13/11 - 13 – TGS
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DSCN0724 Tuft 1 13/11 - 13 – TGS

DSCN0725 Tuft 1 13/11 - 13 TGS

DSCN0726 Tuft 2 13/11 - 13 TGS

DSCN0727 Strandkant ved normal vannstand? 13/11 - 13 TGS

DSCN0728 Strandkant v/ normal vannstand? 13/11 - 13 TGS
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-6   Arkiv: PLN 000  

 

 

Oppstartssak for detaljereguleringsplan nr. 430 - Krokenveien 23 og 40 a  

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_430 detaljregulering for  

Krokenveien 23 og 40a. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 

Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_430, Krokenveien 23 og 40. 

 

3. Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres det samtidig å ikke bevare bolighus og 

uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65). 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting i eksisterende boligområde. Planen 

vil legge til rette for oppføring av leilighetsbygg i Krokenveien 23 og 40a. 

For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei-, bolig og friareal innlemmet i planen. 

 

Planen er privat initiert, og fremmes som detaljregulering. E. Brørby & Sønn er forslagstiller.  

 

Oppstart av plan kan anbefales da den er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel om 

fortetting av Hønefoss. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplaner i området.   

 

Innledning  
Forslagstiller E. Brørby & Sønn ønsker med denne planen å få en bedre utnyttelse av to 

boligtomter i Krokenveien. Planarbeidet vil tilrettelegge for fortetting ved å oppføre 

leilighetsbygg med tilhørende utearealer og lekeplass i Krokenveien 23, gnr. 87, bnr. 65, 303, 

411, samt Krokenveien 40a, gnr. 87/2 og 87/487. 

 



- 

Detaljreguleringen skal sikre en god prosess omkring økning av utnyttelsesgraden for de to 

eiendommene. Planen skal ivareta god tilrettelegging for utbyggingsområdets uteoppholdsareal 

samt areal til veg- og fortau. Det skal også sikres at friområde ivaretas på en god måte.  

 

Det er nødvendig med omregulering fordi forslaget er i strid med gjeldende reguleringsplaner 

og gjeldende bestemmelser i kommuneplan. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Tomtene som i planforslaget søkes endret, er i dag bebygd med småhus med lav 

utnyttelsesgrad.  

 

Krokenveien 23, bestående av tre eiendommer, er i dag bebygd med en liten en-etasjes 

enebolig og garasje. Boligen er i det kommunale registeret for verneverdige hus i kategori 

middels verneverdi. Samlet har de tre eiendommene et areal på ca. 2 daa, hvorav noe er avsatt 

til veiformål samt friområde.  

 

Krokenveien 40a er i dag bebygd med en tomannsbolig i to fulle etasjer, samt loft og kjeller. I 

tillegg ligger det tre hus med garasje/uthusfunksjon på eiendommen. Eiendommene 87/2 og 

87/487 har et areal på ca. 2.0 daa. 

 

Tilgrensende eiendommer har varierte bygningsuttrykk og utnyttelsesgrad. Mellom 

Krokenveien, Sagaveien og Fossekallveien er det i stor grad romslige eneboligtomter. Mens 

sørover fra Krokenveien 23, langs østsiden, ligger to blokker. Disse eies av Ringerike 

Boligstiftelse og benyttes i dag i hovedsak til omsorgsboliger, blokkene har høyde 5 og 6 

etasjer. Vest for Krokenveien 23 og videre mot nordvest ligger det flere 3-etasjes blokker.   

 

I umiddelbart nærhet til planforslagets tomter ligger Ullerål kirke og Ullerål barnehage. Hov 

ungdomsskole og Ullerål barneskole ligger innenfor 500 meters rekkevidde.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Krokenveien 23: 

Forslagstiller ønsker å oppføre et leilighetsbygg på 25-30 enheter, inkludert 

generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller, delvis under bakken. Foreløpig planlegges 

det med fem fulle etasjer. På bakkenivå fra Krokenveien – fremstår det som 6 fulle etasjer. Det 

foreslås å oppføre lekeplass på felles terrasse foran fasadeparti til 1.etasje opp på bodene 

(vedlagt illustrasjon av skisseforslag med høydeprofil for Krokenveien 23). 

 

Krokenveien 40a: 

Forslagstiller ønsker også her å oppføre et leilighetsbygg på 25-30 enheter, inkludert 

generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller. Forslagstilleren ønsker å oppføre bygg på 5 

fulle etasjer. Forslagstilleren foreslår en skjermet løsning for lekeplass på eiendommen 87/487 

(vedlagt illustrasjon av skisseforslag med høydeprofil for Krokenveien 40a). 

 

For planområdets øvrige arealet ønskes en videreføring av arealformål, men med forbedringer 

mellom annet mht. infrastruktur og bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Friområde, som i 

kommunens temaplan Grønn plakat er avsatt til område med stor verdi, skal sikres i plan.  
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Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. fokus på effektiv arealdisponering, og det fremgår av 

samfunnsdelen, vedtatt 30.04.2015, at det er en ønsket utvikling med fortetting og høyere 

bebyggelse med både nærings- og boligformål i Hønefoss. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i plan nr. 65-06 Haldenjordet, Trygdeblokka, m.m, vedtatt 

25.04.1996 og deler i gjeldende reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 

22.02.1990.  

 

Arealformål som inngår i eksisterende planer for omsøkt planområdet er boligformål, offentlig 

bygninger, friområde/lek samt kjørevei og gangareal. For plan nr. 65-06, fra 1996 tillattes 

utnyttelsesgrad 0,20 og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer. For plan nr. 198, fra 1990 er 

det angitt i planbestemmelsene at utnyttelsesgraden for evt. nye prosjekt fastsettes av 

bygningsrådet og at eneboliger kan oppføres inntil 2 etasjer. 

 

Planer under arbeid i området 

I krysset mellom Fossekallveien og Sagaveien ligger et areal som i dag er regulert til 

forretning/kontor. Det er igangsatt reguleringsarbeid for dette arealet samt for areal som er 

regulert til veg. Per i dag er vegarealet ikke opparbeidet til veg og ønskes i stedet omregulert 

til boligformål. Plan nr. 415 – Sagaveien 56 blir liggende sømløst inntil detaljplan for 

Krokenveien 23 og 40a. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. E. Brørby & Sønn er forslagstiller. Forslag til 

planavgrensning følger saken som vedlegg. 

 

For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei- og boligareal innlemmet. Krokenveien 19 og 21 

samt omkringliggende veiareal foreslås lagt inn i planen. Friområdekorridoren nord for 

Krokenveien 23 skal også sikres. Plangrensen mot nord foreslås å følge gjeldende plangrense 

plan nr. 65-06. Deler av friområde mellom Krokenveien og Sagaveien som er med i gjeldende 

reguleringsplan foreslås også inkludert. 

Det foreslås også at planområdet tar med seg areal som er regulert til veg og fortau i plan nr. 

198, ved Ullerål barnehage og Ullerål Kirke. Det gjøres oppmerksom på at fortausarealene, 

som er angitt i gjeldende plan for østre del av Sagaveien og nordover langs Krokenveien, ikke 

er opparbeidet.  

 

Plangrensen legges videre inntil plan nr. 415 Sagaveien 56 i sørøst og følger grensa til 

gjeldende reguleringsplan nr. 198 inn mot omsorgsboligene i Krokenveien 17. Det tas høyde 

for at plangrensa kan bli noe snevret inn i løpet av planprosessen. 

 

Areal innenfor foreslått plangrense er på ca. 24 daa.  

 

Det er gjort utredning omkring eneboligen i Krokenveien 23. Buskerud fylkeskommune har 

vært på befaring og gitt sin uttalelse i saken. Eneboligen er i kommunens register over 

verneverdi bebyggelse registrert med høy verneverdi. Bygningen er tilført nyere bygningsdeler 

og fremstår derav med noe redusert autentisitet. Etter en samlet vurdering anses den å ha 

forringet sin verneverdi til middels verneverdi. Buskerud fylkeskommune overlater til 

Ringerike kommune å ta stilling til om bygningen skal rives, vedlagt saken følger brev fra BFK.  



- 

 

Ringerike kommune så behov for en mer helhetlig plan som sikrer både grønnstruktur, vei- 

samt fortaus areal. Dermed ble avgrensningen av plan utvidet etter oppstartsmøte slik at det vil 

være mulig at fortau kan inngå som en del av planen.  Det viktig å se på veg- og fortaus 

utforming i sammenheng med naboplanen «Sagaveien 56» og omkringliggende områder. 

Dersom fortau skal inngå i planen, vil det utløse krav om utbyggingsavtale, da fortauet blir en 

del av den tekniske infrastrukturen som kommunen overtar ansvaret for.  

 

Eiendomsforhold 

Foreslått planområde omfatter deler av hovedbølet til Hov gård, gnr.87/1 (Friområder) som 

eies av Ringerike kommune. Kommunen eier også Krokenveien 17 og 19, og veiene i området. 

 

Peder E. Moen eier Sagaveien 47 (gnr.87/542). 

Pål Frodal og Merete B. Oslund eier Krokenveien 40b (gnr.87/486). 

André og Elin S. Kristiansen eier Krokenveien 38 (gnr.87/457,65). 

Kjetil Huseth og Christel Helene Andres eier Sagaveien 50 (gnr.87/528). 

Espen Grøtnes eier Sagaveien 52 (gnr.87/524). 

Ako Karem Wahed eier Sagaveien 54 (gnr.87/527). 

Krokenveien 23. (87/65, 87/411, 87/303) overskjøtes til E. Brørby & Sønn AS i juli 2017. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. fokus på effektiv arealdisponering; Ringerike skal ha 

en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn.  

Det fremgår av bl.a. av kapittel 5, at Hønefoss skal fortettes:  

Kap. 5.1 

o) Utvikling av Hønefoss ved fortetting og høyere bebyggelse med både nærings- og 

boligformål. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligområde, offentlig 

bygninger og friområde; Arealbruken i gjeldende kommuneplan samsvarer i stor grad med 

arealbruken som er vist i de i dag gjeldende reguleringsplanene. 

 

Område som her ønskes regulert ligger innenfor temaplan grønn plakat. Det bebygde areal 

innenfor planområdet er avsatt som område med en del verdi, mens friområde er avsatt som 

område med stor verdi.  

 

Planforslaget omhandler ikke kommunedelplan for gående og syklende, men bidrar positivt da 

det planlegges å bygge gangveger/fortau innenfor planområdet.   

 

 

Juridiske forhold  
Oppstart av planarbeid 

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

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

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

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



- 

 

Denne saken anses å ikke være i tråd med overordna plan, og oppstartsaken legges derfor fram 

for behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 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 

Det skal i saksdokumentene ved 1. gangs behandling redegjøres for hvordan de miljørettslige 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 blir 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 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Realisering av planene vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form 

av infrastruktur. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Ringerike kommune oppfordrer forslagstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioden. Det er 

enighet om at det bør gjennomføres møte med naboene, samt representanter fra Ullerål 

barnehage, Ullerål kirke og Ringerike boligstiftelse. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak:  

 

a. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_430 detaljregulering for Krokenveien  

23 og 40a.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å øke utnyttelsesgrad på eiendommene med adresser 

Krokenveien 23 og Krokenveien 40A ved hjelp av omreguleringen, samt legge til rette for 

forbedring av infrastruktur, sikkerhet og fremkommelighet etter nåtidens forhold.  

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

I planprosessen skal det gjøres en vurdering av hvorvidt det er nødvendig å ikke beholde 

allergifremkallende trær på eiendommen 87/2.  

 



- 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

I Krokenveien 23 ligger det i dag et verneverdig hus og uthus. Kulturminnemyndighet ved 

Buskerud Fylkeskommune har vurdert det dit hen at bolig som har vært registrert med høy 

verneverdi har svekket verdi som følge av ombygginger. Dermed er boligen gitt en middels 

verneverdi. (vedlegg brev fra fylkeskommune av 02.02.2017). Fageksperter overlater til 

kommunen som planmyndighet å avgjøre bevaringsspørsmålet. Rådmann anser at  eiendommen 

i sin helhet har svekket sin verdi og kan dermed anbefale riving av bolig og uthus. 

Rådmannen foreslår følgende punkt i vedtak: «Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres 

det samtidig å ikke bevare bolighus og uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65)».  

 

Skredfare 

Det er ikke påvist skredfare for plantomtene. 

Krokenveien 23 ligger tett inntil en bratt skråning. Planen skal vise frem sikringstiltak mot 

skråning.  

Det er foretatt grunnundersøkelser både for Krokenveien 23 og Krokenveien 40a. (vedlegg). 

Rådmannen kan ikke se at de anbefalingene som gitt i rapportene er fulgt opp i skisseforslaget. 

Det påpekes at prosjektet i sin helhet med dets volum og høyde skal samsvare med geotekniske 

forhold. Dette skal være tilstrekkelig utredet frem til 1.gangsbehandling. Vedlegg Rapport 

grunnundersøkelser Krokenveien 23, 4. Geoteknisk vurdering.  

 

Flomfare og flomveier 

Forslag til planområde ligger ikke innenfor flomutsatt området, allikevel går det flomveger 

innenfor foreslått plangrensa. Rådmannen ser derfor behov for ytterlige utredninger for 

overvannshåndtering før 1. gangs behandling. Overvann håndteres lokalt.    

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 

Rådmannen vil påpeke avklaringsbehov for følgende tema: 

- kapasitet VA. 

- Langs Krokenveien og ved aktuelle eiendommer går trase for fjernvarm. Det skal tas 

hensyn til ledningsnettet med eventuelle opparbeidelse av fortau. 

- Utforming og samordning med naboplanen nr.415 «Sagaveien 56» og omkringliggende 

områder. For å få gode og sammenhengende fortauløsninger på Krokenveien og 

Sagaveien, samt med tanke på overvannshåndtering og flomveger vil det være mulig å 

føre gangveien enten på den ene siden eller på den andre. Man skal være oppmerksomt 

på at gangveg vil anlegges i kantsone vei og følgelig vil utløse kompensasjons behov 

for infiltrasjon av overvannet fra vegen.  

 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Rådmannen vurderer at 5 etasjers høye bygg, både i Krokenveien 40a og Krokenveien 23, kan 

fremstå noe skjemmende for naboeiendommer, både med tanke på solforhold, spesielt for 

barnehages utearealer, og den helhetlige landskapskarakter i området.   

 

 

Universell utforming 

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

og krav om universell utforming. 

 



- 

Uteoppholdsarealer og lekearealer 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode uteoppholdsarealer i 

forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en optimal størrelse og funksjon og være utformet 

med god kvalitet med tanke på sol- og vindforhold, plass til praktiske gjøremål, materialvalg, 

beplantning, overvannshåndtering og annet. 

 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Det gjøres oppmerksom på tilknytningsplikten for fjernvarme i området for boliger fra 1000m2 

BRA, ihht Formskriften nr.492. 

Realisering av prosjektet gir ønsket fortetting i byen. umiddelbar nærhet av bussholdeplass, 

kort avstand både til skoler, legekontor, butikker og mm., gir mulighet til å velge å ikke 

disponere/bruke bil. Dette bidrar positivt til klima og miljø i byområdet.  

Prosjektet vil også ta høyde for helhetlig tilrettelegging og oppføring for gangveger i 

tilknytning til prosjekters utbyggingstomter.  

 

Samlet vurdering 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanen på eiendommene innenfor 

planområde. Ved å bygge med høyere utnyttingsgrad ivaretar man bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplan om fortetting i sentrale strøk, samt Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. 

 

Rådmannen vil imidlertid påpeke at det er usikkerhet omkring de geologiske forholdene i 

Krokenveien 23, og dermed byggehøyde og volum. Utnyttelsesgraden i forslag til 

skisseprosjekt oppleves også litt for stort i forhold til stedets karakter. I tillegg kan skissert 

forslag i Krokenveien 40a, med fem fulle etasjer gi skygge på barnehages uteområder.  

Løsning for fortau og eventuelle fotgjengeroverganger er også et moment som må ses i et 

større perspektiv for hele området og ikke bare innenfor plangrense.  

En utredning for overvannshåndtering inkludert forholdet til flomveger og innfiltrering langs 

fortau skal foreligge frem til 1.gangs behandling.   

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

- Illustrasjoner skisseforslag nr. 23 

- Illustrasjoner skisseforslag nr. 40 

- Geoteknisk rapport Krokenveien nr. 23 

- Geoteknisk rapport Krokenveien nr. 40 

4. Gjeldende reguleringsplaner 

- Reguleringsplan 198 Kroken – Busterud 

- Reguleringsplan 65-06 Haldenjordet Trygdeblokka 

5. Brev fra Buskerud fylkeskommune, Krokenveien 23 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konstituert avdelingsleder Areal- og byplan: Line Østvold 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Saksbehandlere: Olena Alizi og Mari Solheim Sandsund 
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SAK - oppstartsmøte for detaljregulerig nr 430 Krokenveien 23 og 40 a

STED: Storgata 13, Ringerike kommune

TID: 22.03.17 , 09.00 - 10.30

REFERAT SENDES TIL:
Rolle Navn Til stedet

Forslagsstiller Per Erik Brørby X

Fagkyndig Heidi Bergom COWI X

Grunneier Per Erik Brørby X

Areal - og byplankontoret,
saksbehandler

Ken Ove Heiberg X

Areal - og byplankontoret,
medhjelper

Mari Sandsun X

Barnerepresentanten Geir Svingheim

Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud

Byggesakskontoret Arne Hellum X

Forurensningsmyndigheten Ingrid Strømme

Miljøretta helsevern Unni Suther

Teknisk forvaltning Cornelis Cliteur

Utbygging Jostein Nybråten

Eiendom Per Christian Frøislie

Prosjektleder boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten

Rådet for funksjonshemmede Laila Åmodt x

RK = Ringerike kommune. E - post til ansatte i Ringerike kommune:
fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet
B estillingsskjema for oppstartsmøte
Oversiktskart
Kartskisser
Omtale av det planlagte prosjektet (mangler for Krokenveien 40 a).
Omtale av aktuelle tema for drøfting
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Annet, spesifiser:

2. Om planområdet og planinitiativet
Planområdets beliggenhet: Krokenveien – Hønefoss nord – ved «trygdeblokkene»
Gnr/bnr: 87/65, 87/411, 87/303 , 87/2, 87/487 m.fl.
Planområdets størrelse, ca daa: Mottatt forslag på 14 daa, men med Krokenveien 40 a, blir
størrelsen ca. dobbelt så stor. Nytt forslag til planavgrensning ettersendes sammen med
oppdatert bestillingsskjema.
Dagens innhold og bruk: Tomtene som er aktuelle for utbygging består i dag av eneboliger.
Historikk: Området har en blanding av blokkbebygg else og eneboliger samt tilgrensende
kirke/barnehage.

F orslagsstillers planinitiativ :
To tomter i Krokenveien 23 og 40 a som ønskes regulert med høy utnyttelse/blokkbebyggelse.
Ønske s samregulert for å sikre samordning av prosjektene og helheten i området.

3. Planstatus, planer i området
Kommuneplanen

Arealformål: Bolig og offentlig bebyggelse
Evt. aktuelle bestemmelser: Bolig med 25 % BYA

Reguleringsplaner
P lanområdet er uregulert
Planområdet er regulert i reguleringsplan : 6 5 - 06 Haldenjordet, Trygdeblokka, 198 Kroken

Busterud
T ilgrensende regulerings planer: 31 Haldenjordet

Planer under arbeid
Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til
Det pågå r følgende planarbeid i området: 415 Sagaveien 56, boligformål
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 : Utnyttelse
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 - a ktuelle tema for utredninger i planarbeidet
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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. ko mme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget
planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.

Utvikling av by og lokalsamfunn
R ett 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
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)
K ulturminner og kulturmiljø (Bevaringsverdig hus)
Masseforvaltning. Er det be hov for å beregne massebalanse/ ha en plan for

massehåndtering?

Miljø og samfunnssikkerhet
Risiko - og sårbarhet sanalyse (skal alltid utarbeides)
Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt)
Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse)
Radon
Skred – Det er utfordrende grunnforhold i Krokenveien 23 med bakenforliggende

skråning. Grunnundersøkelser er gjennomført og det vurderes blokk på inntil 3 etasjer.
Flom - flomveier

Barn og unge
Barn og unges interesser Espira barnehage i nærheten, men barnehageopptak gjelder for

hele kommunen
Skolevei – Barneskole og ungdomsskole i gåavstand , gangveiforbindelser.
Lekearealer (må ivarteas i planen).

Teknisk infrastruktur
Energiløsninger
Bredbånd/fiber
Vann og avløp Høres ut i planen
O vervannshåndtering skal løses lokalt.
Renovasjon , vurder nedgravd løsning
Brannvann, tilgjengelighet for brann - og redning , høres ut i planen.

Sosial infrastruktur
Skole
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B arnehage
Annet:

Samferdsel
Veg/trafikk/adkomst
Kollektiv forbindelse , busstopp nært Krokenveien 23. Fortau skal opparbeides hit.
Traf ikksikkerhet og tilgjengelighet. Fortau skal også opparbeides og sys sammen med

naboregulering nr. 415 Sagaveien 56.
Parkering, herunder sykkelparkering , for skriften skal følges. Plass til 40 - 60

parkeringsplasser i Krokenveien 40 a. P - kjeller. Men ikke behov for å overoppfylle kravene.

Aktivitet for alle
Universell utforming – det skal opparbeides tilgjengelig fortau. Viktig med god utforming

og lavere høyde på kanter fortau.
Friluftsliv
Sammenhengende gang - og sykkelnett

Boligkvalitet
Antall og type boliger, blokkbebyggelse på begge de aktuelle tomtene. Det ønskes 30

boenheter + hybler /utleiedeler i Krokenveien 40 a, inntil 6 etasjer. Vurdere v - form. Det
ønskes utnyttelse på 50 - 60 %, angis i BRA. Det må vurderes nøye minste grad av uteareal.
Lavere bebyggelse i Krokenveien 23. trolig inntil 3 etasjer pga. grunnforhold.

Utearealer , vurdere privat, halvprivate og offentlige arealer og plasseringen av disse.
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 krev er planpr ogram jf. pbl. § 4.1 og KU - forsk rifta § 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?
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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 .
Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. F orslagsstiller må sørge for at godt nok

kartgrunnlag blir utarbeida ( koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)

8. Plantype
D etaljregulering jf. pbl. § 12 - 3
O mråderegulering 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. M edvirkning
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: Møte med naboer.

10. Anbefaling av oppstart
Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi: I tråd med fortetting i Hønefoss.
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. Op pstart 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.
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Po litisk oppstartsak
Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart , spesifiser begrunnelse: ikke i

tråd med gjeldene plan.
Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak
Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak: -

Revidering av bestillingsskjema. – Forslag til ny planavgrensning.

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.
Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema.

Situasjon skart med forslag til avgrensning legges ved referatet.

13. Krav til planforslaget
Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav

til planforslaget , samt plandialog og politisk møteplan .
Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under
Arealplaner Reguleringsplaner Planprosessen følges opp.
Dersom materiale t 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 me d 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 ette r 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 forslag til plannavn og arealplanID
2. ABY oversender sosi - fil med avgrensning av tilgrensende planer . Dette må ettersendes fra

forslagsstiller i sagaveien 56

Referent: Ken Ove Heiberg
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RAPPORT GRU N N U N DERSØKELSE

Krokenveien 23 – Hønefoss

20. MARS 2017
ARKIMEDUM AS
Færdenveien 8
3514 Hønefoss



Krokenveien 23 10198

Hønefoss 20 .03.2017

1

Rekvirert av Skrevet av

E. Brørby & sønn AS Arkimedum AS

Per Erik Brørby Lars P. Tronrud

per@brorby.as lars@arkimedum.no

+47 92462306 91 82 44 36

Adresse Krokenveien 23

3515 Hønefoss

Kommune 0605 Ringerike

Gnr 87
Bnr 65

Oppdrag

Krokenveien 23 AS skal oppføre leilighetsbygg i Krokenveien 23 i Ringerike.

Arkimedum AS er engasjert for å forestå grunnundersøkelse og utarbeide rapport om grunnforholdene på
tomten.

Det er utført

• Forundersøkelser
• Feltundersøkelser
• Laboratorieundersøkelser
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1 Forundersøkelser

Løsmassekart
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Løsmassetabell

Nr Type Beskrivelse

11
Morenemateriale, sammenhengende
dekke, stedvis med stor mektighet

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket,
dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse
fra 0,5 m til flere ti - talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

12
Morenemateriale, usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt
sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med
grunnlendte moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er
normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer .

15 Randmorene/randmorenebelte
Rygger eller belter av morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten. Materialet er
usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk. Noen steder kan morenematerialet
finnes i veksling med breelvmateriale .

20
Breelvavsetning (Glasifluvial
avsetning)

Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag
av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare
overflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti - talls meter.

30 Bresjø - /eller brekammeravsetning
(Glasilakustrin avsetning)

Finkornig materiale avsatt i bresjø eller vannfylt brekammer hvor tykkelsen er mer enn 0,5 m
og arealdekningen er sto r nok til å danne figur på kartet. Mektigheten kan være flere ti - talls
meter.

36 Bresjø - /brekammer og innsjøavsetning
(Glasilakustrin og lakustrin avsetning)

Benyttes hvis en ønsker å slå sammen de to avsetningstypene. I tilfelle brukes ikke separate
farg er for bresjø og innsjø på det samme kartbladet.

41
Hav - og fjordavsetning,
sammenhengende dekke, ofte med stor
mektighet.

Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti - tall meter.
Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkl eireskred, ofte angitt med
tilleggssymbol. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

42
Marin strandavsetning,
sammenhengende dekke

Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge - og
strømaktivitet i strandsonen, st edvis som strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt
sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst.
Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre
sedimenter.

43
Hav - og fjordavsetning og
strandavsetning. Usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Grunnlendte områder med hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt
mindre enn 0,5 m men den kan lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav - og
strandavsetninger. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til blokk

50
Elve - og bekkeavsetning (fluvial
avsetning)

Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er
elvesletter, terrasser og vift er. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet.
Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m

54
Flomavsetning, sammenhengende
dekke Brukes for spesielle sedimenter avsatt ved plutselig uttapning av bresjøer.

70
Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter
mektighet

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Gradvis
overgang til underliggende fast fjell. Brukes når en ikke skiller mellom sammenhengende og
usammenhengende dekke av denne avsetningstypen.

72
F orvitringsmateriale,
usammenhengende dekke eller tynt
dekke over berggrunn

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Grunnlendt
område med tallrike fjellblotniger

90 Torv og myr (Organisk materiale)
Organisk jord dannet av døde planterester, med mektigheter større enn 0,5 m. Det skilles
ikke mellom ulike torvtyper.

100
Humusdekke/tynt torvdekke over
berggrunn

Områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen. Mektigheten av humusdekket er
vanligvis 0,2 - 0,5 m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger opptrer hyppig innen slike
områder.

120 Fyllmasse (antropogent materiale) Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av mennesker aktivitet, vesentlig i urbane strøk

130 Bart fjell
Brukes om områder som stort set t mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er fjell i
dagen.
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Befaring

Befaring ble gjort den 03.03.17

Tilstede var:

• Lars P. Tronrud Arkimedum AS

Tomt, området, vegetasjon og vannføring ble vurdert.

Kritiske snitt vurdert

Satt ut 4 peler

Vurderinger:

Tomt er bratt i bakkant. Bjørk og furu i skrent.

Nytt bygg skal ha P - kjeller med ok gulv ca 0,5m under vei (Krokenveien)

Program

4 stk totalsonderinger til 10m dybde

Poseprøver der det er lavere motstand på TS - plott.

• Beskrivelse
• Vanninnhold
• Kornkurve
• Telefarlighetsgruppe

Vingeborprøver hvis mulig.

• Udrenert skjærstyrke
• Omrørt skjærstyrke
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2 Feltundersøkelser

Borekart .

Punkter er innmålt av Berntsen plan og oppmåling AS den 07.03.17
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Totalsonderinger
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Borelogg
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Vingeboringer
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3 Laboratorieundersøkelser

Poseprøver

1 stk poseprøve ble levert for undersøkelser hos Multiconsult på Skøyen.
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4 Geoteknisk e vurdering er

Konsistens

Feltundersøkelser og laboratorieundersøkelser viser et lag med bløt til middels fast leire fra ca kote 95 til
90 . L eira er i telefarlighetsgruppe T4, dvs meget telefarlig. Enkelte tynne sandlag innimellom . Ser ut som
det er overgang fra sand til leire på kote ca 95.

Det er ikke tegn til kvikkleire.

Kompensering

Det er ifølge tiltakshaver planlagt leilighets bygg med p arkeringskjeller. Kompensering kan oppnås , men
det vil for et stort bygg være større avlasting i bakkant enn i forkant, pga tomtens helling . Man bør
vurdere å oppføre flere, mindre bygg. Dette tillater fundamenter på ulike kot er, og dermed bedre balanse
i kompensering.

Tillatt marktrykk

Le ira fra kote 95 og ned er bløt /middels fast , d v s udrenert skjærstyrke på ca 20 - 30 kPa

Tillatt marktrykk vil konservativt ligge i området 100 - 120 kPa (10 – 12 tonn/m2)

Setninger

Prøveserie viser leire med vanninnhold på ca 30 %.

Modultall for setningsanalyse vil ligge i området m = 20

Plastisk analyse

Fundamentering

Det anbefales kompensert fundamentering med hel stiv såle. Leirlag er setningsømfintlig, og
fundamenteringen må det alj prosjekteres av geotekniker.

Terreng i bakkant av tomt er ganske bratt, og evt graving inn i skrent vil kreve prosjektering av sikring av
byggegrop , og jordtrykk mot kjellervegg er .
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Sjekkliste grunnundersøkelser

Eurokode 7 - 1 Kap. 3: Geoteknisk e data

Sjekkpunkter Dato

Er det lagt inn korrekt informasjon om tomt og aktører i prosjektet 24.02.17

Er det gjort nødvendige forundersøkelser for å bedømme byggeplassens generelle egnethet? 03.03.17

Foreligger de t målsatte tegninger som angir plassering av bygninger på kart med koter? 03.03.17

Er det gjort befaring av tomten og området rundt? 03.03.17

Er det vurdert om områder utenfor byggeplassen har betydning for prosjektet? 03.03.17

Er det innhentet geotekniske rapporter eller andre relevante opplysninger fra tomter i
nærheten?

-

Er det utarbeidet program for grunnundersøkelser? 03.03.17

Er grunnundersøkelser gjennomført ihht til program og evt. supplert under utførelse? 06.03.17

Er resultatene tolket og drøftet for usikkerhet? 20.03.17

Er jord og jordlag klassifisert og beskrevet ? 20.03.17

Er det laget en tydelig sammenstilling av resultatene som kan brukes i den videre
prosjekteringen?

20.03.17

Dato Firma Navn Signatur

20.03.17 Arkimedum AS Lars P. Tronrud
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Rekvirert av Skrevet av

E. Brørby & sønn AS Arkimedum AS

Per Erik Brørby Lars P. Tronrud

per@brorby.as lars@arkimedum.no

+47 92462306 91 82 44 36

Adresse Krokenveien 40A

3515 Hønefoss

Kommune 0605 Ringerike

Gnr 87
Bnr 2

Oppdrag

E, Brørby & sønn AS skal oppføre leilighetsbygg i Krokenveien 40A i Ringerike.

Arkimedum AS er engasjert for å forestå grunnundersøkelse og utarbeide rapport om grunnforholdene på
tomten.

Det er utført

• Forundersøkelser
• Feltundersøkelser
• Laboratorieundersøkelser
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1 Forundersøkelser

Løsmassekart
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Løsmassetabell

Nr Type Beskrivelse

11
Morenemateriale, sammenhengende
dekke, stedvis med stor mektighet

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket,
dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse
fra 0,5 m til flere ti - talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

12
Morenemateriale, usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt
sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med
grunnlendte moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er
normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer .

15 Randmorene/randmorenebelte
Rygger eller belter av morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten. Materialet er
usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk. Noen steder kan morenematerialet
finnes i veksling med breelvmateriale.

20
Breelvavsetning (Glasifluvial
avsetning)

Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag
av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare
ov erflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti - talls meter.

30 Bresjø - /eller brekammeravsetning
(Glasilakustrin avsetning)

Finkornig materiale avsatt i bresjø eller vannfylt brekammer hvor tykkelsen er mer enn 0,5 m
og arealde kningen er stor nok til å danne figur på kartet. Mektigheten kan være flere ti - talls
meter.

36 Bresjø - /brekammer og innsjøavsetning
(Glasilakustrin og lakustrin avsetning)

Benyttes hvis en ønsker å slå sammen de to avsetningstypene. I tilfelle brukes ikke separate
farger for bresjø og innsjø på det samme kartbladet.

41
Hav - og fjordavsetning,
sammenhengende dekke, ofte med stor
mektighet.

Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti - tall meter.
Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkleireskred, ofte angitt med
tilleggssymbol. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

42
Marin strandavsetning,
samme nhengende dekke

Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge - og
strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt
sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og g rus er vanligst.
Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre
sedimenter.

43
Hav - og fjordavsetning og
strandavsetning. Usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Grunnlendte områder med hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt
mindre enn 0,5 m men den kan lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav - og
strandavsetninger. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til blokk

50
Elve - og bekkeavsetning (fluvial
avset ning)

Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet.
Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m

54
Flomavsetning, samm enhengende
dekke Brukes for spesielle sedimenter avsatt ved plutselig uttapning av bresjøer.

70
Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter
mektighet

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Gradvis
overgang til underliggende fast fjell. Brukes når en ikke skiller mellom sammenhengende og
usammenhengende dekke av denne avsetningstypen.

72
Forvitringsmateriale,
usammenhengende dekke eller tynt
dekke over berggrunn

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemis k nedbryting av berggrunnen. Grunnlendt
område med tallrike fjellblotniger

90 Torv og myr (Organisk materiale)
Organisk jord dannet av døde planterester, med mektigheter større enn 0,5 m. Det skilles
ikke mellom ulike torvtyper.

100
Humusdekke/tynt torvd ekke over
berggrunn

Områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen. Mektigheten av humusdekket er
vanligvis 0,2 - 0,5 m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger opptrer hyppig innen slike
områder.

120 Fyllmasse (antropogent materiale) Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av mennesker aktivitet, vesentlig i urbane strøk

130 Bart fjell
Brukes om områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er fjell i
dagen.
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Befaring

Befaring ble gjort den 03.03.17

Tilstede var

• Lars P. Tronrud Arkimedum AS

Tomt, området, vegetasjon og vannføring ble vurdert.

Satt ut 4 peler

Vurderinger

Tomten er tilnærmet flat.

Det er ikke tegn til skredflater på tomt eller i området rundt tomten.

Områdestabiliteten vurderes som god.

Program

Bore 4 stk totalsonderinger til 10m dybde

Ta opp poseprøver der det er lavere motstand på TS - plott, og på ca kote for fundamenter.

• Beskrivelse
• Vanninnhold
• Kornkurve
• Telefarlighetsgruppe

Vingeborprøver hvis mulig.

• Udrenert skjærstyrke
• Omrørt skjærstyrke
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2 Fel tundersøkelser

Borekart . Punkter er innmålt av Berntsen plan og oppmåling AS den 07.03.17
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Totalsonderinger
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Borelogg
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3 Laboratorieundersøkelser

3 stk skovleborprøver fra hull 2 ble lagt i poser og levert til undersøkelse hos Multiconsult på Skøyen
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Geoteknisk e vurdering er

Konsistens

Feltundersøkelser og laboratorieundersøkelser viser middels fast til fast leire til 10m dyp. L eira er sandig
og siltig, og er i telefarlighetsgruppe T4, dvs meget telefarlig. Enkelte tynne sandlag. Forholdsvis
homogene forhold over tomten.

Masser på skovlebor var generelt meget faste. Vanskelig å trykke inn tommel.

Skovleborprøve på ca 3,5 m viste våt prøve. Det antas v ann førende lag på kote 91 - 92

Kompensering

Det er ifølge ti ltakshaver planlagt bygg med p arkeringskjeller, dvs avlastning ca 3m x 20kN/m3 = 60 kPa .
Dette tilsvarer omforent pålastning fra 5 etasjer .

Tillatt marktrykk

Le iren i grunnen er til dels fast, dvs udrenert skjærstyrke på ca 50 - 75 kPa

Tillatt marktrykk vil konservativt ligge i området 250kPa

Setninger

Prøves erie viser leire med vanninnhold på ca 15 - 25%.

Modultall for setningsanalyse vil ligge i området m= 25 - 30

P lastisk analyse

Fundamentering stype

For denne grunntypen kan anbefales tradisjonell fundame ntering med såle og stiv ringmur i armert
betong . I bunn av sålegrøfter bør legges duk, geonett og minimum 25 cm komprimert pukk.
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Sjekkliste grunnundersøkelser

Eurokode 7 - 1 Kap. 3: Geotekniske data

Sjekkpunkter Dato

Er det lagt inn korrekt informasjon om tomt og aktører i prosjektet 24.02.17

Er det gjort nødvendige forundersøkelser for å bedømme byggeplassens generelle egnethet? 03.03.17

Foreligger de t målsatte tegninger som angir plassering av bygninger på kart med koter? 03.03.17

Er det gjort befaring av tomten og området rundt? 03.03.17

Er det vurdert om områder utenfor byggeplassen har betydning for prosjektet? 03.03.17

Er det innhentet geotekniske rapporter eller andre relevante opplysninger fra tomter i
nærheten?

-

Er det utarbeidet program for grunnundersøkelser? 03.03.17

Er grunnundersøkelser gjennomført ihht til program og evt. supplert under utførelse? 06.03.17

Er resultatene tolket og drøftet for usikkerhet? 20.03.17

Er jord og jordlag klassifisert og beskrevet ? 20.03.17

Er det laget en tydelig sammenstilling av resultatene som kan brukes i den videre
prosjekteringen?

20.03.17

Dato Firma Navn Signatur

20.03.17 Arkimedum AS Lars P. Tronrud
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

Krokenveien 23 - gnr 87 bnr 65, 303, 411 - Hønefoss - Ringerike 
kommune - riving av bolighus og uthus 

Vi viser til befaring 12.01.2017 på Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65, 303 og 411). Tilstede på 
befaringa var Per Egil Brørby fra E. Brørby & Sønn AS, byggesaksbehandlere Ken Ove Heiberg og 
Hans Otto Larsson fra Ringerike kommune, samt kulturvernkonsulent Ingrid Lamark fra Buskerud 
fylkeskommune. Saken gjelder anmodning om en kulturminnefaglig vurdering av bolighuset i 
Krokenveien 23, i forbindelse med mulig oppstart av planarbeid for eiendommene. Vi viser også til 
telefonsamtale 13.01.2017 med tidligere eier av eiendommen, Eva Grøtnes, som ble kontaktet for 
å innhente mer informasjon om bygningens historie.  
 
BESKRIVELSE 
Eiendommene ligger i bydelen Ullerål, nord for Hønefoss sentrum og om lag 700 meter øst for 
Molvald/Begna. Området er eller preget av variert, nyere boligbebyggelse, med eneboliger og 
mindre boligblokker fra om lag andre halvdel av 1900-tallet og framover. Eiendommen 87/65 
inneholder et bolighus og et uthus. Eiendommene 87/303 og 87/411 er mindre skog- og 
innmarksområder i tilknytning til hovedeiendommen.  
 
Eneboligen på 87/65 en halvannenetasjes bygning kledd med stående faspanel. Taket er et saltak, 
tekt med shingel. Bygningen har hovedsakelig eldre vinduer i empirestil i første etasje og nyere, 
udelte vinduer i loftsetasjen. Vi antar at bygningens første etasje har tømmerkjerne under 
panelet. Uthuset er i én etasje med tilbygd carport mot øst. Uthuset er kledd med stående panel, 
har platetak. Uthuset har et eldre, smårutet vindu i døra og en titteglugge i veggen mot vest.  
 
Eiendommene er regulert til boligområde i Ringerike kommunes reguleringsplan for del av 
Haldenjordet, Trygdeblokka m.m. (vedtatt 25.04.1996).  
 
HISTORIKK 
Vi kjenner ikke til eksakt datering av bolighuset. I kulturminneregistreringen for Ringerike 
kommune fra 2004, er bygningen oppført med byggeår tidlig på 1800-tallet. I en takstrapport fra 

Ringerike kommune  
Att. Ken Ove Heiberg 
Postboks 123 Sentrum  
3502 HØNEFOSS   
  
 
 Vår dato: 02.02.2017 Vår referanse: 2017/751-4 Vår saksbehandler:  
Deres dato:  Deres referanse:  Ingrid Lamark, tlf. 32 80 87 10 

UTVIKLINGSAVDELINGEN



 Side 2 av 2

2014 er byggeåret satt til 1928. I følge Ringerike kommune er 1928 året eiendommen ble 
opprettet med gårds- og bruksnummer. 
 
I matrikkelen har eiendommen gnr 87 bnr 5 bruksnavnet «Lundheim». I folketellingene for 
Norderhov herred fra 1900 og 1910, finner vi gården «Lundheim» som forpaktet bruk/ 
husmannsplass under gårdsnummer 89 – Nordre Alme. Dette kan være småbruket i nåværende 
Krokenveien 23. Dette tilsier at det sto en bygning på eiendommen allerede ved folketellingene. 
 
Tidligere eiers oppfatning er at bygningen ble flyttet til Krokenveien fra Vesterntangen i Hønefoss 
sentrum på 1920-tallet. En av de tidligere eierne drev et lite småbruk med griser i uthuset og 
jordbruk på innmarka i nærheten. Om bygningen ble flyttet til den nåværende plasseringen, tilsier 
dette høyere alder på huset enn det året eiendommen ble opprettet.  
 
VURDERING AV VERNEVERDI 
Bolighuset og uthuset er registrert i Ringerike kommunes kulturminneregistrering for Hønefoss 
utenfor sentrum, utført av Jo Sellæg i 2004. Bolighuset er vurdert til å ha høy verneverdi, mens 
uthuset er vurdert til middels verneverdi. Det er usikkerhet knyttet til bygningens opprinnelse og 
alder. Etter vår vurdering er det mest sannsynlig at bygningen er en gammel husmannsstue som 
er tilflyttet eiendommen. Vi støtter delvis verneverdivurderingen gjort i 2004, men vår samlede 
vurdering er at bolighuset i dag har middels verneverdi. Huset er tilført en del nyere bygningsdeler 
og framstår med noe redusert autentisitet.  
 
MERKNADER TIL PLANLAGT TILTAK OG KONKLUSJON 
Slik vi forstår saken, har nåværende eier kjøpt eiendommene med tanke på å fremme forslag til 
omregulering av tomtene, rive de eksisterende bygningene og oppføre en boligblokk. 
 
Vi vurderer bolighus og uthus til å ha middels verneverdi, og overlater til kommunen som 
planmyndighet å avgjøre bevaringsspørsmålet. 
 
Vi ber om å få tilsendt kopi av vedtak i saken. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Turid Kolstadløkken Ingrid Lamark 
teamleder kulturminnevern kulturvernkonsulent 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
 
Kopi til:  
E. Brørby & Sønn AS  Bergermoen   3520 Jevnaker 
Eva Grøtnes   Lønnhaugveien 7  3514 Hønefoss



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6400-10  Arkiv: GNR 318/79  

 

Sak: 57/17 

 

Saksprotokoll - Takoverbygg/ fasadeendring Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes.  

Hovedutvalget (HMA) ønsker befaring. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017: 

 

Arnfinn Baksvær (AP) fremmet følgende forslag utsettelse saken. 

Avstemming:  

Baksværs (AP) forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt.  

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/6400-9   Arkiv: GNR 318/79  

 

 

Takoverbygg 
Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 

 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fasadeendring, til foreløpig 

svar, til søknad om dispensasjon, til endret søknad, til tilsvar vedrørende 

dispensasjonssøknaden, til forespørsel om videre saksgang, til informasjon om videre saksgang 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak byggegrensen i plan- og bygningsloven § 29-4 

andre ledd, ikke tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis det dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven § 29-4 andre ledd. 

3. Søknaden om tillatelse til fasadeendring godkjennes i henhold til plan- og 

bygningsloven § 20-1, i prinsippet. 

4. Myndigheten til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

5. Se vedlagt orientering om klageadgang. 

 

  

 

Utskrift sendes til 

Krone Frukt AS, Storgata 17, 3510 HØNEFOSS. 

Sigrid Helle, Hemskogveien 3, 3514 HØNEFOSS. (Hjemmelshaver gnr/bnr 318/78) 

ERGON v/Nils Helle, Sundgaten 6, 3510 HØNEFOSS.  (Hjemmelshaver gnr/bnr 318/136) 

 

Sammendrag 

Det søkes om å bygge et takoverbygg på ca. 21 m² BYA (bebygd areal). Takoverbygget 

plasseres nærmere enn 4 meter til nabogrensen, jfr. plan- og bygningsloven § 29-4. Det er søkt 



- 

om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4. Naboen gnr/bnr 318/78 

samtykker ikke til tiltaket. Nabo gnr/bnr 318/136 er også negativ til tiltaket. 

 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok søknad om fasadeendringer datert 21.12.2016, og endret søknad 

datert 28.02.2017.  Det søkes om å bygge et takoverbygg i det nordvestre hjørnet av bygget på 

første plan. Takoverbygget er ca. 21 m² BYA (bebygd areal), det er ønskelig å plassere 

takoverbygget nærmere 4 meter til nabogrensen. Ettersom avstanden er mindre enn 4 meter 

skrev kommunen et foreløpig brev hvor kommunen etterlyste en avstandserklæring fra naboen.  

 

Kommunen mottok dispensasjonssøknad fra ansvarlig søker datert 22.02.2017. Nabo Sigrid 

Helle hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr 318/78 ønsker ikke å samtykke i plasseringen av 

tiltaket. Nabo Nils Helle hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr 318/136 er også negativ til 

tiltaket. Av kommunens kartsystem fremgår det at avstanden mellom det ønskede 

takoverbygget og nabogrensen til Nils Helle er mer enn 4 meter, det er derfor ikke nødvendig 

med en avstandserklæring fra Nils Helle, jfr. plan- og bygningsloven § 29-4. Kommunen 

mottok brev med merknader til tiltaket datert 07.03.2017.  

 

Det er hovedsakelig anført tre momenter i merknadene til tiltaket. For det første fremgår det at 

takoverbygget vil bygges over en ulovlig konstruksjon/ skur. For det andre hevdes det at en 

godkjent dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 vil redusere fremtidig 

mulig utnyttelse av eiendommen gnr/bnr 318/78. For det tredje er det anført at tiltaket bør 

avslås da det ikke er i samsvar med kommunens reguleringsplan og gjeldende lovverk.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 64-02, «Hønefoss 

sentrum» stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud 20.12.1976. Eiendom gnr/bnr 318/79 er i 

arealplankartet avsatt som kontor/ forretning og inngår i kvartal 47. 

 

 

Juridiske forhold  

Saken omhandler plassering av tiltak nærmere enn 4 meter til nabogrensen, plan- og 

bygningsloven § 29-4 kommer til anvendelse. 

 

Av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd følger det at byggverk skal ha en avstand på 

minst 4 meter fra nabogrensen. Det kan gjøres unntak fra avstandskravet dersom det foreligger 

skriftlig samtykke fra naboen eller om det er tale om et frittliggende mindre tiltak jfr. plan- og 

bygningsloven § 29-4 tredje ledd litra b. 

 

Det foreligger ikke skriftlig samtykke fra naboen og det er ikke tale om et frittliggende mindre 

tiltak. Det ønskede tiltaket vurderes å være en varig konstruksjon, unntaket i plan- og 

bygningsloven § 29-4 kommer ikke til anvendelse. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4, jfr. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 



- 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part skal parten tilkjennes dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 

36 første ledd.  

 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer som inntekt til kommunen.  

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er spørsmål i saken som utløser behov for innhenting av 

informasjon eller høringer. Rådmannen kan heller ikke se at det er behov for innhenting 

tillatelser, samtykke eller uttalelse fra andre.   

  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fasadeendring, til foreløpig 

svar, til søknad om dispensasjon, til endret søknad, til tilsvar vedrørende 

dispensasjonssøknaden, til forespørsel om videre saksgang, til informasjon om videre saksgang 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fasadeendring, til foreløpig 

svar, til søknad om dispensasjon, til endret søknad, til tilsvar vedrørende 

dispensasjonssøknaden, til forespørsel om videre saksgang, til informasjon om videre saksgang 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-

4 tilsidesettes i vesentlig grad. 

2. Søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 avslås med henvisning til 

plan- og bygningsloven § 19-2. Søknad om tillatelse til tiltak avslås. 

3. Myndigheten til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagt orientering om klageadgang. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning ved at saken vil danne 

grunnlag for fremtidig praksis. 



- 

 

Saken vil kunne danne presedens ved at det i tilsvarende saker vil kunne bli vist til denne saken 

ut fra likebehandlingsprinsippet.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Merknader: 

Ved vurderingen av om plasseringen av tiltaket kan godkjennes anser rådmannen det som 

nødvendig å vurdere mulige ulemper for nabo Sigrid Helle og Nils Helle. Det er hovedsakelig 

fremmet tre momenter i merknadene til tiltaket. 

 

1. Ulovlig konstruksjon: 

Nabo Sigrid Helle viser i sin klage til at tiltakshaver ønsker å bygge takoverbygg på en allerede 

oppført konstruksjon/ skur. Det hevdes at konstruksjonen er oppført ulovlig og at en 

godkjennelse av takoverbygget vil være en godkjennelse av takoverbygg på en ulovlig 

konstruksjon. Representanter fra byggesaksavdelingen har vært på befaring, det er ikke 

registrert noen konstruksjon på det aktuelle område det ønskes å oppføre et takoverbygg på.  

 

Rådmannen har i denne saken ikke tatt stilling til om det tidligere har foreligget en ulovlig 

konstruksjon. Etter rådmannens vurdering er en eventuell tidligere ulovlig konstruksjon som nå 

er fjernet, ikke av betydning for vurderingen av om dispensasjonssøknaden kan godkjennes.  

 

2. Redusert bruk av eiendom gnr/bnr 318/78: 

Av en merknad fremgår det at de interne eiendomsforholdene er høyst innviklede, og at en 

dispensasjon vil kunne redusere en eventuell senere bruk av eiendom gnr/bnr 318/78.  

 

Rådmannen skal ikke ta stilling til privatrettslige forhold. Rådmannen ser heller ikke hvordan 

en godkjennelse av takoverbygget vil kunne redusere en eventuell endret bruk på 

naboeiendommen gnr/bnr 318/78 i særlig grad, da bygningen for øvrig ligger nær nabogrensen.  

 

3. Plankrav: 

Nabo Sigrid Helle hevder at tiltaket må gjennomføres innenfor gjeldende lovverk samt 

kommunens plankrav.  

 

Eiendommen reguleres av reguleringsplanen nr. 64-02 «Hønefoss sentrum». Gjeldende 

arealplankart viser ingen byggelinje mellom eiendommene gnr/bnr 318/79 og gnr/bnr 318/78. 

Etter rådmannens vurdering regulerer verken reguleringsplanen eller arealplankartet den 

ønskede plasseringen av takoverbygget. Det ønskede tiltaket må dermed vurderes etter plan- 

og bygningsloven. 

 

 

 

 

Plan- og bygningsloven § 19-2 og § 29-4: 

Av plan- og bygningsloven § 19-2 følger det at to vilkår må være oppfylt for at en 

dispensasjonssøknad kan godkjennes. For det første må hensynene bak bestemmelsene det gis 

dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad, for det andre må fordelene med å gi en 

dispensasjon være klart større enn ulempene. 

 



- 

Avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 er først og fremst fastsatt av hensyn til 

branntekniske forhold. Av innsendte byggesøknad fremgår det at takoverbygget vil tilfredsstille 

krav til brannsikkerhet jfr. byggeteknisk forskrift TEK10. Etter rådmannens vurdering vil ikke 

en dispensasjon fra avstandskravet være i strid med branntekniske hensyn.   

 

Av lovens forarbeider Ot.prp.nr. 45 fremgår det at avstandskravet også skal sikre lys, rom og 

utsikt på naboeiendommen. Takoverbygget vurderes å ha liten innvirkning sett fra 

naboeiendommene da takoverbygget skal plasseres i et «innvendig hjørne». 

 

Søknaden om dispensasjon begrunnes med at forretningen Krone Frukt AS har behov for en 

lagringsplass. Ansvarlig søker opplyste i en telefonsamtale at det er behov for å kunne lagre 

søppel herunder papir og papp på et tørt sted. Etter rådmannens vurdering er det 

hensiktsmessig å lagre papp og papir på et tørt sted, ovennevnte løsning er et tiltak mot 

forsøpling på eiendom gnr/bnr 318/79. Tiltaket vurderes også å være relativt lite. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at en dispensasjon fra avstandskravet i plan- og 

bygningsloven § 29-4, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsen 

søker å ivareta. Videre vurderes fordelene å være klart større enn ulempene. Rådmannen finner 

dermed at dispensasjon kan innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

1.  Nabomerknad, datert 01.03.2017. 

 

2. Redegjørelse for tiltak, datert 28.02.2017. 

 

3. Plantegning. 

 

4. Situasjonsplan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 

 

 



- 
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Sigrid Helle

Hemskogveien 3

351 4 Hønefoss

og

ERGON AS v/ Nils Helle

Sundgaten 6

351 0 Hønefoss
Dokid:
1 7020597
(1 6/6400-5)
Tilsvar lil dispensasjonssøknâd

1 -. mars201 7

Ringerike kommune

M iljø- og Area lforva ltningen

Pb 1 23 Sentrum

3502 Hønefoss

TILSVAR TIL DISPENSASJONSSøKNAD ANGÅENDE STORGATA 1 7 FRA BISC AS

Jeg, Sigrid Helle, er gjennom brev fra BISC AS, datert 1 7. februar og mottatt av meg 24.februar 2OI7
informert om at BISC AS søker om dispensasjon for å kunne utnytte tomten på Storgata 1 7 mer
intensivt.

Tiltaket fremstilles som om det gjelder å bygge tak på en allerede eksisterende konstruksjon som er
et skur. I denne sammenheng må det anføres at det aktuelle skuret i sin tid ikke ble godkjent i

kommunal saksbehandling tidlig på 1 980-tallet, og at daværende eier T Thomassen således ikke fikk
noe slikt tiltak godkjent. Godkjennelsen av et slikt tiltak forefinnes da heller ikke i kommunens
arkiver. Saken dreier seg derfor om å bygge tak over en ulovlig oppført/ikke dokumentert
konstruksjon . For øvrig kan det nevnes at denne plassen tidligere ble brukt til søppelkasser, men at
de etter hvert ble flyttet og nå faktisk står på fortauetl

Videre anfører Blsc AS ved Bård strand i dispensasjonssøknaden følgende:

t<Dessverre har gientott skriftlig og muntlig kontokt med hjemmelshaver til nqboeiendommen 31 5/78

for å innhente ny erklæring ikke gitt resultat. lkke fordi hun hqr uttrykt motvitje mot tiltoket, men

fordi hun ikke ønsker å involveres i noe ved å skrive under på dokumentet>

Påstanden i dette sitatet er imidlertid en omgåelse av sannheten, ved at undertegnede gjentatte
ganger har meddelt Strand skriftlig og muntlig at jeg ikke vil godkjenne en slik dispensasjon. Blant
annet i e-post av 1 7. januar 201 7. Dispensasjonss6knaden er mao på dette punktet feil. Det er
tiltaket jeg ikke vilakseptere.

Bakgrunnen for min manglende aksept er potensielle senere problemer ved at de interne
eiendomsforholdene iStorgata 1 7 er høyst innviklede, og at en dispensasjon vil kunne redusere en

eventuelt senere endret bruk av min egen eiendom. Videre viljeg også anføre at dette er en sak som

for meg ikke er avgjort ved denne dispensasjonen. Både ved nåværende omsøkt tíltak og fremtidige



endringer kreves det kommunal dispensasjon, ikke at en deleier i sameiet Storgata l-7 eller en av

særeierne der anser at saken er i orden for egen del. Når så det forslåtte tiltaket dreier seg om å

forbedre en allerede ulovlig oppført konstruksjon, og bl a går ut over reglene for utnyttelse av den

aktuelle eiendommen og forholdet rundt murtvang kan jeg ikke akseptere tiltaket.

Jeg finner det derfor utelukket å godta en slik utbygging, og ber om at eventuelle tiltak på Storgaten

17 mà treffes innenfor lovverket og kommunens planverk. F eks ved at eiendommen utnyttes
innenfor eksisterende godkjent bygningsmasse. Dette er videre meddelt BtSC AS skriftlig og muntlig
flere ganger. Jeg finner det derfor meget beklagelig at Bård Strand velger å fremstille

dispensasjonssøknaden på denne uriktige måten.

Tilsvarende ble Nils Helle i nabovarsel av 20, des 201-6, og mottatt 2!. januar 2Ot7 gjorroppmerksom

på tiltaket. I e-post til BI SC AS ved Bård Strand 28. januar 201 7 ble også de samme saksforholdene

kommentert, og klage på forbedring av det ulovlig oppførte tiltaket levert. Senere har jeg, Nils Helle,

ikke hørt noe mer fra BI SC AS. Men også Nils Helle ønsker heller ikke å pådra seg en slik risiko som

tiltaket legger opp til, og vil heller ikke godta omgåelse av hverken fra P BL eller kommunalt regelverk.

Nils Helle
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Vedlegg F - 2

BISC AS, 914 962 048 MVA, Kjennerudveien 49, 3420 Lierskogen, 98 24 92 33, bard@bisc.no

BISC AS
Kjennerudveien 49
3420 Lierskogen
bard@bisc.no Lierskogen, 2 8 . 0 2 .201 7

Ringerike Kommune
Miljø - og Arealforvaltningen
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

GBNR: 318 / 79 S t or gata 17, 3521 Hønefoss
Søknad om tillatelse til tiltak, Fasadeendring/takoverbygg , Endring

GENERELT
På vegne av tiltakshaver n e Krone Frukt AS søkes om tillatelse til tiltak for å etablere et skråtak over et
uteområde i nordvestre hjørne av bygget på Plan 1 . E ndringe n p asser bedre med tiltakshavers behov.
Ingen inn vendige endringer følger av eller inngår i tiltaket , og heller ingen tiltak i branncelle -
begrensende bygningsdeler.
Som følge av manglende avstandserklæring fra nabo er det søkt om dispensasjon fra avstandskravet
slik at tiltaket kan oppføres i nabogrensen . Vedlagt her er nye skisser E - 1a, E - 2a og E - 3a tilpasset
dette.

KONSTRUKSJONSSIKKERHET
Taket festes inn i fasadene på en langside og en kortside, og får oppl egg i brannveggen på den andre
langsiden i forlengelse av byggets fasade i nabogrensen mot gbnr: 318/78. Tak og bæring
prosjekteres i hht gjeldende standarder for laster og materialer.
Ettersom fremtidig nabobyggs høyde er ukjent, dimensjoneres brannveggens fundament for
fremtidig økning av høyde. I toppen på brannveggen monteres skjøtejernskas s etter , (Comax el.l)

BRANNSIKKERHET
For utførelse av de nødvendige tiltak vurderes forh oldene enkelt slik , jfr. VTEK10 :
Etasjeantall: 6
Risikoklasse: 4 og 5
Brannklasse: 3
Brannvegg : REI240 - M A2 - s1,d0, ettersom spesifikk brannenergi i fremtidig bygg er ukjent .
Taktekking: BROOF(t2)
Bærekonstruksjonenes brannmotstand: R60 i ubrennbare materialer

NABOVARSLING
S ameiets tillatelse til endring en er innhentet, se vedlegg C - 3 , og vi har varslet de berørte naboer i
gbnr. 318/78 o g 318/136, se vedleggene C - 1 og C - 2 samt C - 4 og C - 5 . Ingen andre naboer/gjenboere
anses å ha interesse i tiltaket.

SITUASJONSPLAN
Se vedlegg D - 1 . Takvann ledes ned på egen grunn på innsiden av brannveggen .

Mvh

Bård Strand
BISC AS
SØK



Sign

Sign

Sign

Tiltakshaver signatur
Dato

Revideringsdato

Revideringsdato

SITU ASJON SPLAN
FOR RINGERIKE KOMMUNE

BS

Dato 20/12-2016 Målestokk 1:500

Eier Krone Frukt AS
Gnr/bnr/fnr 318/79-0
Adresse Storgata 17, 3510 HØNEFOSS
Areal, beregnet 1004.3
Formål Ingen planinfo funnet
Utnyttelse
Regplan nr. 64-02
Plannavn Hønefoss Sentrum
Godkjent 20/12/1976
Kommuneplanformål Senterområde

Bygninger Nøyaktig eiendomsgrense

Andre bygg Usikker eiendomsgrense

Trafikkareal Vannledning

Overvannsledning

Spillvannsledning

Felles avløpsledning

Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år.

19.12.2016



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3078-16   Arkiv: GNR 45/168  

 

Tilbygg til bolig gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tilbygg på eiendom gnr/bnr 

45/168, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra ansvarlig søker 11.07.17, til kommentar til 

nabomerknad registrert mottatt 23.08.17, til kopi av korrespondanse med nabo mottatt fra 

ansvarlig søker 28.08.17, til oppdaterte tegninger registrert mottatt fra ansvarlig søker 

04.09.17, til at administrasjonen var på befaring 21.09.17 og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedkomiteen vurderer at tiltaket er i samsvar med gjeldene reguleringsplan for 

området. 

 

2. Hovedutvalget har ikke kommet til at ulempene for naboen som protesterer er så 

betydelige at det ut ifra tilbyggets plassering og plan- og bygningslovens § 29-4 blir 

riktig å avslå søknaden. Protesten tas ikke til følge. Søknad om tilbygg godkjennes i 

henhold til plan- og bygningslovens § 20-1, i prinsippet. 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

Utskrift sendes 

Siviling. Ole Christian Styri, Haugergata 31, 3520 Jevnaker 

Line Østvold, Vinteroveien 23 A, 3517 Hønefoss 

Nicolaj Vogter Høybyveien 52, 3517 Hønefoss 

 

Sammendrag 

Det er søkt om tillatelse til å oppføre tilbygg med bruksareal (BRA) 55,5 m² til bolig. Tiltaket 

er vurdert å være i samsvar med gjeldene reguleringsplan for området. Det har kommet en 

nabomerknad.  

 

Rådmannen anbefaler å godkjenne byggesøknaden.  

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Ringerike kommune mottok 24.07.17 søknad om tilbygg over to etasjer med BRA 55,5 m2 til 

bolig og garasje med BRA 45 m2 på eiendom gnr/bnr 45/168. Garasjen ble i 

tilleggsdokumentasjon registrert mottatt 11.07.17 fra ansvarlig søker Sivilingeniør Ole 

Christian Styri, tatt ut av søknaden. Det er kommet merknad fra nabo Nicolaj Vogter, 

hjemmelshaver til eiendom gnr/bnr 45/124. Det har ved korrespondanse per e-post, samtale og 

befaring mellom tiltakshaver, ansvarligsøker og nabo blitt gjort forsøk på å finne en løsning 

som partene kan enes om. Dette har ikke ført fram og nabomerknaden opprettholdes. 

Bygningsmyndigheten har også gjennomført befaring sammen med partene 21.09.17. 

 

Beskrivelse av saken 

Tiltaket innebærer tilbygg, over to etasjer, med oppgitt BRA 55,5 m2 til bolig på eiendom 

gnr/bnr 45/168. Eiendommen omfattes av reguleringsplan 77 Tegelverkstomten og ligger i et 

område avsatt til eneboliger og rekkehus. Reguleringsbestemmelsenes § 3 oppgir at boligen 

kan ha maksimalt 2 etasjer, men det angis ikke utnyttingsgrad. Kommuneplanbestemmelsene 

utfyller reguleringsbestemmelsene der de er gamle og upresise. Ut i fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 1.1.2 kan boligtomter bebygges med en utnyttingsgrad på 

inntil 25 % bebygd areal (BYA). Ansvarlig søker opplyser at beregnet grad av utnytting etter 

utbygging blir 15,4 %. Tiltaket er vurdert å være i samsvar med gjeldene reguleringsplan. 

 

Da søknad om tiltak ble sendt inn, omfattet også søknaden oppføring av garasje. Denne ble i 

tilleggsdokumentasjon fra ansvarlig søker, registrert mottatt 11.07.17, tatt ut av søknaden.  

 

I søknad om tiltak registrert mottatt 24.07.17 var det vedlagt merknad fra nabo Nicolaj 

Vogter, hjemmelshaver til gnr/bnr 45/124, og ansvarlig søkers kommentar til merknaden. 

Tilbygget vil komme ca 17 m fra grensen til naboens eiendom. Vogter er bekymret for at det 

nye tilbygget vil redusere antall soltimer på tomten hans betraktelig. Han forklarer at slik som 

det er nå går solen midtsommers ned ca kl 20 pga eksisterende bebyggelse på eiendom gnr/bnr 

45/168. Vogter viser også til at tomten hans er liten, og han har veldig liten mulighet til å endre 

på utforming av for eksempel utearealene. Videre skriver Vogter at eiendom gnr/bnr 45/168 er 

stor og at det er etter hans vurdering mulig å bygge ut boligen på en måte som ikke vil skygge 

for kveldssolen på tomten hans. Han tilbyr seg å hjelpe til med gode ideer og løsninger. 

 

Ansvarlig søker kommenterer at opplysningene om solforhold på nabotomten stemmer overens 

med data han har hentet ut fra solbaneberegninger som han har gjort. Han forklarer at i følge 

beregningene vil det nye tilbygget på eiendom gnr/bnr 45/168 på det meste skygge for solen ½ 

time tidligere enn eksisterende bolighus sett fra naboeiendommen. Videre forklarer ansvarlig 

søker at det planlagte tilbygget er en forlengelse av eksisterende bygningskropp og at det 

fremstår som den mest rasjonelle, praktiske og estetiske løsningen. Ansvarlig søker mener at 

andre løsninger for tilbygget vil være mer kompliserte pga tomtens arrondering.  

 

I tilleggsinformasjon registrert mottatt 23.08.17 forklarer ansvarligsøker at det 03.08.17 ble 

avholdt en befaring med tiltakshaver og nabo tilstede. På befaringen ble det avtalt at ansvarlig 

søker skulle gjøre solskygge-beregninger for flere av månedene på hver side av sommeren. 

Etter befaringen mottok ansvarlig søker forslag til alternativ utforming av tilbygget fra naboen. 

Forslaget var et tilbygg over kun en etasje med BRA 45 m2. Dette ble forelagt tiltakshaver. 

Ansvarlig søker kommenterer de nye solskygge-beregningene og forslaget fra naboen i 

tilleggsinformasjonen registrert mottatt 23.08.17. Solskygge-beregningene er gjort for mars-

september. Beregningene viser at solen står lavere enn 7o over horisonten i den retningen 

tilbygget vil ligge hele våren fram til ca 20. april. Dette er altså den tidligste datoen hvor 



- 

tilbygget vil kunne gi skyggevirkninger på naboeiendommen. Det er beregnet til maks 10 min 

tidligere skygge enn dagens situasjon på deler av utearealet på naboeiendommen. For mai vil 

tilbygget gi skyggevirkninger på naboeiendommen og vil kunne i følge beregninger gi inntil ½ 

time tidligere skygge enn dagens situasjon. I siste del av mai viser beregninger at solen gradvis 

står så høyt at den etter hvert vil vises over mønet på tilbygget. I juni og begynnelsen av juli 

viser beregninger at solen sannsynligvis står så høyt at skyggevirkningene på naboeiendommen 

er minimale. I slutten av juli og i august står solen lavere over horisonten, og tilbygget vil ha 

skyggevirkninger på naboeiendommen. Augustberegningene er omtrent som for mai måned 

med inntil ½ time tidligere skygge. Mot slutten av august står solen i følge beregningene så lavt 

at situasjonen blir tilsvarende siste del av april. Ansvarlig søker karakteriserer 

skyggevirkningene fra det planlagte tilbygget som ganske moderate.  

Videre konkluderer ansvarlig søker med at selv om både han og tiltakshaver satte pris på et 

seriøst forslag til alternativ løsning for tilbygget, er det etter en grundig vurdering det planlagte 

tilbygget over 2 etasjer, som er foretrukket. 

 

Det ble 21.09.17 gjennomført befaring på eiendommene gnr/bnr 48/165 og 45/124. Tilstede: 

blant annet ansvarlig søker Ole Christian Styvi, tiltakshaver Line Østvold, nabo Nicolaj Vogter, 

og fra kommunen: avdelingsleder Arne Hellum og saksbehandler Karine Granli. Begge parter 

fikk mulighet til å legge fram sine synspunkter. Tiltakshaver fortalte at de ønsker å bygge som 

søkt for det oppleves som mest hensiktsmessig for dem. Naboen forklarte at hans opplevelse 

av tilbygget var at det ville forringe solforholdene på eiendommen hans betydelig. Videre 

fortalte han om det alternative tilbygget han hadde foreslått. Alle som var tilstede fikk se hvor 

tilbygget var tenkt oppført og de var med til naboeiendommen. Ansvarlig søker viste og 

forklarte om solberegningene han hadde gjort. Naboen forklarte at det viktigste for han er 

solforholdene i den nord-østre delen av eiendommen hans, der det er en opparbeidet 

uteoppholdsplass. Til slutt redegjorde Arne Hellum for mulig saksgang i tilfeller der 

tiltakshaver og nabo ikke blir enig om en løsning. Under befaringen framkom det ingen nye 

momenter som medførte enighet om løsning eller grunnlag for å skissere ut ytterlige 

alternativer. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 77 Tegelverkstomten som ble vedtatt 14.08.74. 

Eiendom gnr/bnr 45/168 ligger i et område som er avsatt til Område for eneboliger og 

rekkehus jfr. reguleringsbestemmelsenes § 3.  

 

Av § 3 fremgår det at boligene skal ha maksimalt 2 etasjer. Det er imidlertid ikke angitt 

utnyttingsgrad. Kommunens praksis i slike tilfeller, der det foreligger eldre reguleringsplaner 

med mangelfulle/ upresise reguleringsbestemmelser, er å følge kommuneplanbestemmelsene 

med retningslinjer. Kommuneplanbestemmelsene utfyller reguleringsbestemmelsene. Ut i fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 1.1.2 kan boligtomter bebygges med en utnyttingsgrad på 

inntil 25 % bebygd areal (BYA). Rådmannen kan nevne at det i sak 12/3608 og sak 10/1949 

ble gjort samme vurdering for reguleringsplan 77 og 25 % BYA ble lagt til grunn ved 

utbygging. 

 

Juridiske forhold  

Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser spesielle juridiske spørsmål. For å kunne avslå en 

søknad, trengs det hjemmel, og siden tiltaket vurderes å være i tråd med det 

reguleringsmessige, er det først og fremst ved å legge ned midlertidig byggeforbud etter pbl § 

13-1 at man har hjemmel til å avslå søknaden. 



- 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om tilbygg til bolig på eiendom gnr/bnr 45/168 vil ha noen 

direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, 

gebyrene kommer til inntekt til kommunen. (Etter selvkostprinsippet).  

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at spørsmål vedrørende oppføring av tilbygg til bolig utløser behov for 

innhenting av informasjon eller høringer. Rådmannen kan heller ikke se at saken utløser behov 

for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre.   

 

Alternative løsninger 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tilbygg på eiendom gnr/bnr 

45/168, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra ansvarlig søker 11.07.17, til kommentar til 

nabomerknad registrert mottatt 23.08.17, til kopi av korrespondanse med nabo mottatt fra 

ansvarlig søker 28.08.17, til oppdaterte tegninger registrert mottatt fra ansvarlig søker 

04.09.17, til at administrasjonen var på befaring 21.09.17 og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Saken utsettes til befaring.  

  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning, og muligens vil 

kunne danne grunnlag for fremtidig praksis i området, særlig tolkning av grad av utnytting for 

områder som er avsatt til eneboliger og rekkehus i reguleringsplan 77 Tegelverkstomten. 

Rådmannen har vist til to tilfeller som er behandlet mens samme kommuneplan som nå har vært 

gjeldene, og disse kan sies å avklare situasjonen nå. Den ene av disse, 10/1949 ble behandlet av 

hovedutvalget som etter befaring godkjente oppføring av tomannsbolig på gnr/bnr 45/309 

06.12.10 og opprettholdt 15.02.11 vedtaket etter at det ble påklaget. Klagen ble ikke tatt til 

følge, og vedtaket av 06.12.10 ble stadfestet av fylkesmannen i endelig vedtak datert 07.10.11. 

25 % BYA ble der lagt til grunn. 

 

Skulle denne saken danne presedens ved at det i tilsvarende saker vil kunne bli vist til denne 

saken ut fra likebehandlingsprinsippet, vurderer rådmannen at dette ikke vil være en uheldig 

presedens.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om tillatelse til å oppføre tilbygg med bruksareal (BRA) 55,5 m² til bolig. Beregnet 

grad av utnytting etter utbygging er 15,4 %. Rådmannen har vurdert at tiltaket er i samsvar 

med gjeldene reguleringsplan for området.  

 

Det har kommet en nabomerknad. Eiendom gnr/bnr 45/168 er en relativ stor boligeiendom, og 

den planlagte utvidelsen av boligen framstår som en naturlig utvikling av eiendommen ved at 

det utvides mot midten av tomten og at det planlagte tilbygget i utforming er en forlengelse av 
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eksisterende bolig. I tettbygde og sentrumsnære områder må det kunne forventes at det 

gjennomføres byggetiltak som kan påvirke forhold som lys og utsikt.  

 

I rundskriv H-8/15 til plan- og bygningsloven § 29-4 står det blant annet at bestemmelsen gir 

hjemmel til å avslå foreslått plassering, og til å kreve en annen plassering. Det forutsettes at 

plan- og bygningsloven § 29-4 praktiseres slik at tiltakshavers ønsker imøtekommes der det 

ikke er avgjørende grunner som taler i mot. En slik avgjørende grunn kan for eksempel være at 

plasseringen medfører betydelig ulempe for naboeiendommen. 

 

Rådmannen kan ikke se at tilbygget vil kunne medføre betydelig ulempe for nabo på gnr/bnr 

45/124. Det er ca 30 m fra tilbygget til naboens uteplass. Det er ca 17 m fra tilbygget og bort 

til nabogrensen, noe som er adskillig lengere enn det vanlige 4 meterskravet i plan- og 

bygningslovens § 29-4. Eksempelvis kan man i Norge bygge en inntil 4 m høy garasje inntil 50 

m² så nær som 1 m fra grensen, uten en gang å måtte søke om tillatelse eller å varsle nabo. En 

slik garasje plassert uheldig for gnr/bnr 45/124 ville kunne gitt en minst like stor effekt for 

skyggeforholdene som tilbygget det nå søkes om. For øvrig vil det ofte være trær og annen 

vegetasjon som kan gi skygge. 

 

Naboen har skissert ut et alternativt forslag til tilbygg. Dette er vurdert av tiltakshaver og 

ansvarlig søker til som ikke ønsker å endre på søknaden. Rådmannen finner det ikke relevant å 

kreve prosjektet endret. Rådmannen mener at tilbygget som vil forlenge bygningen med 4 m er 

et relativt beskjedent prosjekt, og at dette er en måte å bygge på som er svært mye brukt. 

 

Rådmannen anbefaler å ikke ta hensyn til naboprotesten, men å godkjenne søknaden. 

 

Vedlegg 

Dokumenter merket med * er vedlagt 

 

Avtale om befaring (17/3078-15) 

* Tegninger (17/3078-14) 

Meldingstekst (e-post ) 

TG fasade ost t2 

TG fasade vest2 

 TG fasade nord t2 

 TG Plan 1etg t2 

 TG Plan 2etg t2 

45/168 – vedrørende Vinteroveien 23 A – avstandserklæring fra nabo (17/3078-13) 

Avstandserklæring fra nabo Vinteroveien 23B (17/3078-12) 

Vedrørende nabomerknad for varslet tiltak (17/3078-11) 

Svar – vedrørende nabomerknad for varslet tiltak (17/3078-10) 

Vedrørende nabomerknad for varslet tiltak (17/3078-9) 

Vinteroveien 23 A – oppfølging 45/168 (17/3078-8) 

* Tilleggsdokumentasjon (17/3078-7) 
 Svar på brev fra Ringerike kommune 

E-post 

 Svar 2 på nabomerknad - Nicolaj Vogter 

 Situasjonsplan - Solskygger2-1 

 Situasjonsplan - Solskygger2-2. 

 Situasjonsplan - Solskygger2-3 



- 

 Tegning - Forslag fra Vogter 

 Tegning - Forslag fra Vogter 

* Tilleggsdokumentasjon (17/3078-6) 

 Svar på brev fra Ringerike kommune 

 E-post 

 Tegning snitt tilbygg 

 Arealdisponering - Reviderte tall 

Tilbakemelding (17/3078-5) 

Mottakskontroll (17/3078-4) 

Tilbakemelding 817/3078-3) 

Søknad om bygging av tilbygg/garasje (17/3078-2) 

* Søknad om bygging av tilbygg/garasje (17/3078-1) 

 Vinteroveien 23A- 

 Opplysninger gitt i nabovarsel 

 Gjennomføringsplan 

 Erklæring om ansvarsrett 

 Situasjonsplan 

 Tegning ny fasade 

 Tegning ny fasade 2 

 Tegning ny fasade 3 

 Tegning ny fasade 4 

 Tegning ny fasade 5 

 Tegning ny plan 

 Tegning ny plan 2 

 Nabomerknader 

 Kommentarer til nabomerknader 

 Kommentarer til nabomerknader 2 

 Kvittering for nabovarsel 

 Kvittering for nabovarsel 2 

 Erklæring om ansvarsrett  Christiansen Bygg AS 

* Kart revidert av byggesaksavdelingen 26.09.17 der naboens uteplass er markert 

* Oversiktskart Høyby 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

 

 

 



Fra: Ole Christian Styri [olesty@live.no] 

Til: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Kopi: linesynb@gmail.com [linesynb@gmail.com] 

Sendt: 04.09.2017 12:52:57 

Emne: Ang. Gnr/Bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A - skisse tilbygg Vinterroveien 23 B lagt 

inn på tegninger 

Vedlegg: TG_Fasade_Ost_t2.pdf; TG_Fasade_Vest_t2.pdf; TG_Fasade_Nord_t2.pdf; 

TG_Plan_1etg_t2.pdf; TG_Plan_2etg_t2.pdf 

Hei 
 
Vedlegger fasade- og plantegninger med tilbygget på 23 B skissert inn. 
 
Vennlig hilsen 
Ole Chr. Styri 
 
Sivilingeniør Ole Christian Styri 
Haugergt. 61,  3520 Jevnaker 
 

 
Fra: Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no> 
Sendt: 1. september 2017 16:15 
Til: Ole Christian Styri 
Kopi: linesynb@gmail.com 
Emne: SV: 45/168 - Ang. Vinterroveien 23 A - avstandserklæring fra nabo Vinterroveien 23 B  
  
Fin-fint, og god helg! 
 
   
Arne 

 
Fra: Ole Christian Styri <olesty@live.no> 
Sendt: 1. september 2017 15:16 
Til: Arne Lange Hellum 
Kopi: linesynb@gmail.com 
Emne: SV: 45/168 - Ang. Vinterroveien 23 A - avstandserklæring fra nabo Vinterroveien 23 B  
  
Hei 
 
Som nevnt i tidligere epost har jeg ikke tegninger av de endringer / tilbygg som er gjort på 
eiendommen Vinterroveien 23 B, og jeg antar at den som har tegnet det forslaget til tilbygg 
for Vinterroveien 23 A heller ikke har hatt tilgang på disse tegningene.  Det ser for meg ut 
som den gavlveggen som er vist som fasade nord, er hentet fra tegningen av den 
opprinnelige tomannsboligen, før noe tilbygg var bygget.  Hvis det letter vurdering av 
søknaden om tiltak som nå foreligger for Vinterroveien 23 A, skal jeg skissere inn de første 
metrene av tilbygget på Vinterroveien 23 B som foreslått.  Jeg skal også stiple inn 
skillekonstruksjonen mellom 23 A og 23 B på fasadetegningene, og vise omrisset av tilbygget 
på fasade nord. 



 
Jeg oversender tegninger med disse tilleggene så snart jeg får tegnet inn de nevnte 
detaljene. 
 
Vennlig hilsen 
Ole Chr. Styri  
 
Sivilingeniør Ole Christian Styri 
Haugergt. 61,  3520 Jevnaker 

 
Fra: Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no> 
Sendt: 1. september 2017 12:58 
Til: Ole Christian Styri 
Kopi: linesynb@gmail.com 
Emne: 45/168 - Ang. Vinterroveien 23 A - avstandserklæring fra nabo Vinterroveien 23 B  
  
Hei! 
 
Bekrefter å ha mottatt tilbakemelding med opplysninger 29.8.17 og avstandserklæring i 
dag.  Ut i fra dette forutsetter jeg at dere tenker at saken skulle være klar for oss til å 
behandle den videre.   Tanken min er å ta den opp med de to nye som starter her 5. 
september, og la en av dem overta den.  Så ligger det an til å bli sendt ut brev til tiltakshaver, 
søker og nabo vedrørende befaring.  
 
Jeg har dukket litt ned i saken noen ganger.  Har ikke vært på befaring, og bildene på Google 
street view  eller eiendomsskatt (år 2008) er ikke fullstendige nok til å gi meg helt 
oversikt.  Tegningene vi har mottatt viser 2 gavlvegger, og jeg er ikke i stand til å forstå at 
gavl mot nord kan være riktig, med 3 husmorvinduer og 2 kjellervinduer.  For slik jeg forstår 
situasjonskartet er det en 1. etasjes fløy mot nord som henger sammen med denne i 2 
etasjer - eller er det et opprom mellom de 2 bygningskroppene?  
 
I følge plantegningene går det et skille mellom 23 A og 23 B i den 2-etasjes bygningsdelen, 
og det hadde vært veldig fint for oss i kommuneadministrasjonen, for politikerne evt. m. fl. 
om skillekonstruksjonen mellom 23 A og 23 B i den høye bygningen kunne vært 
markert/stiplet inn på fasadetegningene også, samt at silhuetten av den 1. etasjes bygningen 
sånn ca kunne vært stiplet inn, i alle fall de par tre første meterne nord for den 2-etasjens 
bygningskroppen!  Tilsvarende også på plantegningen, om ikke annet altså, på en omtrentlig 
måte.  
 
 
Arne 
     

 
Fra: Ole Christian Styri <olesty@live.no> 
Sendt: 1. september 2017 08:29 



Til: Arne Lange Hellum 
Emne: Ang. Vinterroveien 23 A - avstandserklæring fra nabo Vinterroveien 23 B  
  
 
 
Vedlegger signert avstandserklæring. 
 
Vennlig hilsen 
Ole Chr. Styri 
 
Sivilingeniør Ole Christian Styri 
Haugergt. 61,  3520 Jevnaker 
 
 



Revidert 27.06.2017

Tilbygg

04.09.17 Tilbygg 23 B skissert
( ikke innmålt )



Revidert 27.06.2017

Tilbygg

04.09.17 Tilbygg 23 B skissert
( ikke innmålt )



Revidert 27.06.2017

04.09.17 Tilbygg 23 B skissert
( ikke innmålt )
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10.10.16

Situasjonsplan
Plassering på tomt

Bnr.: 78, 79, 86, og 87

Tegn.nr.

1 : 500 Enebolig m/garasje

Christiansen Bygg AS
Tittel MålestokkGodkj. Rev. Dato

tlf. 91 75 84 31 Hauger, 3520 JEVNAKER

Siviling. Ole Christian Styri

Rønnerudmarka - 4 tomter
Gnr. / Bnr.
- - - - -

Adr.

A3

Lav terrasse

Tilbygg

04.09.17 Tilbygg 23 B skissert
( ikke innmålt )



-

-

10.10.16

Situasjonsplan
Plassering på tomt

Bnr.: 78, 79, 86, og 87

Tegn.nr.

1 : 500 Enebolig m/garasje

Christiansen Bygg AS
Tittel MålestokkGodkj. Rev. Dato

tlf. 91 75 84 31 Hauger, 3520 JEVNAKER

Siviling. Ole Christian Styri

Rønnerudmarka - 4 tomter
Gnr. / Bnr.
- - - - -

Adr.

A3

Tilbygg

04.09.17 Balkong 23 B skissert
( ikke innmålt )



Sivilingeniør
Ole Christian Styri
Hauger gt. 61 , 3520 JEVNAKER

Jevnaker 23 .08 .2017

Ringerike kommune
Byggesakskontoret

Postboks 123
3502 HØNEFOSS

postmottak@ringerike.kommune.no

Ang.: Søknad om tillatelse til tiltak , gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A , saksnr. 17/3 0 78 - 5.

Jeg viser til brev av 0 9 .08.2017 , mottatt 10.08., vedrørende innsendt søknad om tillatelse til
tiltak i Vinterroveien 23 A, og mitt svarbrev datert 10.08.2017.

Vedr. nabomerknad

Det har vært dialog med nabo Nicolaj Vogter i forbindelse med nabomerknad. Vi avholdt en
befaring med tiltakshaver og nabo tilstede på tomten i Vinterroveien 23 A den 3.august, og
det ble enighe t om å gjøre solskygge - beregninger for flere av månedene på hver side av
sommeren for at nabo skulle få et bedre grunnlag for å vurdere det varslede tiltaket i
Vinterroveien 23 A, og samtidig vurdere å evt. trekke sin nabomerknad.

Nicolaj Vogter har også o versendt tegnede skisser på et forslag til alternativ utforming av
tilbygg.

Svar med gjennomgang av både de nye solforhold - beregningene og det mottatte forslaget til
alternativ tilbygg - løsning er sendt skriftlig til Vogter.

Jeg har pr. i dag ikke mottatt n oen melding fra Vogter om hvorvidt nabomerknaden trekkes på
bakgrunn av den dialogen vi har hatt. Jeg har forsøkt telefonisk kontakt med Vogter i
formiddag, men har ikke fått svar på telefonhenvendelsen ennå.

Jeg oversender derfor tilbakemelding om at det så langt ikke foreligger noen melding om at
nabomerknaden blir trukket, og vedlegger samtidig de dokumentene som er utvekslet med
naboen under dialogen vedr. merknaden.

Vennlig hilsen

Ole Christian Styri



Fra: Ole Christian Styri [olesty@live.no] 

Til: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 23.08.2017 12:11:43 

Emne: SV: Vinterroveien 23 A - oppfølging 

Vedlegg: Svar 2017 08 23 på brev fra Ringerike kommune 2017 08 09.pdf; Svar 2 på 

nabomerknad - Nicolaj Vogter.pdf; Situasjonsplan_solskygger2_1.pdf; 

Situasjonsplan_solskygger2_2.pdf; Situasjonsplan_solskygger2_3.pdf; 

Forslag_fra_Vogter_tg1.bmp; Forslag_fra_Vogter_tg2.bmp 

 
Hei 
 
Jeg vedlegger oppfølgende svarbrev vedr. brev av 09.08.2017 fra Ringerike kommune, samt 
dokumenter knyttet til dette svaret. 
 
Jeg regner med å få tilbakemelding på en ubesvart telefonhenvendelse som jeg nevner i 
svarbrevet i løpet av dagen, evt. morgendagen.  Sender allikevel dette svarbrevet nå, siden 
det var oppgitt frist i dag med å gi tilbakemelding. 
 
Jeg forsto det sånn at det vil bli en ny saksbehandler på denne saken, men vet ikke hvem - 
dette er grunnen til at jeg adresserer eposten sånn denne gangen. 
 
Vennlig hilsen 
Ole Chr. Styri 
 
Siviling. Ole Christian Styri 
Haugergt. 61,  3520 Jevnaker 



Sivilingeniør
Ole Christian Styri
Hauger gt. 61 , 3520 JEVNAKER

Jevnaker 18 . 08.2017

Nicolaj Vogter
Høybyveien 52
3517 HØNEFOSS

n - overg@online.no ; n - vogter@nvbygg.no

Ang. merknad til nabovarsel vedr. planlagt tilbygg , Vinterroveien 23 A – oppfølging etter
befaring på tomten den 3.august.

Jeg vise r til befaring i Vinterroveien 23 A den 3.au gust, og til forslag til alternativ utforming av
planlagt tilbygg mottatt 11.august.

Jeg har gjennomført de ekstra beregningene av solskygge - virkning tilbygget vil gi , som vi ble
enige om under befaringen. Beregningene er gjort for månedene mars – september, o g det er
tatt utgangspunk t i at terreng og ann en bakenforliggende bebyggelse vil skjerme for solen når
den står lavere enn 7° over horisonten.

Beregningene viser at solen står lavere enn 7° over horisonten i den retningen tilbygget vil
ligge hele våren fram til ca. 20 .april. U t fra beregningene er altså dette den tidligste datoen
h vor tilbygget vil kunne gi noen skyggevirkning på deler av uteområdet i Høybyveien 52.
Beregningene for den 20.april gir imidlertid høyst 1 0 min. tidligere skygge enn situasjonen
uten tilbygget, og denne virkningen vil bare berøre deler av uteområdet.

Ber egningene for mai måned viser at det solen i første halvdel av denne måneden står i en
sånn høyde at tilbygget vil skygge for solen . I første halvdel av mai vil tilbygget gi
skyggevirkning på mer av uteområdet, og vil kunne gi inntil ½ time tidligere skygge enn
situasjon en uten tilbygget. I siste del av mai v iser beregningene at solen begynner å stå høyt
nok til at den vil begynne å være s ynlig over mønet på tilbygget.

For juni og juli måned viser beregningene at solen vil stå så høyt over horisonten i retning
tilbygget at den vil være synlig over mønet . Ved midtsommer 20.juni viser beregningene at
skyggevi rkning fra tilbygget vil være minimal på uteområdet i Høybyveien 52. Mot slutten av
juli har solen kommet lavere over horisonten igjen, og skyggevirkningen fra ti lbygget øker noe.

For august måned viser beregningene en situasjon som ligner m ye på resultatene for mai
måned, med inntil ½ time tidligere skygge i første del av august. M ot siste del av august
kommer solen igjen så lavt at virkningen blir omtrent tilsvarende den i s iste del av april.

Resultatet av beregningene er illustrert med en rekke skyggelinjer for ulike datoer, på tre
tegninger som jeg vedlegger. Det er beregnede skyggelinjer på bakkenivå som er tegnet inn.
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Resultatet av beregningene viser at skyggevirkningen av tilbygget vil variere gjennom
sommermånedene. B eregningene vise r praktisk talt ing en skyggevirkning fra tilbygget på
uteplasser ved midtsommer når solen står høyest. B eregningene viser heller ingen
skyggevirkning fra tilbygget før ca. 20. april og etter ca. 1.sept. I perioden mellom ca. 20.april
og midtsommer varierer virkningen fra 0 og opp til ½ time tidligere skygge, og dette
mønsteret gjentar seg i perioden fra midtsommer til ca. 1.sept.

Gjennomgang av mottatt forslag til alternativ løsning for tilbygget

Det er konstruktivt at det kommer et tegnet forslag til alternativ løsning, og jeg har sett nøye
gjennom forslaget.

Forslaget viser et tilbygg i én etasje , og gir ca. 4 5 m2 nytt innvendig bruksareal . ( Det planlagte
tilbygget i to etasj er gir 55,5 m2 nytt bruksareal.) T ilbygg i én etasje gir nødvendigvis større
« fotavtrykk » (BYA) pr. m2 bruksareal enn det et to - etasjes bygg gjør.

Planløsningen er vesentlig annerledes enn i det planlagte tilbygget – det må det naturligvis bli,
ettersom forslaget bare har én etasje. I forslaget er det et våtrom i ti lbygget. Det virker
fornuftig ut fra den planløsningen forslaget innebærer. I midlertid gir det planlagte tilbygget i
to etasjer en naturlig planløsning uten våtrom i tilbygget. D ette vil nok ha betydning f or
byggekostnadene.

Forslaget har fler og mer varierte uteplasser enn det planlagte tilbygget vil gi mulighet til.
H vordan dette momentet skal vektlegges, blir en vurdering for de som skal benytte bygget.

Estetiske vurderinger av det foreslåtte alternativet vil langt på vei bero på subjektivt skjønn.
Jeg vi l ikke gå lenger på dette feltet, enn å si at det generelt er enklere å tilpasse et tilbyg g
som kan ha samme møneretning og takvinkel, og spesielt hvis det kan utføres som en naturlig
forlengelse av eksisterende bygnin g - slik tilfellet er for det planlagte tilbygget.

De forskjellene på innhold og planløsning og u teplasser blir naturligvis et prioriterings -
spørsmål for eierne / brukerne av bygget.

Jeg har etter min gjennomgang forelagt forslaget for tiltakshaver, som også har gjennomgått
og vurdert forslaget g rundig.

Konklusjonen er at både tiltakshaver og jeg setter pris på et seriøst forslag som det vi har
mottatt. Forslaget gir imidlertid ikke mulighet til den planløsningen tiltakshaver pr ioriterer, og
vi ser ikke at det gir grunnlag for å prosjektere om det planlagte tilbygget.

Forslaget om en løsning i én etasje skulle som et viktig moment gi bedre uteplasser, både for
Vinterroveien 23 A og Høybyveien 52. Den foreslåtte løsningen vil gi litt mindre
skyggevirkning for Høybyveien 52, men det vil gi litt skyggevirkning til tross for lavere
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mønehøyde. Det vil gi skyggevirkning ved høyere solhøyde enn 7 ° over horisont en, som er
grensen for « null - påvirkning » i følge beregningene jeg har gjort.

De utførte beregningene av skyggevirkning fra det planlagte tilbygget viser ganske moderat
påvirkning . B eregningene viser en grad av påvirkning som jeg vil karakterisere som forholdsvis
liten, og jeg kan ikke se at den er i strid med gjelden de reguleringsplan eller reglene i plan - og
by gningsloven. N år også alternative løsninger vil måtte gi noe påv irknin g – om enn litt
mindre , er det vanskelig å se at det kan stilles krav om endring av planlagt tilbygg på grunnlag
av påvirkning av nabotomten her.

Jeg vil avslutningsvis be om at det vurderes om nabomerknaden kan trekkes. N abomerknad
vil gi vesentlig lenger behandlingstid for byggesøknaden. I dette tilfellet har både tiltakshaver
og undertegnede vurdert merknaden grundig, og sett på alternativer. I den kom munale
behandlingen som følger er det i dette tilfellet lite sannsynlig at merknaden vil kunne føre til
noe annet utfall av søknaden.

Jeg kan – i fall det kan ha noen interesse – gi en adresse til en artikkel skrev et av en annen
rådgivende ingeniør som belyser dette. ( Jeg har ingen annen forbindelse med vedkommende
enn at vi driver i samme bransje av tjenesteyting. ) I nternett - adressen er:

https://byggesoknad.no/relevant - informasjon/har - du - mottatt - et - nabovarsel/

Hv is De vil trekke merknaden til nabovarselet for Vinterroveien 23 A, ut fra de utfyllende
opply sningen vi har bidratt med gjennom dialogen siste måned, vil det kunne gi vesentlig
raskere saksbehandling videre for byggesøkna den. Jeg håper det kan vurderes positivt.
Gi meg i så fall en tilbakemelding på epost eller i brev, så jeg k an videreformidle det til
kommunens byggesakskontor.

Med hilsen

Ole Christian Styri
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Sivilingeniør
Ole Christian Styri
Hauger gt. 61 , 3520 JEVNAKER

Jevnaker 10 .08 .2017

Ringerike kommune
Byggesakskontoret

Postboks 123
3502 HØNEFOSS

postmottak@ringerike.kommune.no
kristine.gronlund@ringerike.kommune.no

Ang.: Søknad om tillatelse til tiltak , gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A , saksnr. 17/3 0 78 - 5.

Jeg viser til mottatt brev av 10.08.2017 vedrørende innsendt søknad om tillatelse til tiltak i
Vinterroveien 23 A.

Ang. spørsmålet om garasje skal være del av søknaden

Garasjen ble i utgangspunktet tatt med i søknadsgrunnlaget av hensyn til å vise en samlet
oversikt over planlagte endringer i utnyttelsesgrad, og for å orientere naboene om den
planlagte garasjen i den samme nabovarslingen som for tilbygget på bolighuset.

Siden spørsmålet blir reist , vil jeg bekrefte at garasjen oppfyller alle vilkår for å bygges uten
søknad og tillatelse, og ønsker at den ikke behandles som d el av søknaden om tilbygg. D et vil
antakelig være arbeidsbesparende for alle parter.

Måleverdig bruksareal

Eksister ende bolig har nær full måleverdig 2.etasje under skråtak, og tilbygget vil også få nær
full måleverdig 2.etg. Jeg beklager at klargjørende snitt - t egning ikke fulgte søknaden – det var
ikke med noen snitt - t egning i underlagsmaterialet som ble oversendt meg , o g den videre
prosjekteringen har tatt utgangspunkt i e n arbeidstegni ng for snitt.

Jeg vedlegger en rentegnet snitt - t egning for tilbygget, med de relevante mål for doku mentasjon
av areal - beregningen. Takkonstruksjonen er nå revidert/optimalise rt noe, og dette har gitt litt
større måleverdig areal i 2.etg. De nyeste tallene er vist i vedlagte tegning og tabell.

Vedr. nabomerknad

Det er i gang en dialog vedr. nabomerknad. En konklusjon vil bli videreformidlet så snart den
foreligger. Jeg ser f or øyeblikket ikke noe problem med å klare det innen den 23.august.

Vennlig hilsen

Ole Christian Styri

Kopi: Line S. Østvold, Vinterroveien 23 A, 3517 HØNEFOSS



Fra: Ole Christian Styri [olesty@live.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Kristine Grønlund 

[Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 11.08.2017 07:27:54 

Emne: Svar på brev 09.08.2017 ang.. Sak 17/3078-5, gnr/bnr 45 / 168 

Vedlegg: Svar på brev fra Ringerike kommune 2017 08 09.pdf; TG_Snitt_tilbygg.pdf; BYA 

og BRA.pdf 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 
 
Attn.: Kristine Grønlund 
 
Jeg vedlegger svarbrev, supplerende snittegning, og tabell som vedlegg til svarbrevet. 
 
Vennlig hilsen 
Ole Chr. Styri 
 
Siviling. Ole Christian Styri 
Haugergt. 61,  3520 Jevnaker 
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Snitt gjennom tilbygg
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Det er lagt på farget felt
og mål som viser beregnings-
grunnlaget for bruksareal (BRA)
i h.h.v. 1 . og 2. etg.



Sivilingeniør Ole Christian Styri
Haugergt. 61, 3520 JEVNAKER

Vinterroveien 23 A Gnr/Bnr 44 / 168 Ringerike

- Reviderte tall, jfr. Brev av 10.08.2017 til Ringerike kommune

Arealdisponering

Beregningsregler grad av utnytting % BYA
Tillatt grad av utnytting 25 %

Tomteareal 812 m2

Areal eksisterende bebyggelse 79,4 m2
Areal som skal rives 0 m2
Areal ny bebyggelse 45,4 m2
Parkeringsareal 0 m2

Sum 124,8 m2

Beregnet grad av utnytting 15,4 %

Bygningsopplysninger

BYA Bolig (BRA) Annet (BRA) I alt (BRA)

Elsisterende bebyggelse 79,4 84,8 15,2 100,0
Ny bebyggelse 45,4 55,5 0 55,5
Av dette åpne arealer 13,6 0 0 0,0
Sum 111,2 140,2 15,2 155,4



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss    postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no  

 

Ole Christian Styri  
Haug 
 
3520 JEVNAKER 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/3078-2 25336/17 GNR 45/168  28.07.2017 

 

Søknad om bygging av tilbygg/garasje, gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 

Jeg bekrefter at vi 25.07.2017 har registrert søknaden.  Den har saksnr. 17/3078. 

 

Jeg ble i dag kontakter per telefon av ansvarlig søker, Ole Christian Styri.  Dette var før jeg 
hadde kommet til denne saken.  Jeg mottar alle søknader av slikt slag som kommer hit til 
kommunen, og gjennomgår dem i varierende grad før de overføres til en saksbehandler.  Jeg 
har ennå ikke overført saken til en saksbehandler, og kommende uke har jeg ferie. 

 

I samtalen fortalte Styri at det hadde kommet merknader fra 1 nabo.  Jeg forsto det slik at det 
var laget et soldiagram som var sendt til naboen, men at det ikke forelå noen tilbakemelding fra 
naboen.  Jeg forsto det slik at det ikke var holdt noen befaring el.l. med tanke på å forsøke å 
komme fram til en løsning gjennom dialog.  

 

Jeg har altså ikke sett på dokumentene i saken, kun sett på situasjonskartet.  Styri og jeg 
snakket om saksbehandlingstid.  Når det er en nabomerknad, er fristen i Norge maksimalt  12 
ukers saksbehandlingstid for slike saker, fra det tidspunkt saken er komplett. Forsinkelser som 
kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av nødvendige uttalelser fra 
andre myndigheter, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan forlenge 
saksbehandlingstiden. 

I fjor hadde vi et gjennomsnitt på 9 dagers saksbehandlingstid for de mer enn 600 vedtakene 
våre, mange for store vanskelige prosjekter, men uten nabomerknader.  Dersom merknaden fra 
naboen ikke blir trukket, kan det være at det først til neste år vil bli endelig vedtak i saken.  Dette 
hvis det blir klaget på det vedtaket som blir fattet og saken havner hos fylkesmannen som gjerne 
bruker 3 – 4 måneder på å fatte endelig vedtak.  Innen den tid vil trolig politikerne ha vært på 
befaring på stedet. 

 

Jeg anbefalte Styri at dere vurderer å kontakte naboen for dialog/befaring/evt. justert løsning.  
Styri virket å være enig at det kan være fornuftig, og vil ta opp forslaget.  Målet bør være å 
komme til en løsning slik at dere kan legge fram et dokument som bekrefter at naboen ikke 
lengre har merknader.  Uansett vil vi få en skriftlig tilbakemelding før vi jobber videre med tanke 
på å fatte vedtak i saken.  Jeg legger den følgelig i bero inntil videre. 
 
 

Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller 
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mangler, eller bli behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og 
dokumentasjon for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
Regning for gebyr blir sendt til den som vil ha arbeidet gjennomført (tiltakshaver).  
 
Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen på 
gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas også gebyr 
dersom saken avslås. Dersom det må dispenseres fra arealplan, kommuneplan, 
reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, veglov 
eller andre aktuelle lover, påløper det ekstra gebyr. Betalingsreglementet finner du på 
kommunens hjemmesider. 
 

Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den aktuelle 

eiendom. Du kan sende epost til postmottak@ringerike.kommune.no dersom dere ikke får 
kontakt. 

 

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

Dere kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt, Knut Ivar Kollstrøm, tlf. 408 04 506. 
 

 Med hilsen 

 

 

 Arne Hellum 

 avdelingsleder byggesak 

 

Hellums telefon: 409 00 156 

E-post: arne.hellum@ringerike.kommune.no  

  

arne.hellum@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 
Line Synøve Østvold, Vinterroveien 23 A, 3517 HØNEFOSS 
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Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10, i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 § 17-2.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested
Kommune

Ringerike
Gnr.

45
Bnr.

168
Andre Gnr/bnr

45 / 170
Festenr.

0
Seksjonsnr.

0
Adresse

Vinterroveien 23A, 3517 HØNEFOSS

Tiltakets art
Søknadstype

Ettrinnssøknad
Tiltakstype

Tilbygg med samlet areal større enn 50 m² Annet
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

111

Formål

bolig garasje

Tiltakshaver
Partstype

privatperson
Navn

Line Østvold
Adresse

Vinterroveien 23A, 3517 HØNEFOSS
Telefon

47029116
e-postadresse

linesynb@gmail.com

Ansvarlig søker
Navn

STYRI OLE CHRISTIAN SIVILINGENIØR
Organisasjonsnummer

970040749
Adresse

HAUGER, 3520 JEVNAKER

Kontaktperson

Ole Christian Styri
Telefon

91758431
Mobiltelefon

91758431
e-postadresse

olesty@live.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall

1

Søkers vurdering av merknader

Merknad fra nabo i Høybyveien 52 som ikke ønsker at det bygges et tilbygg som vil skygge for sol på tomten i
Høybyveien 52.
Etter gjennomgang av merknaden, og beregning av skyggevirkning, er det søkers vurdering at tilbyggets
skyggevirkning er relativt beskjeden. Søker kan ikke se at det finnes noen god løsning som kan etterkomme
naboens ønske i dette tilfellet, og mener at fordelene ved den prosjekterte løsningen totalt sett er klart større enn
ulempene.
Tegningene er ikke endret som følge av merknaden.
Mottatt merknad og svar sendt til nabo vedlegges søknaden.

Følgebrev
Det søkes om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus (den ene boenheten i en tomanns-bolig), samt rekkverk
rundt lav terrasse på sydsiden av huset. (Den lave terrassen blir lavere enn 0,5 m over terreng og regnes ikke
som tiltak, jfr. veiledning til byggesaksforskriften. Rekkverket får samlet lengde > 10m, og medtas derfor i
søknaden).
Eksisterende frittstående garasje på ca. 16 m2 skal rives, og ny frittstående garasje på 46 m2 oppføres. Disse
delene av tiltaket er isolert sett unntatt fra krav om søknad og tillatelse. De medtas likevel i søknaden siden
arbeidene planlegges utført samtidig og av samme ansvarlig utførende.

I feltene for arealdisponering er arelaene for både eksisterende og ny bebyggelse, samt garasjebygget som skal
fjernes oppgitt.
I bygningsopplysninger er arealer av eksisterende og ny bebyggelse oppgitt, med garasjen oppgitt i kolonnen
'Annet', men her er det er ikke gjort fratrekk for eksisterende garasje som skal rives. Sum-feltene her viser derfor
for høye verdier.
BYA- og BRA-arealer er beregnet i h.t. målereglene.
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Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan

Reguleringsplan
Navn på plan

Teglverkstomten

Reguleringsformål

Boliger

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

%BYA
Grad av utnytting iht. gjeldende plan

25%

Andre relevante krav

Kommuneplanens arealdel

Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 812,00 m²
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m²
= Beregnet tomteareal 812,00 m²

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 203,00 m²
Areal eksisterende bebyggelse 79,40 m²
- Areal som skal rives 16,00 m²
+ Areal ny bebyggelse 83,30 m²
+ Parkeringsareal 0,00 m²
= Sum areal 146,70 m²

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting 18,07

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Bygningsopplysninger

m² BYA

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Antall bruksenheter m² BRA

Eksisterende bebyggelse 79,40 85,00 15,00 100,00 1 0 1

Ny bebyggelse 83,30 52,50 45,00 97,50 0 0 0

Av dette åpne arealer 5,50 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Sum 157,20 137,50 60,00 197,50 1 0 1

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2

Krav til byggegrunn

Flom
Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område
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Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven § 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn.

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn.

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng

Løfteinnretninger

Løfteinnretninger
Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Nabomerknader C Mottatt nabomerknad Vedlagt søknaden

Kommentarer til
nabomerknader

C Svar på nabomerknad Vedlagt søknaden

Kommentarer til
nabomerknader

C Vedlegg til svar på nabomerknad -
Situasjonsplan med solretninger

Vedlagt søknaden

Kvittering for nabovarsel C Kvittering for nabovarsler sendt Rek. Vedlagt søknaden

Kvittering for nabovarsel C Kvittering for nabovarsler levert Vedlagt søknaden

Situasjonsplan D Situasjonsplan på kartutsnitt Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E Fasade Øst Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E Fasade Sør Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E Fasade Vest Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E Fasade Nord Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E Garasje - Fasader Vedlagt søknaden

Tegning ny plan E Tegning plan 1.etg Vedlagt søknaden
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Tegning ny plan E Tegning plan 2.etg Vedlagt søknaden

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G Erklæring ansvarsrett Christiansen Bygg
AS

Vedlagt søknaden

Erklæring og signering

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.

En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på
en kopi av søknaden kan dokumenteres.

Dato 24.07.2017 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
STYRI OLE CHRISTIAN SIVILINGENIØR

Tiltakshaver

Dato .

Signatur .

Gjentas med blokkbokstaver
.
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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune

Ringerike
Gnr.

45
Bnr.

168
Andre Gnr./Bnr.

45 / 170
Festenr.

0
Seksjonsnr.

0
Adresse

Vinterroveien 23A, 3517 HØNEFOSS
Eier/fester

Line Østvold

Det varsles herved om

Søknadstype

søknad i ett trinn
Tiltakstype

Tilbygg med samlet areal større enn 50 m² Annet
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

111 Enebolig

Formål

bolig garasje

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan

Reguleringsplan
Navn på plan

Teglverkstomten

Nabovarselet gjelder

Det søkes om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus (den ene boenheten i en tomanns-bolig), samt rekkverk
rundt lav terrasse på sydsiden av huset. (Den lave terrassen blir lavere enn 0,5 m over terreng og regnes ikke
som tiltak, jfr. veiledning til byggesaksforskriften. Rekkverket får samlet lengde > 10m, og medtas derfor i
søknaden).
Eksisterende frittstående garasje på ca. 16 m2 skal rives, og ny frittstående garasje på 46 m2 oppføres. Disse
delene av tiltaket er isolert sett unntatt fra krav om søknad og tillatelse. De medtas likevel i søknaden siden
arbeidene planlegges utført samtidig og av samme ansvarlig utførende.

I feltene for arealdisponering er arelaene for både eksisterende og ny bebyggelse, samt garasjebygget som skal
fjernes oppgitt.
I bygningsopplysninger er arealer av eksisterende og ny bebyggelse oppgitt, med garasjen oppgitt i kolonnen
'Annet', men her er det er ikke gjort fratrekk for eksisterende garasje som skal rives. Sum-feltene her viser derfor
for høye verdier.
BYA- og BRA-arealer er beregnet i h.t. målereglene.

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker
navn

STYRI OLE CHRISTIAN SIVILINGENIØR

Kontaktperson
navn

Ole Christian Styri
e-postadresse

olesty@live.no
Telefon

91758431
Mobiltelefon

91758431

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn

STYRI OLE CHRISTIAN SIVILINGENIØR
Postadresse

HAUGER, 3520 JEVNAKER
e-postadresse

olesty@live.no
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Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget

Situasjonsplan D Situasjonsplan på kartutsnitt

Tegning ny fasade E Fasade Øst

Tegning ny fasade E Fasade Sør

Tegning ny fasade E Fasade Vest

Tegning ny fasade E Fasade Nord

Tegning ny fasade E Garasje - Fasader

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Ansvarlig søker

Dato 24.07.2017 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
STYRI OLE CHRISTIAN SIVILINGENIØR
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Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune

Ringerike
Gnr.

45
Bnr.

168
Festenr.

0
Seksjonsnr.

0
Adresse

Vinterroveien 23A, 3517 HØNEFOSS
Versjonsnr.

1
Dato

24.07.2017
Sign.Ansv.søker

Elektronisk signert

Beskrivelse fagområde

Prosjektering

Fagområde Beskrivelse av ansvarsområde, hentet fra
søknad/erklæring om ansvarsrett
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Byggteknisk prosjektering Overordnet ansvar for prosjektering
av tilbygg og garasje

1 970040749
STYRI OLE CHRISTIAN SIVILINGENIØR

24
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7
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17

X

Utførelse

Fagområde Ansvarsområde
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Tømring, montasje, støp, og
taktekking

Tømring, montasje
ferdigkomponenter, støp av
grunnmur og dekke, taktekking

1 997330463
CHRISTIANSEN BYGG AS

X
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Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune

Ringerike
Gnr.

45
Bnr.

168
Andre Gnr/bnr

45 / 170
Festenr.

0
Seksjonsnr.

0
Adresse

Vinterroveien 23A, 3517 HØNEFOSS

Foretak

Organisasjonsnummer

970040749
Navn

STYRI OLE CHRISTIAN SIVILINGENIØR
Adresse

HAUGER, 3520 JEVNAKER

Kontaktperson

Ole Christian Styri
Telefon

91758431
Mobiltelefon

91758431
e-postadresse

olesty@live.no

Ansvarsområde

Søker
Ansvarsområde

Ansvarlig søker
Signert

Elektronisk

Ansvarsområdet er ikke dekket av den sentrale godkjenningen.

Prosjekterende
Ansvarsområde

Overordnet ansvar for prosjektering av tilbygg og garasje
Tiltakskl.

1
Samsvarserklæring foreligger ved

Igangsetting

Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold
til plan- og bygningsloven jf. SAK10 §12-3.

Ansvarlig foretak

Dato 24.07.2017 .

Signatur Erklæringen er elektronisk signert .
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Situasjonsplan
Plassering på tomt

Tegn.nr.

1 : 200 Tilbygg enebolig
m/garasje

Christiansen Bygg AS
Tittel MålestokkGodkj. Rev. Dato

tlf. 91 75 84 31 Hauger, 3520 JEVNAKER

Siviling. Ole Christian Styri

Vinterroveien 23A, Ringerike
Gnr. / Bnr.
45 / 168

Adr.
Vinterroveien 23A

A3

Rives
Tilbygg

Garasje

Åpent
takoverbygg

Rekkverk
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Fasader

Tegn.nr.

1 : 100 Garasje til enebolig

Christiansen Bygg AS
Tittel MålestokkGodkj. Rev. Dato

tlf. 91 75 84 31 Hauger, 3520 JEVNAKER

Siviling. Ole Christian Styri

Vinterroveien 23A, Ringerike
Gnr. / Bnr.
45 / 168

Adr.
Vinterroveien 23A

A3

4
00
0

6140

27°

23
00

7500

Nord Øst

Vest Sør

Garasje



-

-

10.10.16

Situasjonsplan
Plassering på tomt

Bnr.: 78, 79, 86, og 87

Tegn.nr.

1 : 500 Enebolig m/garasje

Christiansen Bygg AS
Tittel MålestokkGodkj. Rev. Dato

tlf. 91 75 84 31 Hauger, 3520 JEVNAKER

Siviling. Ole Christian Styri

Rønnerudmarka - 4 tomter
Gnr. / Bnr.
- - - - -

Adr.

A3

Lav terrasse

Tilbygg



-
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Situasjonsplan
Plassering på tomt

Bnr.: 78, 79, 86, og 87

Tegn.nr.

1 : 500 Enebolig m/garasje

Christiansen Bygg AS
Tittel MålestokkGodkj. Rev. Dato

tlf. 91 75 84 31 Hauger, 3520 JEVNAKER

Siviling. Ole Christian Styri

Rønnerudmarka - 4 tomter
Gnr. / Bnr.
- - - - -

Adr.

A3

Tilbygg



Nabo merknad for Vinterroveien 23a

Ang. Nabovarsel

Berørte Gnr.45 Brn.124 Høybyveien 52 3517 Hønefoss
Nicolaj Vogter og Pernille Burdal Vogter.

Da det er planlagt tilbygging av bolig på nabotomten har vi som intresenter en merknad i form av forlengelse
av bolig.
Grunnen til reaksjon fra oss er at dette er ett påbygg som kommer til og berøre oss og tomta betydelig M.h.t
solforhold i Høybyveien 52.
Vi har nå en liten tomt med få muligheter til og gjøre om på ute plasser og hage og ser derfor tilbygget som
ett stort problem i den form som det er tegnet nå, vi har nå i skrevet stund to uteplasser og sitte på om
ettermiddag/kveld her har vi nå midtsommer rundt skt.hans sol til ca kl 20.00 pga. allerede eksisterende
bolig (før påbygg).
Og vi ser at hvis det blir bygget på 4 meter på eksisterende bolig vil vi forminske soltimer hos oss betraktelig
og dermed forringe både verdi av Høybyveien 52 og livskvalitet på oss som bor der.
Vi har pratet med eier Line Østvold om det da hun nevnte at nabovarsel var på vei og vi påpekte at dette var
en løsning som vi ville stille oss imot pga. solforhold på tomten og hun nevnte at de ikke hadde tenkt på
dette.
De har på Vinterroveien 23 a en stor tomt som gir mulighet for og tenke litt annen måte for og utnytte
tomten deres bedre uten og berører solforholdene til Høybyveien 52
Det er mulig og bygge på enten en vinkel på eksisterende bolig eller bare bygge i ett plan så høyden ikke
berører oss.
Vi vil gjerne være behjelpelige med gode ideer og løsninger hvis det er av interesse og dermed bevare ett
godt naboskap
Vi skulle kanskje ha vært mere med i prosessen før for og unngå disse problemene her.
Håper på en løsning vi alle kan leve med.
Mvh.
Byggmester Nicolaj Vogter Og Pernille Burdal Vogter
Vi vil gjerne ha en bekreftelse på at denne mailen er nået frem Takk.

overg@online.no> - Vogter <n Nicolaj

sø 09.07.2017 12:08

Til:olesty@live.no <olesty@live.no>;

Kopi:n-vogter@nvbygg.no <n-vogter@nvbygg.no>;
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Sivilingeniør U TKAST
Ole Christian Styri
Hauger gt. 61 , 3520 JEVNAKER

Jevnaker xx . 07 .2014

Nicolaj Vogter
Høy byveien 52
3517 HØNEFOSS

n - overg@online.no ; n - vogter@nvbygg.no

Ang. merknad til nabovarsel vedr. planlagt tilbygg , Vinterroveien 23 A

Jeg viser til nabovarsel datert 27/6 - 2017, og merknad mottatt på epost her den 09.07.2017 .

Merknaden retter seg mot at det planlagte tilbygget på bolighuset i Vinterroveien 23 A vil føre
til at uteplassen på tomten i H øybyveien 52 vil miste sol tidligere på kvelden midt på
sommeren. Det opplyses at uteplassen nå har sol til ca. kl. 20.00 , og at det planlagte tilbygget
vil medføre at ute plassen mister sol tildligere.

Det anmodes om at tiltakshaver søker andre utbyggings - løsninger som ikke berører
solforholdene til Høybyveien 52.

Kommentar til nabomerknad

O pplysningene i nabome rknaden om dagens solforhold på tomten i Høybyveien 52 stemmer
overens med data fra solbane - beregninger inntegnet på situasjonsplanen. De samme
beregningene viser videre at tilbygget vil skjerme for solen ½ time tidligere enn eksisterende
bolighus – sett fra utepl assen på tomten i Høybyveien 52 ( se inntegnede skyggelinjer på
vedlagte situasjonsplan ). I tillegg viser beregningene at skyggen av bolighu set bare rekker
delvis inn på uteområdet på disse klokkeslettene . Det er skyggen fra hushjørnet som er
beregnet og inntegnet, men solen vil være synlig over taket på ti lbygget en stund lenger en n
det skyggelinjene indikerer. De inntegnede skyggelinjene skal dermed ikke under estimere
graden av påvirkning.

Tomten i Vinterrov eien 23 A gir rom for utvidelse av bebyggelsen. Det planl agte tilbygget på
bolighuset er tegnet som en forlengels e av eksi sterende bolighus, hvo r langveggene og
tak flaten på tilbygget utgjør en f orlengelse av eksisterende langvegger og tak. Dette fremstår
som d en mest rasjonelle og praktiske løsningen, og vil også gi et godt estetisk resultat. Det er
30 m fra det planla gte tilbygget til bolighuset i Høybyveien 52.

Plan - og bygningslovens § § 29 - 2 og 29 - 4, og TEK10 § 8 - 3 inneholder bestemmelser som
berører de n aktuelle problemstillingen. Ved gjennomgang av bestemmelsene her, samt
bestemmelsene i gj eldende reguleringsplan , kan vi ikke se at disse bestemmelsene gir føringer
som tilsier at det planlag te tilbygget er i strid med bestemmelsene.



2

Siden tomten i Vinterroveien 23 A har en eksisterende bebyggelse som er vesentlig mindre
enn den utnyttelses graden som tillates etter reguleingsplan og kommuneplanens arealdel –
og det eksisterende bolighuset har et forhold svis lite bruksareal, må det kunne ansees som
påregnelig at det vil bli op p ført tilbygg i Vinterroveien 23 A. Det kan neppe forventes at et
tilbygg i kke skal berøre solforholdene til tomten i Høybyveien 52. I en situasjon hvor tilbygg
planlegges, er det relevant å vurdere graden av påvirkning. Det er gjort rede for graden av
påvirknin g i nnledningsvis i denne kommentaren til nabomerknad .

Anmodningen om å søke andre utbyggings - løsninger som ikke berører solforholdene til
Høybyveien 52 er forelagt tiltaksh aver .

Altern ative tilbygg - løsninger i Vinterroveien 23 A vil være mer kompliserte , og vil vanskelig
kunne gi samme grad av praktiske planløsninger. Tomtens arrondering gir også utfordringer
hvis en skal planlegge tilbygg på annen måte enn ved å forlenge det eksisterende bygget.

Tiltakshaver konkluderer med … … … … …

Med hilsen

Ole Christian Styri
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Situasjonsplan
Inntegnet solskygge

Tegn.nr.

1 : 200 Tilbygg enebolig
m/garasje

Christiansen Bygg AS
Tittel MålestokkGodkj. Rev. Dato

tlf. 91 75 84 31 Hauger, 3520 JEVNAKER

Siviling. Ole Christian Styri

Vinterroveien 23A, Ringerike
Gnr. / Bnr.
45 / 168

Adr.
Vinterroveien 23A

A3

Rives
Tilbygg

Garasje

Åpent
takoverbygg

Rekkverk

kl. 20:00
kl. 19:30

Beregnet solskygge
( solvinkler for første

halvdel juli )

289°

283°

























 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3037-4   Arkiv: GNR 21/11  

 

Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636  
 

Forslag til vedtak: 

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

kommuneplanbestemmelsene § 5, områder langs vann og vassdrag og § 2.1, Landbruks-, 

natur- og friluftsområder (LNF-områder), søknad om riving av hytte og oppføring av hytte 

med arkivsaksnummer 17/3037 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålene bak byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes §§ 2.1 og 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene for hensynet til landskaps-, natur- og 

friluftsverdier langs Steinsfjorden etter en samlet vurdering. Med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2 gis det derfor dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1. og 5. 

2. Søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte godkjennes etter plan- og 

bygningsloven § 20-2, i prinsippet. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Drammenshus og Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIER 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

 

 Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsene 

§ 2.1 og § 5, og at det gis godkjenning for søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte 

ved Steinsfjorden i Åsa. Rådmannen vurderer at saken inneholder elementer av prinsipiell 

karakter og velger derfor å legge frem saken til politisk behandling, søker og tiltakshaver har 

blitt muntlig informert om dette. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 17.07.2017 søknad om riving av eldre hytte og oppføring av ny 

hytte på eiendommen gnr/bnr 21/11. Det er også søkt dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) og 

fra byggeforbudet i § 5, områder langs vann og vassdrag. Det foreligger ingen nabomerknader i 

saken. For øvrig vises til vedlagt søknad om bygging av fritidsbolig og søknad om 

dispensasjon. 

 



- 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er beliggende i område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-område, 

nåværende. Vedlagt utsnitt av kommuneplan viser at eiendommen ligger nær område for 

offentlig bygning, rød markering og nåværende boligområde, gul markering. Det foreligger 

ikke planer om å endre arealdisponeringen for eiendommen i ny arealdel av kommuneplan. De 

øvrige bebygde naboeiendommer ved vannet er boligeiendommer. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5. Plan- og bygningsloven 

§ 19-2 gir hjemmel for dispensasjonsvedtaket. Vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket 

fremgår av § 19-2 annet ledd hvor det for å gi dispensasjon kreves at hensynene bak 

bestemmelsene det dispenseres fra "ikke blir vesentlig tilsidesatt". Videre må "fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering".  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er tidligere gitt tillatelse til riving og nybygg av hytten på eiendommen ved rammetillatelse 

gitt i sak 10/2823, delegasjonssak 45/12, datert 17.01.2012. Igangsettingstillatelse ble gitt i 

delegasjonssak 371/12, datert 29.06.2012. Saken ble ikke politisk behandlet. Aktuell 

dokumentasjon, situasjonsplan, tegninger og rammetillatelse i tidligere sak finnes vedlagt.  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsenkvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt til kommunen. 

  
Behov for informasjon og høringer 

Eiendommen ligger innenfor område som er foreslått vernet i forslag til verneplan for 

Tyrifjorden. Verneplanen er per tid ikke vedtatt og er derfor uten rettsvirkninger. Saken 

vurderes etter dette å være av lokal karakter og utløser ikke behov for informasjon eller 

høringer, det er ikke innhentet uttalelser.  

 

Alternative løsninger 

Dersom hovedutvalget for eksempel skulle komme til at fordelene ikke er klart større enn 

ulempene, kan følgende vedtas: 

 

Alternativ 1: 

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

kommuneplanbestemmelsene § 5, områder langs vann og vassdrag og § 2.1, Landbruks-, 

natur- og friluftsområder (LNF-områder), riving av hytte og oppføring av hytte med 

arkivsaksnummer 17/3037 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålene bak byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes §§ 2.1 og 5 blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene for 

landskaps-, natur- og friluftsverdier langs Steinsfjorden, etter en samlet vurdering, ikke 

er klart større ved å gi dispensasjon enn ulempene.  

2. Søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte avslås med henvisning til plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

3. Se orientering om klageadgang. 

 

Alternativ 2: 



- 

Hovedutvalget utsetter saken for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell karakter ved at det er søkt om 

tillatelse til hytte mellom Åsaveien og Steinsfjorden. Eiendommen er videre godt synlig både 

fra vei og fra vann. Arealstørrelsene til planlagt ny hytte avviker videre fra veiledende 

retningslinjer i kommuneplanbestemmelsene § 5. Saken vil kunne skape presedens ved at det i 

lignende saker vises til denne ut fra likhetsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 for riving av gammel 

hytte og oppføring av ny hytte innenfor 100-metersbelte langs vann og vassdrag i område 

avsatt til LNF-formål. 

 

Innsendt dokumentasjon redegjør og illustrerer at dagens bebyggelse på eiendommen består av 

to bygninger. Det er en eldre hytte som står på utrygg grunn og ett uthus med plassering ca. 8 

m fra Steinsfjorden. Tomten fremstår ellers som nedslitt og rotete. Samlet bebygd areal på 

eiendommen i dag er ca. 77 m² og totalt bruksareal er ca. 89 m². Det planlegges riving av 

begge eksisterende bygninger. Planlagt ny hytte inneholder uthusfunksjoner som toalett og 

bodløsning, samt at det planlegges bod innebygd i eksisternde mur som utbedres, nedenfor 

hytten. Ny hytte gir bebygd areal på totalt ca. 90 m², med bruksareal på ca. 78 m².  

 

Det følger av ordlyden i plan- og bygningsloven § 19-2, første ledd, at ingen har krav på å få 

dispensasjon innvilget. Videre følger det av § 19-2 andre ledd at det er to vilkår for å gi 

dispensasjon i § 19-2 andre ledd og det kan derfor kun gis dispensasjon i tilfeller hvor en finner 

at hensynene bak bestemmelsen eller lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, 

og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Vilkårene i annet ledd er kumulative, med dette menes at begge vilkår må være oppfylt for å gi 

dispensasjon. 

 

Hensynene bak byggeforbudet i kommuneplanens § 2.1 og § 5 er i stor grad sammenfallende, 

likevel slik at bestemmelsen i § 5 gir uttrykk for et strengere vern enn § 2.1. Hensynet bak 

byggeforbudet i kommuneplanen § 2.1 LNF-områder er å sikre arealer til vern og bruk for 

landbruks- og friluftsformål som ikke skal bebygges. I retningslinjer til bestemmelsen fremgår 

det at maksimal hyttestørrelse etter utbygging i LNF-områder ikke skal overstige totalt 100 m² 

T-BYA. Maksimal størrelse for uthus angis til 20 m² T-BYA. Hovedhensynet bak 

byggeforbudet i kommuneplanen § 5 er å sikre allmennhetens adgang til fri ferdsel i områder 

langs vann og vassdrag. Områdene langs vann og vassdrag har videre selvstendig verdi som 

leveområde for dyre- og planteliv. Retningslinjer til bestemmelsen angir maksimal 

hyttestørrelse til 50 m² T-BYA med tillegg for uthus med inntil 10 m² T-BYA. 

 

Området hvor eiendommen ligger, er sentralt i Åsa og fremstår som relativt utbygget. Videre 

vurderes strandsonen i området som relativt privatisert gjennom at flere eiendommer, inkludert 

aktuell eiendom, mellom Åsaveien og Steinsfjorden er bebygd. Aktuell eiendom er en 

fritidseiendom, mens naboeiendom og nærliggede eiendommer er boligeiendommer plassert 

mellom Åsaveien og Steinsfjorden. Rådmannens samlede vurdering er etter dette at hensynene 

bak bestemmelsene både i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5, ikke gjør seg særlig 

gjeldende i dette tilfellet.  

 



- 

Eiendommens bebyggelse er i dag allerede større enn veiledende retningslinjer for 

arealstørrelser i kommuneplanbestemmelsene § 5. Planlagt ny hytte gir høyere BYA, men fører 

til lavere BRA. Planlagt ny hytte er likevel innenfor veiledende arealstørrelser i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1. På bakgrunn av at de særlige hensynene bak 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 ikke gjør seg særlig gjeldende i saken vurderes det at 

veiledende arealstørrelser kan fravikes. 

 

Når det gjelder vilkåret om at fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering må 

være klart større enn ulempene, vurderes det som positivt at planlagt tiltak samler 

eiendommens bygningsmasse i én bygning. Videre trekkes utvidelsen av hytten lenger bort fra 

vannet, eldre utedo fjernes fra området ved vannkanten og det planlegges påkobling til 

offentlig sanitærløsning. Rådmannen ser det som særlig positivt at tiltaket gjør at eksisterende 

toalettløsning avvikles og at eiendommens bebyggelse trekkes lengre bort fra vannet. Det 

vurderes også som positivt at planlagt tiltak fører til oppgradering av eiendommen slik at denne 

fremstår i bedre stand. Rådmannen kan ikke se at tiltaket medfører særlige ulemper og finner at 

vilkårene for å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er tilstede. 

Hovedutvalget anbefales å godkjenne søknaden om dispensasjon og gi tillatelse til tiltaket.  

 

Vedlegg 

- Søknad om tillatelse til tiltak Ringerike 21.11.pdf  

- Søknad om dispensasjon 

- Redegjørelse til søknaden  

- Situasjonsplan 

- Situasjonsplan 

- Tegning  

- Tegning 

- Tegning  

- Situasjonsplan 2012 

- Tegninger 2012 

- Rammetillatelse 2012 

- Oversiktskart 

- Utsnitt kommuneplan 

- Satelittbilde 

- Gatebilde 21/11 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Weber 
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Vår ref: 2448/201 7

Redegjørelse til søknad om tillatelse til tiltak fo r
Lisbeth B. og Lasse Nilsen, Gbnr. 21 /1 1 , Åsaveien 6 36

Søknaden gjelder riving av eksisterende hytte og bo d og oppføring av ny hytte og bod, på tomt i LNF-om råde. Det
er avgitt avstanderklæring fra nabo mot vest. (Vedl egg Q2)

Hyttemodell «Hemseskjæret», fasade mot øst

Byggteknisk
Nybygget er en tradisjonelt hytte med stående kledn ing. Saltak med takvinkel 30 grader. Maksimal møneh øyde
5,1 m til ferdig oppfylt terreng, areal 90,2 m2-BYA . Tiltaket er prosjektert etter TEK1 0 og det er ing en fravik eller
andre løsninger, beskrivelser fra Byggforsk-serien vil bli benyttet under hele prosjektet.

Uteoppholdsareal
Tomta skråner jevnt ned mot Tyrifjorden og har yppe rlige solforhold. Foran hytta blir det en terrasse i naturlig
tilknytting til stien ned til vannet og adkomsten t il hytta. Bod med plass til kajakker, utendørsutsty r, etc. ligger under
denne terrassen.

Vann og avløp
Hytta knyttes til Tjyruhjellen Vannverk og til KUR- anlegg (fremtidig Monserud). Ansvarlig rørlegger an melder
sanitærabonnementet til Ringerike kommune, Teknisk tjeneste.

Miljøstatus:
Ihht til kart hos Miljøstatus.no er det ikke regist rert vernede naturtyper eller arter på byggearealet . Det er ikke
registrert fredede kulturminner på byggearealet. By ggegrunnen ligger ikke i noen aktsomhetssone.

Nabovarsel
Det er sendt ut/levert 4 nabovarsler i henhold til liste fra Infoland. Naboer som er forevist har samt ykket. Statens
Vegvesen har fått varsel i e-post, eventuell merkna d fra dem kommer rett til kommunen. (Vedlegg C1 -2)

Avfall
Rivningsavfall sorteres og leveres til kommunalt mo ttak i henhold til kommunale regler.
Den nye bygningen er modulbasert, det innebærer lit e avfall på byggeplassen. Nybygget kommer under reg ler
for forenklet avfallsplan. (Vedlegg Q1 )

Lierstranda
1 4.07.201 7



 

Utdypning av dispensasjonssøknad,  Ringerike gnr. 21/11 

Lisbeth og Lasse Nilsen 

 

Vi ønsker her å utdype søknaden om dispensasjon for erstatning av vår hytte i 

100-metersbeltet. 

Bebyggelsen består i dag av en gammel tømmerhytte på utrygg grunn (i ferd 

med å rase ut, med forskyvninger i forstøtningsmuren og synlige sprekker i 

fundamentet), samt et gammelt uthus. Hyttetomtens samlede bebygde areal 

(BYA) er i dag på til sammen 77 m².  Det er i dag i tillegg kjeller under deler av 

hytta med full høyde (2,10 under taket), slik at det totale bruksarealet  (BRA) er 

på ca. 89m². 

Det søkes om å erstatte eksisterende bygningsmasse med én bygning hvor denne 

vil få en BYA på totalt 90 m² med en BRA på 78m². 

Vi ser at den nye bygningens BYA er noe større enn opprinnelig, mens den nye 

BRA vil bli mindre enn i dag. 

Vi tror at dette vil være en fornuftig endring i forhold til dagens bygningsmasse 

og vi ber om at dispensasjonssøknaden blir vurdert ut fra dette: 

To bygninger slås sammen til én. Bygningen som nå ligger 8,5 meter fra 

vannkanten blir lagt i bakkant av eksisterende hytte til ca. 38,5 m. Den blir 

således flyttet 30 meter lengre vekk fra vannkanten en dagens plassering. 

Under samtale med de nærmeste naboene, ved fremlegging av nabovarsel, 

kommer det frem at naboene ser det som svært positivt at den gamle 

uthusbygningen blir fjernet fra strandsonen da denne oppleves som skjemmende 

og i veien for utsikten ved vannet.   

I uthusets søndre del, (nærmest vannet), ligger det nå en gammel utedo. Dette er 

den eneste sanitærløsningen vi har i dag, og denne er daglig i bruk i 

sommerhalvåret og sporadisk ellers i året. 

I samtale med Ringerike kommunes,  Roger Lippert, ansvarlig for løsninger for 

vann og avløp,  blir det bekreftet at det er svært ønskelig fra kommunens 

synspunkt at den gamle utedoen saneres, og at hytta får en tidsmessig 



oppgradering slik at den blir tilkoplet det kommunale avløpsnettet som i disse 

dager legges til Åsa. (Arbeid pågår). 

Det gamle uthuset består i dag av tynne plankevegger. Dersom ny og tidsmessig 

toalettløsning skal etableres kan dette gi en noe høyere BYA uten a å øke 

bygningsmassens BRA, siden sanitærrom nødvendigvis må isoleres og ha 

tykkere vegger enn det gamle skuret har i dag, siden dette er helt uisolert. 

Vi kan også henvise til praksis fra andre kommuner, hvor hyttene i forbindelse 

med tilkopling til kommunalt avløpsnett har fått en økning  av sin BYA på 10 

m² for å få plass til moderne sanitærutstyr  (Kragerø kommune).  

Nå blir bygningens BRA liggende på èn flate i forhold til fordelt over to som 

tidligere. Den nye bygningen vil gi et bedre estetisk inntrykk og  passe bedre inn 

i omgivelsene. 

I tillegg til å slå sammen de to bygningene ved å  fjerne den gamle som 

skjemmer  omgivelsene ved vannkanten, så vil vi også, som tidligere nevnt, 

fjerne fundamentet til en brygge som ligger på vår eiendom. Vi har ikke hatt noe 

med dette bryggefundamentet  å gjøre i utgangspunktet, da vi kjøpte 

hytteeiendommen i 2013,  og bryggefundamentet ble lagt der i 1980-årene. Vi 

tar likevel på oss ansvaret for å få denne fjernet, da det er full enighet mellom 

grunneier av 21/15 og oss på 21/11 at denne ligger på vår eiendom. 

Bryggefundamentet ligger  i sin helhet på tørt land ved normal vannstand. Det er 

kun ved høy vannstand, (flom), at den ytre delen av denne blir liggende i vannet. 

Den delen av fundamentet som alltid ligger på tørt land ligger der for å bedre 

tilgjengeligheten til fjorden. Fundamentet dekker et areal på 24 m², og når dette 

blir fjernet vil hyttetomten i sin helhet fremstå som mer ryddig  sett fra 

fjordsiden.  

Vi mener derfor at hytteeiendommen etter endringen vil fremstå lettere 

tilgjengelig for allmennheten, og at den vil gi et bedre inntrykk for omgivelsene, 

og alle som ferdes forbi både til lands og til vanns, enn den gjør i dag.  Dette 

gjelder både i forhold til estetiske og miljømessige hensyn. 

 

Lasse Ingemand Nilsen 

Lisbeth Bakken Nilsen 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3056-6   Arkiv: GNR 244/20  

 

 

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/20 for sammenføying med gnr/bnr 244/15 - 

Støaveien 153 
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og deling av 

eiendom gnr/bnr 244/20 og sammenføying med eiendom gnr/bnr 244/15, til merknad fra nabo, 

til foreløpig svar datert 21.07.17, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra kjøper 25.08.17, 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak kommuneplanen § 2.1 og § 5 ikke 

tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon og at fordelene er klart større enn 

ulempene. 

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis det dispensasjon fra kommuneplanen 

§ 2.1 og § 5. 

  

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen.  

4. Se orientering om klageadgang.  

 

 

 

Utskrift sendes 

Bodil Tangen, Støaveien 153, 3533 Tyristrand 

Floritz Martin Gundersen, Støaveien 111, 3533 Tyristrand 

Torbjørn Paulsen, Bregneveien 11, 0875 Oslo 

Morten Paulsen, Fredtunveien 45, 1386 Akser 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for fradeling av en teig (areal ca 3 000 m2) av eiendom gnr/bnr 

244/20. Teigen søkes sammenføyed med eiendom gnr/bnr 244/15. Det er ingen reguleringsplan 

på stedet, og det aktuelle arealet er i kommuneplanen et landbruk-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område). Det ligger i 100 m beltet langs vann og vassdrag. Teigen som søkes fradelt 

fungerer som badeplass for lokalbefolkningen og hytteeiere. 



- 

 

Rådmannen anbefaler på tross av nabomerknader at dispensasjonssøknaden godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok 19.07.17 søknad om deling av eiendom og søknad om 

dispensasjon. Det søkes om fradeling av en teig med areal ca 3 000 m2, fra eiendom gnr/bnr 

244/20 og om sammenføying med eiendom gnr/bnr 244/15. Eiendom gnr/bnr 244/20 består av 

4 teiger hvor av en er bebygd med bolig og uthus. Det antas at eiendommen tidligere var en 

landbrukseiendom. Eiendom gnr/bnr 244/15 er ikke bebygd per nå, men 10.01.13 ble det 

godkjent dispensasjon for riving av gammel bolig og oppføring av ny i arkivsak 13/74. I sak 

15/4407 ble det godkjent riving av gammel bolig, og ferdigattest for rivearbeidene er gitt 

05.04.17. Det er ikke behandlet annet enn dispensasjon for oppføring av ny bolig, og i og med 

at det er gått mer enn 3 år siden 10.01.13, må det søkes om dispensasjon for ny bolig på nytt. 

 

Teigen som søkes fradelt fungerer som badeplass for lokalbefolkningen og hytteeiere.  

 

Beskrivelse av saken 

Tiltaket innebærer deling av eiendom gnr/bnr 244/20 og sammenføying med eiendom gnr/bnr 

244/15. Eiendommene omfattes av kommuneplanen, og er definert som et LNF-område. 

Teigen som er søkt fradelt ligger i 100 m beltet langs Tyrifjorden. Oppføring av ny bolig- eller 

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

fradeling til slikt formål, jfr. kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. Tiltakshaver, Bodil Tangen, har 

overlatt til kjøper av teigen, Floritz Martin Gundersen, å begrunne søknaden. Kjøper begrunner 

søknaden i mottatt tilleggsinformasjon 25.08.17, med at bruken av arealet ikke vil endres når 

teigen skifter eier. Kjøper forklarer at han ønsker å vedlikeholde adkomsten til stranden og 

hindre gjengroing.  

 

Det er i forbindelse med søknaden registrert en nabomerknad fra hjemmelshavere Torbjørn 

Paulsen og Morten Paulsen til eiendommene gnr/bnr 244/72 og 244/280. Naboene motsetter 

seg fradelingen og ønsker at teigen reguleres til friområde slik at fremtidige generasjoner sikres 

tilgang til badeplassen. Først kom det merknad om at en forutsetning måtte være at ikke hele 

arealet skulle tilfalle gnr/bnr 244/15, men at ei 6 m bred stripe skulle utvide gnr/bnr 244/80. 

Kjøper kommenterer nabomerknaden med at bruken av området ikke vil endres ved at teigen 

sammenføyes med hans eiendom. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området reguleres av kommuneplanen og er registrert som et LNF-område (landbruk-, natur- 

og friluftsområde), og kommuneplanen § 2.1 og § 5 kommer til anvendelse.  

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av 

slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål, jfr. kommuneplanen § 2.1 og § 5. Det er i denne 

saken tale om fradeling og sammenføying av eiendommer som er boligeiendommer. Det er 

søket om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. Plan- og bygningsloven § 19-2 

andre ledd angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. For å gi dispensasjon kreves 

det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre 



- 

at «fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering». 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken, men rådmannen har 

under innledning/bakgrunn vist til vedtak for gnr/bnr 244/15 vedrørende bolig. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om dispensasjon for deling og sammenføying av eiendom 

gnr/bnr 244/20 vil ha noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer til inntekt til kommunen. (Etter 

selvkostprinsippet).   

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at spørsmål vedrørende om dispensasjon kan gis i denne saken utløser 

behov for innhenting av informasjon eller høringer. Rådmannen kan heller ikke se at saken 

utløser behov for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre.  

Landbrukskontoret er kontaktet og ser det heller ikke som nødvendig med behandling etter 

jordloven.  

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og deling av 

eiendom gnr/bnr 244/20 som tilleggsareal til eiendom gnr/bnr 244/15, til merknad fra nabo, til 

foreløpig svar datert 21.07.17, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra kjøper 25.08.17, og 

til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Saken utsettes til befaring.  

  

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning, og muligens vil 

kunne danne grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra 

kommuneplanen § 2.1 og § 5 for fradeling og sammenføying.  

 

Saken vil kunne danne presedens ved at det i tilsvarende saker vil kunne bli vist til denne saken 

ut fra likebehandlingsprinsippet, men byggeforbudet gjelder uavhengig av hvem som eier 

arealet.. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5 for deling av eiendom gnr/bnr 

244/20 og sammenføying med gnr/bnr 244/15.  

Området er avsatt til LNF-formål (landbruk, natur og friluft). I denne saken er det et spørsmål 

om det i det hele tatt trengs dispensasjon siden arealet bare skal overføres fra en eiendom til en 

annen. Rådmannen finner det relevant at det er søkt om dispensasjon fordi gnr/bnr 244/15 fra 

før er rikelig stor nok som bolig eiendom med sine ca 2205 m2, og teigen på 3000 m2 ligger på 

andre siden av jernbanen og ikke er et areal som det er opplyst at tidligere har hatt noen 

tilknytning til bruken av gnr/bnr 244/15 som boligeiendom. Rådmannen tenker også på at 

gnr/bnr 244/20 tross alt antas å ha en størrelse på ca 8000 m2 og forutsettes å være resterende 

del av et småbruk som det i oppmålingsarkivet finnes flere fradelingssaker for, inkludert en sak 

fra 1966/67 da det ble angitt å vøre 5 dekar innmark på eiendommen.  



- 

 

Av plan- og bygningsloven § 19-2 følger det at to vilkår må være oppfylt før en 

dispensasjonssøknad kan godkjennes. For det første må hensynene bak bestemmelsen det gis 

dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad. For det andre må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene.  

 

De generelle hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 er å fremme og legge til 

rette for friluftsinteresser. Naboene er bekymret for at bruken av eiendommen vil endres. 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil ha noen særlige negative konsekvenser for 

friluftsinteresser fordi bruken eller reguleringen av eiendommen ikke vurderes å ville endres 

ved at den sammenføyes med en annen eiendom. Det er uansett byggeforbud. 

 

Adkomsten til stranden er en jernbaneovergang som er uten bom eller lys. Rådmannen har ikke 

utredet forslaget fra naboene om å regulere teigen til friområde, men har forstått det slik at det 

er lite trolig at Jernbaneverket/Bane Nord vil gå med på at området reguleres til friområde, og 

den økte trafikken det medfører, før det er anlagt en kostbar jernbaneundergang. Areal- og 

byplankontoret opplyser at det på nåværende tidspunkt ikke er planlagt jernbaneundergang 

eller regulering i området. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at en dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 

5, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsene søker å ivareta.  

 

Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Fordelene med 

dispensasjon i denne saken er at teigen sammenføyes med en eiendom som ligger nærmere og 

som, slik eiendomsgrensene er i dag, det er mer naturlig at den hører til. Rådmannen viser og 

til at kjøper vil vedlikeholde adkomsten for stranden og hindre gjengroing.  

 

Dersom en godkjenning i denne saken skulle føre til presedens, kan ikke rådmannen se at det 

skulle bli en uheldig presedens. Skulle det mot formodning komme en sammenlignbar sak som 

rådmannen skulle vurdere som uheldig, vil det være relevant å legge fram saken til politisk 

behandling med tanke på å vurdere å endre praksis.  

  

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at fordelene med dispensasjon er klart større enn 

ulempene. Rådmannen finner dermed at dispensasjon kan innvilges med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

Vedlegg 

Tilleggsopplysninger (fra kjøper) 

Situasjonsplan 

Brev – svar på nabomerknad (fra kjøper) 

Tilleggsmerknad 

Nabomerknad 

Deling av eiendom 

Søknad om dispensasjon 

Nabovarsel 

Kart eiendom gnr/bnr 244/20 

Kart eiendom gnr/bnr 244/15 

Kart eiendom gnr/bnr 244/280 og 244/72 
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Flyfoto Tyristrand 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Floritz Mañin Gundersen
Støaveien 111
3533 TYRISTRAND
97593772

Dokid:
17069392
(1713056-5)
Tilleggsopplysninger

Vedrørende søknad om deling av e¡endom Gnr/bn¡ 24É,120 - Støaveien 153
Saksnr 1713056-2, Løpenr 25006117, Arkivkode 24412O

Jeg viser til brev fra Arne Hellum 21n2U7, og vil komme med utfyllende informasjon til
søknaden om fradeling av eíendom 244/20, samt klargjøre enkelte punkter.

Tomten som ønskes fradelt vil være en tilleggstomt til 244/15, eid av meg, Fforitz Martin
Gundersen. Og jeg ser at det ikke vil være mulig med to eíere på en tilleggstomt, og det
blir derfor jeg som står som søker av denne fradelingen av 244/20. Annelise Jackbo går ut
av denne prosessen, og vil dermed signere dette brevet. Søknaden er sendt ínn av Bodíl
Ebba Tangen som er den nåværende eier av denne eiendommen, og hun vil selvfølgelig
også være enig i denne uttalelsen jeg nå skriver. Men siden dette i stor grad gjelder den
fremtidige bruken av eiendommen ser jeg det som naturlig at det er jeg som skríver dette
brevet. Men brevet vil være lest og undertegnet av Tangen.

Strandeiendommen har i líkhet med flere strandeiendommer langs Tyrifjorden i dette
området fungerl som badeplasser for lokalbefolkningen og for hytte eiere. Dette ønsker vi
skal fortsette.
244/20 har i de senere årene grodd veldig til, og det er blitt mindre strand, og den er blitt
mindre trivelig.Vi ønsker â gjøre noe med dette, og bedre adkomsten til stranden, da
adkomsten er veldig sølete og dårlig. Om det blir mulig å komme ned med barnevogn kan
jeg ikke love. Men jeg håper det.
Nå som fristen for nabovarsling har gått ut kan jeg vi slå fast at det kun er Torbjørn og via
ham Morten Paulsen som har innsigelser. Viser til brav av 24/7 og25/7-2017 fraTorb¡ørn
Paulsen. Det ble sendt et brev til ham 28n- 2017 hvor han fikk tilbud om et stykke av
244/20, í håp om at han ville synes at det var en god løsning, samt at han ble forsíkret om
at vi ikke har tenkt å endre bruken av strandeiendommen. Vi har íkke mottatt noe svar fra
ham. Derfor tok vi kontakt med ham på telefon. Han fastholdt brev av 25/7-2017 hvor han
ønsker at dette skal reguleres til friområde.

Når det gjelder det å omgjøre tomta til friområde så er jo dette noe ví ikke kan ta stilling til.
Men slik jeg ser det så vil ikke bruken av eiendommen endre seg noe ved omgjøring til
friområde. Men kommunen vil få ansvaret for at det blir lagt til rette for dette. Med
rydding, utbedring av adkomst, og ansvar for søppel etc. I tillegg bør vel et friområde ha
tilgang til parkeringsplasse6 noe det finns lite av i nærheten.
Tilgangen til strandområdet er en overgang uten lys eller bom Det har tídligere vært
bevilget penger til utredning av en kulvert under jernbanen for tilgang til hyttene i området.
Jernbaneverket kom den gang til at det ble for dyrt å anlegge dette. Og i utgangspunktet
ønsker Jernbaneverket minst mulig trafikk over usikrede overganger. Så om de vil
godkjenne at dette blir lagt ut til friområde er tvilsomt.



Vi håper på snarlig saksbehandling

Med vennlig hilsen

Floritz nGu

An Jackbo

Vedlegg:
Kartutsnitt
Brev til Torbjørn Paulsen 28n-2017

Bodil Ebba Tangen
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Floritz Gundersen
Annelise Jackbo
Støaveien 111

3533 TYRISTRAND 28n-2017
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Brev

Vi viser til brev av 24-25/-2017, merknad og tilleggsmerknad om ovedøring av
eiendom 244/20 til Floritz Gundersen.

Vi har stor forståelse for deres engstelse for at Heggenvika ikke skal forbli en strand for
de lokale. Vi har i et møte med kommunen igjen bekreftet at vi ønsker også at dette skal
være et sted hvor de som ønsker kan bade og kose seg. Det har også vært en del av
søknaden vår til kommunen. Stranden har de siste årene grodd veldig igjen. Dette har vi
syntes var veldig leit, og ønsker å begynne å rydde og gjøre stranda mer tilgjengelig når vi
overtar denne.
Ví har snakket med flere naboer og de er positive til dette. Vi håper at dere også kan bli
det når vi nå sier at JA, Heggenvika skal fortsatt værê badestrand for de som vil bade der.
Slik vi som bor her har flere strender bortover som er der til fri benyttelse, som jo også
friluftsloven krever. lngen stengsler ned til vannet i en grense på hundre meter.

Vi ser at uthuset deres er satt opp veldig nærme grensen og kan skjønne at dere ønsker
litt mer rom rundt det. Nå er det jo ikke akkurat der folk slår seg ned for å bade, men vi
ser at dere har en liten plass der med bord og stol som kan være hyggelig å få ha litt
usjenert. Vi ønsker likevel at ikke for mye av den lokale stranda skal forsvinne, så vi har
tenkt oss en linje fra stien og rett ned til vannet. Fra det søryestre øverste punktet på
tomten deres, og ned til det sørvestre nederste punktet på tomta deres. Dere ser på
kartet hva vi mener. På den måten får dere mere plass rundt uthuset, og stranda forblir
som den er. Samtidig som det ikke trengs endringer i veiretten ned på stranda. For det er
det mange som har tinglyst veirett lt 244/20.

Det er litt synd at dere ikke tok kontakt med oss slik som Erik Tangen bad deg om før du
sendte dette brevet til kommunen. I følge kommunen kan behandlingen av dine innkomne
forslag ta opptil to år å behandle. Det vil måtte opp i formannskapet, det vil bli en politisk
sak, og vil høyst sannsynlig ende opp hos Fylkesmannen. Og vi vet jo hvordan den møllen
arbeider..
At det kan bli regulert til friområde er lite sannsynlig, Det vil nok jernbaneverket sette seg i

mot fordi de da må sikre jernbaneovergangen, eller lage en kulvert under, og dette er
kostnader de før har satt seg i mot.

Slik vi fikk referert samtalen din med Bodil Tangen (som eier denne tomta) ba hun deg
snakke med sin mann Erik Tangen. Du gjorde det og han sa til deg at dersom Floritz
Gundersen víl gå med på å selge deg litt av eiendommen så kan jo ikke vi ha noe i mot
det. Men du må først og fremst kontakte Floritz. Erik Tangen refererte også til oss at du da
snakket om tre meter, og ikke seks som du skrev at de begge støtter fullt ut. De kjenner
seg nok ikke helt igjen iden beskrivelsen.



Men som sagt vi skjønner godt at dere vil ha litt mer armslag. så Hvis dere ønsker å kjøpe
det stykket vi foreslår så ordner vi det. Dere må selvfølgelig bekoste utgifter til oppmåling
og tinglysning.
Men for at dette skal gå i orden så må du/dere skrive til kommunen og trekke forlagene
deres tilbake. For hvis dette nå skal blir en sak med så lang behandlingstid så blir det jo
ikke slik at dere får kjøpt denne delen av tomta. For da vet vijo ikke hvordan noen ting
går. Vi har skrevet kjøpekontrakt på tomta med Bodil Tangen. Så sånn sett er alt greit. Og
det skulle være mer eller mindre en formalitet å få ordnet disse tingene hvis det da ikke
må opp i formannskapet osv.

Så vil vi igjen understreke at det i søknaden vår til kommunen står at Heggenvika skal
forbli et badeområde for den lokale befolkningen.

Vi håper at dette er en god løsning for dere på denne saken, og imøteser et snarlig svar.

Med vennlig hilsen

Floritz Gundersen
Annelíse Jackbo

Kopi til BodilTangen Støaveien 153,3533 TYRISTRAND
Morten Paulsen, Fredtunveien 42, 1386 ASKER
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Floritz Gundersen
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Dokid:
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Tilleggsmerknad

TITLEGGSMERKNAD TIt SøKNAD OM OVERFøRI NG AV EIENDoM 244I2ITI L FLoRITZ GUNDERSEN

Henviser til brev datert 24.7.I7.
Etter ä ha tenkt nøyere gjennom saken så har jeg kommet til at det beste for Tyristrands befolkning
er om eiend om 244/20 blir reeulert til friområde. Dette vil sikre kommende generasjoner at de får
tilgang til <Stranda) og en allmenn badeplass.

Kopí: Ringerike kommune, Byggesaksavdelingen, pb 123 sentrum, 3502 HØnefoss
Bodil Ebba Tangen, Støaveien j.53, 3533 Tyristrand.
Morten Paulsen, Fredtunveien 42, L3g6 Asker.

Oslo 25.7.I7

Paulsen

Eier av 244/72 og244/280

?t



rvru I I A i f 7.5 JIJLI 2017

Torbjørn Paulsen

Bregneveien LL,

0875 Oslo

Floritz Gundersen

StØaveien Ll.L,

3533 Tyristrand

MERKNAD TIt SøKNAD OM OVERFøRING AV EIENDOM 244120 TIL FLORITZ GUNDERSEN

<Stranda> (Gr.lBr. nr 244l2Ol er et begrep i lokalmiljøet på Tyristrand. Den har så langt tilbake jeg

kan huske vært brukt av lokalbefolkningen til strandliv og fritidsaktiviteter. Ved evt. overtagelse av

eiendommen fra Bodil Ebba Tangen til Floritz Gundersen er det viktig at <Stranda> fortsatt kan

benyttes av lokalbefolkningen. Jeg anbefaler derfor at det tinglyses en anmerking om at <Stranda>

fortsatt må være til bruk for allmenheten som badeplass.

Videre ser vi av tomtegrensen for eiendom 244/72 og244128O, at våre hus ligger veldig nær grensen

til eiendom 244/20. Vi vil derfor være takknemlig for at vår eiend om (244/72 oC244/280) i retning
<Stranda> (244/2Ol får overta ca 6 m av eiendom 244/20 for å få en rimelig avstand til
naboeiendommen. Som eiere av 244/72 og244/28O er Morten Paulsen og undertegnede enige i

dette.

Undertegnede har vært i kontakt med selger Tangen på telefon den 23.7.17. De støtter fullt ut at en

del av tomten overføres til eiendom 244/20.

Kopi: Ringerike kommune, Byggesaksavdelingen, pb 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

Bodil Ebba Tangen, Støaveien L53, 3533 Tyristrand.
Morten Paulsen, Fredtunveien 42,1386 Asker.

Oslo24.7.t7

jØrn Paulsen

Dokid:
1 7061 998
(1713056-3)
Nabomerknad0?¿
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NaYn Mobllt¡lefon

SøKN AD OM DI SPE N SASJON

Gnr. Bnr.

¿\ Ào 31 33 -l Y % tp_

Det sØkes med dette om dispensasjon fra:

"Kqtrnq{tgpl1rle$þ-$lqqmetser

Plan- og

Teknisk forskrift

Annet:

Dokid:
17061446
(17t3056-1)
Søknad om dispensasjon

Det søkes om dispensasjonen fra fplgende bestemmelse/forskrift, for å bygge:

$ 2 , I ?"fl 5

Begrunnelse for å søke dispensasjon er (angi evt. fordeler/ulemper dispensasjonen medfører):

hN W (ú)ùowdNl-'rl*

1

ìsì , ßoo/, / €Å.&o\Ø T, ̂ k-

Gjenprrl av nabovarsel X Andre vedlegg/spknad

HlElater\PlanBygg\Byggesak\Skjema\DlS PE NSASJON.doc

A.¿.lcv;f¿ ùAr ry



NÅR n¡Å n¡nru sØKE DI SpE N SASJoN oc H VoRD AN?

Når et bygg"- eller anleggstiltak ikke er i samsvar med reguleringsbestemmelser,

bebyggelsesplan, kommuneplanens bestemmelser eller lover, vedtekter eller forskrifter, er det

behov for å sØke om dispensasjon (tillatelse til å bygge noe som i utgangspunktet ikke er tillatt).

De forskjellige områdene i kommunen har ofte forskjellige bestemmelser, så man må finne ut hva

bestemmelsene er for den eiendommen man skal bygge pä, og om det er nØdvendig å spke om

dispensasjon. Kommunen gir informasjon om hvilke bestemmelser som kommunen har i de

enkelte områder, Dette kan for eksempel være kommuneplanens bestemmelser,

reguleringsbestemmeler, bebyggelsesplan eller parkeringsforskift,

Lover og forskrifter som Plan- og bygningslov, tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven,

veiledning til Plan- og bygningslov, veglov og annet lovvek, finnes på:

w_ww.lovdata.no (gieldende lover)
www.be.no (byggeregler)

Dispensasjonssøknaden kan legges ved byggesaken til kommunen, eller dispensasjonssøknaden

kan leveres alene, og bli behandlet før byggesaken blir innsendt (Husk at nabova$ling må utfpres,

og at det må fremgå av varselet at det søkes om dispensasjon).

Kommuncn har ikke anledning til å gi dispensasjon (behandle en dispensasjon/gi tillatelse)

dersom det ikke foreligger reell (skriftlig) søknad om dette. Dispettsasjott etter Plan- og

byßningsloven$$ l9-l -19-4,kangisdersomfordeleneerklartstøneennulempeneogi
kommunens saksbehandling legges det særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse,

miljø, sikkerhet og tilgiengelighet.

Hvordan skal dispcnsasj onssgknaden utforme s ?

- Et brev der man selv (eller ansvarlig søker i søknadssaker) skriver hvilken
lov/forskrift/bestemmelse det sØkes om dispensasjon fra. (Se forslag til oppsett på

baksiden, som kan nyttes i stedet for brev).
- Beskriver hva som skal gjøres som bryter med

bestemmelsene/lovene/vedtektene/forskriftene.
- I søknaden må fordelene ved dispensasjon være klart størro enn ulempene etter en samlet

vurdering.
- Opplyser hvilken eiendom det gjelder.
- Tiltakshaver eller ansvarlig sØker underskriver.
- lægger vcd bckrcftclsc på at naboer er varslet (for eksempel "Gjenpart av nabovarsel"

blankett).

Nabovørslíng og sþknad am díspensasion

Når man må søke orn dispensasjon, så MA det fremgå av nabovarselet også. Det kan skrives på

skjemaet "Nabovarsel" i rubrikken "Beskriv nærmere hva nabovarselet gjelder" at man sØker om

dispensasjon og hvilke bestemmelser/lover/vedtekter/forskifter det gjelder. Eller man kan rnerke

av for at det ligger ved en kopi av breveldispensasjonssØknaden (sammen med kopi av tegninger

og kart som også skal følge nabovarselet).

Tidsfríst for l<nmntunen tíI å bchandle søken
For dispensasjonssaker som gjelder bestemmelser i arealplaner gjelder ikke fristene. For andre

dispensasjoner i byggesaker gjelder l2 ukers frist for kommunen.

Gebyr for behandlìng
Ifplge kommunens betalingsregulativ tas det gebyr for hver dispensasjon som skal behandles.

9
Søknad sendes:
Ringerike kommune, Miljø- og arêalforvaltningen,
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

H lEtaler\Plan Bygg\Byggesak\Skjema\DlS PENSASJON.doc



Vedlegg
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s*Ë58
Kvittering for nabovaisêl sendes kommunen seÍìmen med søkr

Følgende naboer hâr monafl ellar fån rek. send¡ng av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Gnr.

L. . r. r Lù
ì Bn¡. I Festênr. I5ãitlonw. Bygningsnr. Bollgnr.

Elendom/
byggostod

Adressé

Stoøttào^
Poststod

Eiar/fester av

Dato sendt e-postSeksionsnr.

Adresse
Kvitter¡ng vedlegges

Poststed€ts reg.nr

mottatt varssl

for Sign.

til tiltaket

Dato

Eier/fester av
Fest€nr,

Y 3 navn

n
sendt e.post

\/e; E^/
Adresse

ln Kv¡tteÍing vedloggss

' YAiçteÅ,o> l)
feg.nr.

mottatt vaßsl

kvltlerhg

lil tiltaket

Dato

r/1

av

€
sendt e-post

Kvitter¡ng vedlegges

reg.nt

mottatt til tlltaket

Eiar/f¡stor av

¿ O
navn

D¿5 Ð-
Dâto sendt

. 43odr
Kvlttering

reg.nr.

mottalt var6el

kvitlsrlng

til tiltaket 4/r -/t
Eior/laslar av

navnGnr. Feslenr. sEndt e.poËt

404<A 1 )- 4 30 Kvittering vedlegges

lrNb n'-. S*rqu
rog.nr,

Dalo

varsel I Y +r)
til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

l

Samlet antall sendinger: _ Slgn.

Blånk6tt 5156 Bokmål @ Utgítt av D¡réktorâtÊt fof byggkval¡t€t 01.07.2015 Side I av'l
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Arkivsaksnr.: 17/1274-7   Arkiv: Q80 &30  

 

 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021  
 

Forslag til vedtak: 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas. 

 

 

  

Sammendrag 

Trafikksikkerhetsplan skal sikre at trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte i kommunen. 

Ringerike kommune har for tiden ingen gyldig trafikksikkerhetsplan. Siste plan var gjeldende 

fra 2001 – 2004.  

Arbeidet med trafikksikkerhet har siden 2004 blitt ivaretatt i planprosesser og av teknisk 

forvaltning, men dette har ikke inngått i noen helhetlig plan. Trafikkrådet, som ble nedlagt etter 

siste kommunevalg, var også en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 

Vegdirektoratet oppfordrer sterkt alle kommuner til å ha trafikksikkerhetsplaner. En gjeldende 

plan er også en forutsetning for å kunne søke om fylkeskommunal støtte til 

trafikksikkerhetstiltak.  

Årlig søknadsfrist for å kunne søke slik støtte er 1. november.  

 

Innledning / bakgrunn 

Utkast til trafikksikkerhetsplan ble sendt ut på høring til samarbeidsutvalgene i skoler og 

barnehager, politiet lokalt, Buskerud fylkeskommune, Syklistenes Landsforbund, Brakar og 

Trygg Trafikk etter politisk vedtak i juni. 

 

Buskerud Fylkeskommune og Trygg Trafikk har avgitt felles uttalelse, i tillegg har Brakar 

kommet med en uttalelse. 

 

 

 

 



- 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplan for Ringerike kommune 

Hovedplan vei (2017 – 2024) Ringerike kommune 

 

Høringsutgave av trafikksikkerhetsplan ble i juni 2017 vedtatt utsendt på høring 

Høringsfristen ble satt til innen 15.09.17. 

Det har kommet uttalelser fra Brakar, Buskerud Fylkeskommune og Trygg Trafikk. 

 

Brakar peker sin uttalelse på at planen kan være mer konkret når det gjelder 

holdningsskapende tiltak i barnehager og skoler (pkt. 5.2). 

I det endelige forslaget til trafikksikkerhetsplan er det tatt hensyn til dette innspillet, og det 

holdningsskapende arbeidet er mer utdypet. 

Brakar påpeker at hele kommunen bør engasjeres når planen evalueres.  

I det endelige forslaget til plan foreslås det nå i pkt. 12 at Ringerike kommune skal arbeide for 

å oppnå betegnelsen trafikksikker kommune. I dette ligger det blant annet større vekt på 

evalueringen av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 

 

Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk har kommet med en felles uttalelse. 

Uttalelsen peker på at kommunens rolle i trafikksikkerhetsplanen må komme tydelig fram. 

I den endelige planen kommer dette tydelig fram i pkt. 3.1.  

Uttalelsen peker også på en tydeliggjøring av det holdningsskapende arbeidet. Dette er det 

samme som Brakar påpekte i sin uttalelse. 

I det endelige forslaget til trafikksikkerhetsplan er det tatt hensyn til dette innspillet, og det 

holdningsskapende arbeidet er mer utdypet. 

 

Det også tatt i planen at skoleelevene har skoleskyss uavhengig av avstand dersom de må 

ferdes langs strekninger som er vedtatt som særlig vanskelige eller trafikkfarlige (pkt. 6). 

 

I uttalelsen fra Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk opplyses det at Fylkets 

trafikksikkerhetsutvalg i fjor vedtok et nytt kriterium som sier at det ved prioritering mellom 

prosjekter skal telle positivt om kommunen er godkjent som trafikksikker kommune eller er i 

prosess for å bli det. 

 

I pkt. 12 i den endelige planen er det tatt inn at Ringerike kommune i planperioden vil arbeide 

mot å kunne bli godkjent som en trafikksikker kommune. 

 

 

Økonomiske forhold 

Trafikksikring bør budsjetteres som egen post innunder teknisk forvaltning – veidrift. 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig at kommunen har en gyldig trafikksikkerhetsplan, og at det 

arbeides for at kommunen kan bli godkjent som trafikksikker kommune. 

Trafikksikkerhet angår alle kommunens innbyggere 

Med de vedtatte ambisjoner om fortetting og vekst vil trafikkmengden øke. For at kommunen 

fortsatt skal framstå som positiv og attraktiv, er det viktig trafikksikkerheten ivaretas på en 

god måte. 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Trafikksikkerhetsplanen 

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 – høringsutgave.  

 Ulykkesstatistikk 2006 - 2015 fra Statens Vegvesen  

 Høringsbrev 

 Høringsutgave av trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 

 Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk 

 Uttalelse fra Brakar 

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021 

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 29.09.17 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Forord/ formål

Rapporten ’Hovedplan veg (2017 - 2024) Ringerike kommune, Teknisk forvaltning’ er utarbeidet
av Veiteknisk Institutt med assistanse fra Vei - , park - og idrettsforvaltningen i Ringerike
kommune i perioden mai - oktober 2016.

Formålet med hovedplanen er å dokumentere og presentere det samlede drifts – , vedlikeholds - og
fornyelsesbehovet på det eksisterende kommunale vegnettet i Ringerike kommune. Vei - , park - og
idrettsforvaltningen ønsker å gjøre vegnettet og dets behov forutsigbart overfor både vegforvalter
og bevilgende myndighet. Hovedplan veg er et overordnet styringsverktøy for forvaltningen av
det eksisterende kommunale vegnettet i Ringerike.

Rapporten presenterer behovet for årlige drifts - og vedlikeholdsmidler for at vegstandarden skal
opprettholdes over tid. Drifts - og vedlikeholdsbehovet er beregnet ut fra mengdene av ulike
vegobjekter som forefinnes, samt en vurdering av årlig behov til dr ift og vedlikehold ut fra
erfaringer, kjøpekraften i tidligere tildelte vegbudsjetter og vegnettets tilstand.

Eksisterende vegobjekter må over tid erstattes og fornyes med nye objekter for å unngå et forfall
på vegnettet. Behovet for å erstatte og fornye vegobjektene er beregnet ut fra estimerte levetider
for de ulike vegobjektene.

Samlet beregnet drifts - , vedlikeholds - og fornyelsesbehovet er sammenstilt og sammenliknet med
tidligere tildelte budsjettrammer til det kommunale vegnettet.

I tillegg er forf allet registrert pr medio 2016, samlet omfang av vegobjekter med for dårlig
tilstand, samt kostnadsberegnet. Rapporten skisserer alternative handlingsplaner 8 år frem i tid, ut
fra faglige prioriteringer og tilhørende økonomiske behov for å fjerne dette fo rfallet.
Handlingsprogrammet inkluderer også behovet for nødvendige årlige ordinære fremtidige
bevilgninger for å unngå økt forfall i perioden 2017 - 2024.

Rapportens beregningsgrunnlag er angitt i rapportens Vedlegg 2 - 6 for å underbygge og
dokumentere de behov som fremsettes i rapporten. Vedlegg 1 beskriver noen utvalgte vegfaglige
begrep.

Store deler av det kommunale vegnettet har en mangelfull oppbygging og bæreevne. Vegnettet
administreres ut fra lokal vegliste med angivelse av vegens bruksklasse (till att aksellast, tillatt
totalvekt, eventuell aksellastrestriksjoner i teleløsningsperioden eller tillatt vinteraksellast). Det
eksisterende kommunale vegnettet er imidlertid ikke bygd for å stå imot disse belastningene.
Vegnettet blir likevel i perioder ove rbelastet primært grunnet uttransportering av tømmer, og
kommunens ønske om i størst mulig grad å tilfredsstille næringens behov. De nasjonale
vegmyndighetene har nylig innført økte tillatte totalvekter og aksellaster på riks - og
fylkesvegnettet. Dermed fr emstår det kommunale vegnettet ytterligere som en flaskehals.
Kapittel 9 er utformet for å dokumentere skadevirkningen av tunge aksellaster samt fastsettelse
av tillatt aksellast på det kommunale vegnettet.



Vei - , park - og idrettsforvaltningen tillegges de t operative ansvaret for gjennomføring og
rulleringen av Hovedplan veg i perioden 2017 - 2024. Det anbefales at hovedplanens rulleres hvert
4. år.

Ringerike kommune

31. oktober 2016



 Konklusjon og oppsummering

‘Hovedplan veg’ danner grunnlaget for samt støtter opp under de vegfaglige utfordringer og
grunnlaget for fremtidige politiske beslutningene på vegsektoren i kommunen for perioden
2017 - 2024.

Dokumentet er i første rekke en kommunalteknisk fagplan, med fokus på det eksis terende
vegnettet (pr medio 2016). Hovedplanen er ikke noen utviklingsplan for det kommunale vegnettet
da planen fokuserer på det eksisterende vegnettet og dets behov. Plan - og reguleringsmessige
utfordringer er ikke omhandlet her. Rapporten inkluderer ikk e ressursbehov, kostnader eller
beskrivelser av andre utfordringer knyttet til utvidelser av det kommunale vegnettet, fremtidig
befolkningsvekst og etablering av nye boligfelt, endret vegstandard, endret miljøprofil eller
trafikksikkerhet. Slike budsjettbe hov vil påløpe i tillegg til de fremsatte behovene i denne
rapporten.

Grunnlaget for rapporten er en oversikt over det kommunale vegnettet som Vei - , park - og
idrettsforvaltningen gjennomførte i et selvstendig forprosjekt med kartlegging og registrering a v
det kommunale vegnettet inn i den nasjonale vegdatabanken (NVDB) i 2015. Vegnettet ble
fotografert av Veiteknisk Institutt i mai 2015. Veiteknisk Institutt har registrert mengder,
beliggenhet, type og tilstand på vegdekker, fortau og kantstein samt lagt dette inn i NVDB.
Øvrige vegobjekter som skilt, lysstolper, rekkverk, murer, fartsdempere, leskur, gangfelt ble
registrert og lagt inn i NVDB av Triona AS i 2015. En har selvsagt bygd på dette grunnlaget ved
utarbeidelsen av denne hovedplanen.

Mål og stra tegier for det kommunale vegnettet gir føringer gjennom eksisterende planer som er
vedtatt i kommunen, samt lover og retningslinjer innen fagområdet. I tillegg er det kvalitetsnivået
som kommunens administrasjon ønsker levert ute på vegnettet bestemmende f or behovet for
ressurser. Ethvert kvalitetsnivå har i prinsippet sitt eget kostnadsnivå. Kostnadene til for
eksempel gjennomføringen av brøyte - og strøinnsatsen vinterstid vil jo være avhengig av ved
hvilken snødybde brøyting igangsettes og tidspunktet for når vegen skal være ferdig
gjennombrøytet, samt hvilken strøinnsats som skal leveres vegbruker.

Det kommunale vegnettet i Ringerike kommune har et dokumentert behov for 12,3 mill i årlige
driftsmidler; 8,6 mill kr i årlige vedlikeholdsmidler (inkludert fornyelsen av eksisterende
vegdekker) og 8,4 mill kr i årlig fornyelsesbehov av eksisterende vegobjekter for å unngå forfall
over tid. En har der anvendt realistiske og nøkterne levetider for ulike vegobjekter.

Disse behov er knyttet til eksisterende kom munalt vegnett pr medio 2016. Driftsbehovet
inkluderer behovet for ytterligere ett årsverk til forvaltningen av vegnettet i tillegg til de 3
årsverkene som forefinnes pr august 2016. Dette beregnede samlede behov på 29,3 mill kr årlig
er nødvendige for å k unne opprettholde en akseptabelt vegstandard over tid.

Dersom en også legger til grunn et behov for en utskifting og fornyelse av eksisterende
vegoverbygning over 100 år, så vil dette med dagens priser kreve 1,2 mrd kr samlet, eller



ytterligere 12,2 mil l kr årlig i økte investeringsmidler. Dette vil kreve at en over tid fornyer 2,3
km kjøreveg årlig for å oppfylle et behov om 100 års levetid. Dette viser hvilke betydelige
ressurser og tidligere investeringer som er gjort i det kommunale vegnettet.

Den enkelte kommune må selv fastsette sin egen lokale vegstandard, ta ansvar for dette samt
bevilge midler til det eksisterende vegnettet over kommunens ordinære frie inntekter. Det finnes
ingen andre inntektskilder eller overføringer til det kommunale vegnett et, i motsetning til for
eksempel vann - og avløp, renovasjon eller kontingent i barnehagen. Prioriteringer av det
kommunale vegnettet vil og må derfor alltid skje i konkurranse med øvrige kommunale tjenester.
Hovedplanen er utformet for å dokumentere vegne ttets behov og tilstand for på den måten å gjøre
vegnettets behov forutsigbart overfor kommunens administrasjon og politiske ledelse.

Det er viktig at bevilgningene til eksisterende vegnett tildeles årlig over tid uten for store
variasjoner. Dette gjelder især fornyelsesbehovet for utskifting og erstatning av fysiske objekter
ved utgått levetid/ funksjonsnivå.

Samtidig er det viktig at det ordinære driftsnivået opprettholdes. Eksempelvis, dersom vann ikke
ledes bort fra vegen og vegkroppen vil vegens bæ reevne bli redusert, noe som igjen vil redusere
levetiden på eksisterende vegdekker. Konsekvensen vil være at tidligere investert vegkapital går
tapt, og vegdekker må fornyes tidligere og hyppigere enn om vegnettet var tilgodesett med
optimale økonomiske r ammer. Vedlikeholdsbehovet øker.

Det ordinære årlige drifts - og vedlikeholdsbehov inkludert forvaltningen av vegnettet (20,9 mill
kr pr. år) er relatert til det eksisterende kommunale vegnettet pr medio 2016; og forutsetter et
vegnett uten forfall. Dette behovet inkluderer ikke vedtatte eller fremtidig behov for utbygging og
utvidelse av vegnettet, fjerning av forfallet eller en eventuell endret miljøprofil knyttet til
vegnettet.

I tillegg til det samlede ordinære årlige behov på 29,3 mill kr påløper eks tra kostnader for å fjerne
og utbedre eksisterende forfall. Forfallet pr medio 2016 er betydelig. Hovedårsaken til dette er at
store deler av eksisterende vegnett er blitt etablert over tid, uten noen reell dimensjonering av
vegoverbygningen eller bruk av importerte kvalitetsmasser i vegkroppen. En anvendte stort sett
de lokale stedlige massene i veglinjen etter beste evne.

Vegforvalter legger til grunn at nærmere 85 % av eksisterende vegnett ble etablert og bygd opp
på denne måten. Det samlede forfallet er på dette grunnlaget estimert til 1,172 mrd kr; eller 4,612
mill kr pr km veg.

Ser en bort fra forfallet knyttet til underdimensjonert vegnett er det øvrige forfallet knyttet til
vegobjekter på og langs vegnettet registrert og estimert til 129,6 mill k r. Dette representerer
tilsvarende ca. 510.800 kr pr km veg. Eksempelvis er ca. 2100 av 4700 armaturer vedrørende
veglys på det kommunale vegnettet kvikksølvholdige. Nærmere 200 tennskap må anskaffes for å
kunne måle det faktiske strømforbruket i hht ny fo rskrift med virkning fra 2019. Forfallet på faste
dekker er registrert på 135,5 km av samlet 194,5 km vei med asfaltdekker. Nærmere 70 % av
samlet kjøreveg har faste vegdekker med uakseptabel tilstand. Hele 80 % av grusvegene har en
utilstrekkelig dekketil stand. Samlet forfall på vegdekkene på kjørevegene er betydelig og
beregnet til 72 mill kr.



Alle 37 kommunale bruer har vært gjenstand for hovedinspeksjon, slik at den overordnede
tilstand er kjent. I tillegg er spesialinspeksjon utført på 8 utvalgte bru er, og
rehabiliterings - kostnadene for disse bruene er estimert. Disse behov er inkludert det samlede
estimerte forfallet.

Forfallet inkluderer også behov for flere nye sluk og stikkrenner på lokale problempunkter på
vegnettet. Det vises til vedlegg 6.

Resultatet er at en i dag har et vegnett der lokale veier er underdimensjonert i forhold til
gjeldende vegliste og den faktiske bruken av vegnettet. Samtidig har tillatt totalvekter og tillatte
aksellaster økt på det øvrige offentlige vegnettet. Det kommun ale vegnettet fremstår derfor lokalt
som en ytterligere flaskehals og skognæringen fremsetter naturligvis krav om tilsvarende økte
laster på det kommunale vegnettet. Dette er nærmere omtalt i kapittel 9.
I tillegg brøyter kommunen noen utvalgte private veg er vinterstid av ulik lengde. Dette omfanget
og tilhørende kostnader er ikke kartlagt, men er estimert til ca. kr. 90.000 pr år. Midlene tas fra
det tildelte ordinære driftsbudsjettet.

Kommunen drifter også veglys på utvalgte punkter på veger utenom eget kommunalt vegnett.
Dette er i hovedsak veglys i tilknytning til utvalgte overganger og bussholdeplasser på riks - og
fylkesvegnettet. Dette gjøres av hensyn til trafikksikkerheten samt fordi både fylkeskommunen
og Statens vegvesen nekter å betale for nevnte lyspunkt. Kommunen mottar ingen refundering av
disse kostnadene. Driftskostnadene for nevnte lyspunkt og antall lyspunkt er ikke kartlagt.
Midlene tas fra det ordinære tildelte kommunale driftsbudsjettet.

Fornyelsesbehovet for å unngå vekst i forfallet omfatter ikke trafikksikkerhetstiltak,
standardheving, endret kollektivtilbud eller fremtidig utbygginger av det kommunale vegnettet.
Utbedring av kjente ulykkespunkter, utbedring av kurver, breddeutvidelse av parseller og bruer,
behovet for sikring eller varsling av overganger, etablering av nye fortau eller gang - og
sykkelveger vil kreve midler utover det som presenteres i denne hovedplanen.

Vegforvalter vil dokumentere samt rapportere tilbake til bevilgende myndighet resultatene av de
årlige tildelte budsjetter i planperioden, samt oppdatere behovene i hovedplanen i fht politiske
prioriteringer og gjennomførte tiltak på vegnettet. Planen vil aktivt bli brukt av vegforvalter i
løpende styring av tiltak på vegnettet, herunder ved inngåelse og oppfølging av drift - og
vedlikeholdskontrakter. Planen skal gi grunnlag for årlige innspill til budsjett/økonomiplan.
Mindre justeringer som tidshorisont, tiltaksnivå og tiltaksvalg behandles gjennom den årlige
behandlingen av budsjettinnspill.

Vi anbefaler at utval gte deler av forfallet registrert pr medio 2016 som har størst negativ effekt på
trafikksikkerheten og fremkommeligheten gis prioritet. Det vises til handlingsprogrammet i
kapittel 8.

Oppsummering av beregnet behov (alle belø p er i 2016 - kroner, eks mva):

For å opprettholde vegstandarden over tid er det behov for å øke de økonomiske



rammene til drift, vedlikehold og investering av det eksisterende kommunale
vegnettet i Ringerike. Denne rapporten dokumenterer følgende årlige be hov for
perioden 2017 - 2024:

Overnevnte ordinære samlede behov (drift, vedlikehold og fornyelse grunnet elde og
bruk) tilsvarer 29,3 mill kr årlig. Dette inkluderer kostnadene for utøvelse av
vegforvalter - rollen. Fordelt på i alt 253,7 km veger og gang - og sykkelveger tilsvarer
dette en årlig kostnad lik kr 115,490 pr km veg pr år, lik 116 kr/lm veg pr år.

Forvaltningen av vegnettet representerer 3 årsverk pr august 2016. Behovet er
ytterligere ett årsverk. Dette er inkludert i det fremsatte årlige drifts behovet.
Forvaltning må styrkes skal en makte å beskrive, kontrahere og følge opp på
forsvarlig vis både drifting og vedlikeholdet av eksisterende vegnett, samt få
gjennomført fremtidige investeringstiltak på det kommunale vegnettet.

Årlig ordinært drifts behov er beregnet til 12,3 mill kr årlig. Vinterdriften og drift av
veglys representerer hhv 6,1 og 2,1 mill kr årlig, dvs 67 % av samlet årlig beregnet
driftsbehov.

Årlig ordinært vedlikeholdsbehov er beregnet til 8,6 mill kr årlig. Dette inkluderer
bl.a . vedlikeholdet og fornyelsen av asfaltdekker og grusdekker, beregnet til 7,755
mill kr årlig. Fornyelsen av asfaltdekkene pr 20. år for å sikre en akseptabel
dekkekvalitet krever 5,865 mill kr årlig. Det er over tid estimert et årlig behov for
fornyelse a v 9,275 km veg med fast dekke.

Det ordinære drifts - og vedlikeholdsbehovet er beregnet til 20,9 mill kr årlig som
representerer 82,380 kr pr km veg pr år, eller 82 kr pr lm veg pr år. Dette forutsetter
et vegnett uten forfall.

Årlig ordinært fornyelsesb ehov av eksisterende vegobjekter pga elde og bruk er
beregnet til 8,4 mill kr årlig. Dette fornyelsesbehov er i sin helhet knyttet til
eksisterende vegnett og dets vegobjekter. Behovet inkluderer ingen utvidelser eller
endret nivå på vegstandard, forsterkn ingsbehov, miljøsatsing eller kollektivtilbud.
Dette fornyelsesbehovet omfatter heller ikke trafikksikkerhetstiltak.

Samlet forfall registrert pr medio 2016 er beregnet til 1,172 mrd kr. Dette inkluderer
et estimert forfall i manglende bæreevne på 85 % av samlet kjøreveger (antatt 193
km av 227 km veg). Dette forsterkningsbehovet er beregnet til 1,042 mrd kr. En
forsvarlig ombygging og forsterkning av det kommunale vegnettet vil være en
formidabel teknisk og finansiell utfordring for kommunen, og vil kansk je aldri bli
realisert. Uten en forsterkning av vegnettet vil kommunen, som i dag, leve med et
marginalt vegnett med dertil fremtidige vedlikeholdskostnader og forfall, samt et
lokalt udekket transportbehov.

Ser en bort fra dette betydelige forsterkningsb ehovet er det øvrige registrerte forfallet
beregnet til 129,6 mill kr. Forfallet på vegdekkene (asfalt - og grusdekker) på
kjørevegene er betydelig og er beregnet til 72 mill kr. Vedlikeholdet av vegdekkene



er forsømt over tid og representerer derfor i dag en betydelig finansiell utfordring.

En fjerning av forfallet pr medio 2016 vil kreve årlige øremerkede investeringsmidler
mellom 33,3 og 11,3 mill kr årlig i perioden 2017 - 2024. Det vises til foreslåtte
handlingsprogram i kapittel 8.

Det ordinæ re veg - budsjettet (driftsbudsjettet) er samlede tildeling til drift og vedlikehold av
vegnettet. Tidligere tildelte rammer over det ordinære driftsbudsjettet fra perioden 2010 - 2015 er
presentert i tabellen nedenfor. Energibehovet knyttet til veglys bevilge s over egen post.
Strømforbruket har i snitt vært 1,603 mill kr i perioden 2011 - 2015. Samlet tildeling i perioden
2011 - 2015 er vist i tabellen nedenfor. Årlige tildelte midler har i perioden 2010 - 2015 vært fast lik
3,393 mill kr ekskludert energi til vegly s. Årlig drifts - og vedlikeholdsbehov er beregnet til 20,9
mill kr.

Årlig tildelt driftsmidler inkl energi i perioden 2011 - 2015 (1000 kr)

2011 2012 2013 2014 2015 snitt
4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996

Tildelingen i perioden 2010 - 2015 representert et avvik på 15,9 mill kr årlig i forhold til beregnet
årlig drifts - og vedlikeholdsbehov på 20,9 mill kr årlig. Underdekningen er 76 % av det årlige
beregnet behov. Tildelte rammer fremtvinger nedprioriteringer som fører til at nødvendige tiltak
ikke blir iverksatt og som gir en redusert vegstandard. Forfallet øker og forfallet i seg selv
vanskeliggjør og fordyrer i tillegg gjennomføringen av både ordinære drifts - og
vedlikeholdstiltak. Forfallet på vegdekkene antas å være et resultat av langvarig underdekning i
tildelte budsjett.

Tildelte midler over investeringsbudsjettet har variert betydelig i perioden 2011 - 2015, det vises
til tabellen nedenfor. Generelt er 90 % av midlene benyttet til fornyelse av eksister ende
vegdekker grunnet utilstrekkelig rammer over driftsbudsjettet, mens resterende 10 % er anvendt
til legging av fast dekke på nye etablerte kommunale veger. En har i realiteten ikke hatt midler til
å skifte ut eller oppgradere eksisterende vegobjekter p å eller langs vegnettet i perioden. Alderen
på objekter er økt og forfallet er blitt større.

Årlig tildelt investeringsbudsjett i perioden 2011 - 2015 (1000 kr)

2011 2012 2013 2014 2015 snitt
2 500 1 000 2 000 3 000 3 000 2 300

I perioden 2011 - 2015 er det kommunale vegnettet samlet i snitt blitt tilgodesett med 7,3 mill kr
årlig (7,296 mill kr) over driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Dette representerer 28,758 kr
pr km pr år. Hovedplanen dokumenterer at 1 km kommunal veg i Ringerike over tid må tilføres
115,490 kr pr km pr år i drift, vedlikehold og utskifting av eksisterende vegobjekter for å fremstå
uten forfall. Den faktiske tildelingen har mao vært 25 % i forhold til det fremsatte estimerte
samlede behov.

Vegnettet er riktignok gitt et økonomisk løft i 2016 mhp både tildelte driftsmidler og



investeringsmidler. Det ordinære tildelte driftsbudsjettet for 2016 er 8,7 mill kr ekskludert
energikostnader til veglys. Tildelt investeringsbudsjett for 2016 er på hele 30,2 mil l kr som
fordeler seg på 11,7 mill kr til rehabilitering av bruer, 15 mill kr til fornying av utvalgte
vegparseller samt 3,5 mill kr til utskifting av kvikksølvholdige lamper (HQL) med LED - lys.

Tildelte midler over driftsbudsjettet i perioden 2011 - 2015 til vegformål var i gjennomsnitt
4,996 mill kr årlig, inkludert kostnadene til vegforvalter - rollen og energibehovet til veglys.

Det ordinære drift - og vedlikeholdsbehovet inklusiv forvaltningen av vegnettet er beregnet
til 20,9 mill kr årlig. De beregnede årlige ordinære behovene er nøkternt kalkulert og
knyttet til lokalt prisnivå og erfaringer vedrørende drift og vedlikehold av det kommunale
vegnettet. Den faktiske tildelingen i perioden har vært 4,996 mill kr årlig; mao 24 % av det
ordinære behovet.

Vi estimerer forfallet pr medio 2016 å representere en merkostnad på 5 - 10 % i
gjennomføringen av drifts - og vedlikeholdstiltak i forhold til et vegnett uten forfall.
Forfallet vanskeliggjør gjennomf øringen av driftingen av vegnettet og reduserer
fremdriften av tiltak på og langs vegen. Dersom dette bevilgningsnivået opprettholdes må
en forvente ytterlige forfall på vegnettet, økte ulykker, økte transportkostnader for
vegbruker samt økte erstatningskr av fra vegens naboer.

Årlig ordinært fornyelsesbehov for å fornye eksisterende vegobjekter pga elde og bruk er
beregnet til 8,4 mill kr årlig. Dette fornyelsesbehovet er i sin helhet knyttet til eksisterende
vegnett, og inkluderer ingen utvidelser eller e ndret nivå på vegstandard, forsterkning,
miljøsatsing, kollektivtilbud eller trafikksikkerhetstiltak.

Vegnettets samlede årlig behov (drift, vedlikehold og investering) er beregnet til 29,3 mill
kr., inklusiv kostnader til forvaltningen av vegnettet.

Mi dler til vegformål over investeringsbudsjettet var i perioden 2011 - 2015 i gjennomsnitt
2,3 mill kr årlig. Tildelingen er 27 % av beregnet årlig fornyelsesbehov. Disse
investeringsmidlene er nesten uten unntak anvendt til lokale utvalgte forsterkningstiltak
samt dekkelegging på nyanlegg. Tildelte investeringsmidler i 2016 er på hele 30,2 mill kr.
Med unntak av 2016, har en derfor i perioden tilnærmet ikke hatt ressurser til utskifting
eller oppgradering av øvrige vegobjekter på eller langs vegnettet. Alderen på disse
vegobjektene er økt med resultat at forfallet er økt.

Gis ikke det kommunale vegnettet høyere prioritet enn pr i dag vil misforholdet mellom
faktisk behov og tildelte rammer øke forfallet. Konsekvensen er bl.a. redusert
trafikksikkerhet, økt ta p av tidligere investert vegkapital og behovet for tyngre og mer
kostbare vedlikeholdstiltak.

Alternativt må kommunen redusere på vegstandarden skal tilbys slik at fremtidig standard
er i samsvar med de faktiske tildelte rammer. I prinsippet er dette enkelt og en ren
forvaltningsmessig avgjørelse.

Den kraftige økningen i tildelte investeringsmidler for 2016 er en utfordring for



ve gforvalteren. Tilsvarende vil være tilfelle dersom hovedplanen medvirker til økte
fremtidige tildelinger til vegformål. Forvaltningen av vegnettet krever 4 årsverk da en også
skal forholde seg til stadig økende publikumshenvendelser i bl.a. vegsaker. Dette er
inkludert i det fremsatte årlige driftsbehovet på 12,3 mill kr.



2. Øvrige styringsdokumenter

Ringerike kommune ønsker å gjøre ’Hovedplan veg (2017 - 2024) Ringerike kommune, Teknisk
forvaltning’ til et levende dokument for både vegforvalter og bevilg ende myndighet i perioden
2017 - 2024. Fremtidige tildelte rammer og iverksatte tiltak vil bli dokumentert og presentert. Vei - ,
park - og idrettsforvaltningen ønsker med basis i ‘Hovedplan veg’ å rapportere og dokumentere
utestående behov i forhold til vedtat te politiske og vegfaglige prioriteringer, samt disponeringen
av og kjøpekraften i tildelte budsjetter i perioden.

Vegnettet er ikke statisk, og endres over tid. Dette gjelder så vel utbygginger og utvidelser av
vegnettet, oppsett av nye vegobjekter, uts kifting av vegobjekter som følge av elde og bruk samt
politiske vedtak om tiltak og bevilgningsnivå. Grunnlaget for hovedplanen må derfor over tid
oppdateres. Dette kan gjøres rasjonelt da det meste av det kommunale vegnettet er registrert i
nasjonal vegda tabank (NVDB).

Etter en politisk og administrativ behandling av hovedplanen vil vei - , park - og
idrettsforvaltningen på grunnlag av tildelte rammer utarbeide en tilhørende handlingsplan.
Handlingsplanen vil være tre - delt og beskrive hvordan tildelte midler planlegges anvendt i fht

ordinær drift og vedlikehold
utskifting av vegobjekter for å forhindre forfall
fjerning av forfallet.

‘Hovedplan veg 2017 - 2024’ må sees i sammenheng med øvrige rammevilkå r relatert til
kommunal veg og bestemmelser gjeldende for Ringerike kommune, bl.a.:

Plan og bygningsloven
Kommuneplan – definerer bl.a. arealbruken
Reguleringsplaner – definerer arealer til offentlig veger og gater, gang - og sykkelveger,
parkerings areal og annet vegareal
Hovedplan Vann (legges fram for politisk vedtak høsten 2016)
Hovedplan Avløp 2016 - 2024
Ringerike kommune Graveinstruks. Vedtatt av kommunestyret 14.10.2010
Sykkelbyavtale 2015 - 2020
Lover og forskrifter – vegloven, vegtraf ikkloven, skiltforskriften, forskrift om arbeid på
offentlig veg, forskrift om inspeksjon av bruer, forskrift om universell utforming,
internkontrollforskriften, forskrift vedr avkjørsler fra offentlig veg, forskrift om parkering,
mm.
Vegnormaler og hånd bøker, Statens vegvesen.

Det er behov for en revisjon av både den lokale vegnormen og Trafikksikkerhetsplanen.

Opplistingen ovenfor er ikke komplett.

Vedlegg 1 beskriver noen typiske vegfaglige begrep.







 3. Kommunalt vegnettet og Teknisk forvaltning

3.1 Kommunalt vegnett
Ringerike kommune eier, forvalter og drifter i dag ca. 253,7 km kommunale veger, hvor ca. 57,2
km er grusveger. Med andre ord består 22,5 % av vegnettet med grusdekke. Vegnettet består av
226,6 km kjøreveg og 27,1 km gang - og sykkelveger. I tillegg består vegnettet av
parkeringsareal og ulike vegobjekter på og langs det kommunale vegnettet. Vedlegg 2 presenterer
aggregerte mengder av ulike vegobjekter.

En oppdatert registrering og invent ering av vegnettet er en av de viktigste forutsetningene for å
utarbeide en hovedplan veg med realistiske og dokumenterte behov. Vegforvalter må rett og slett
ha kunnskap og oversikt på eget vegnett.

Vegnettet og de ulike vegobjektene på og langs vegene ble fotografert og registrert inn i NVDB i
et selvstendig prosjekt gjennomført i 2015. Dette omfattet bl.a. vegdekker, skilt, rekkverk, fortau,
kantstein, leskur, stikkrenner, fartsdempere, gangfelt, holdeplasser, bommer og veglys. For
enk elte objekter har en gjort et estimat over mengder.

Det kommunale vegnettet representerer en samlet vegkapital på ca. 1,5 mrd kr målt i
2016 - kroner. Dette forutsetter et vegnett som er forsvarlig dimensjonert og etablert med
akseptable materialkvaliteter. En har i den sammenheng utelatt verdien av veg - grunn (areal),
grøfter og murer. Denne vegkapitalen er betydelig. Vegkapitalen av selve vegkroppen uten øvrige
vegobjekter er estimert til 1,224 mrd kr. Øvrige vegobjekter på og langs vegnettet representerer
en samlet vegkapital på 302 mill kr. Det vises til vedlegg 5.

Det er viktig å opprettholde denne vegkapitalen for oppnå de forventede levetider av ulike tiltak
og ulike vegobjekter som allerede er anskaffet. Dersom vegkapitalen forringes sterkt er det ik ke
teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å vedlikeholde objektet. Vegobjektet må da fjernes og
erstattes med et nytt element. Dersom en drifter og vedlikeholder det samme objektet på et
forsvarlig nivå over tid, så kan vedlikeholdet eller utskiftingen a v vegobjektet i det minste blitt
utsatt i tid. Dette vil over tid medvirke til et mer optimalt kostnadsnivå. Der er selvsagt
vegobjekter som ikke er ment å bli vedlikeholdt, men som skiftes ut pga elde og bruk. En
skiltplate er et eksempel på et slikt obje kt.

3.2 Vei - , park - og idrettsforvaltningen
Vei - , park - og idrettsforvaltningen har forvaltningsansvaret for det kommunale vegnettet. Dette
omfatter bl.a. drift, vedlikehold og investeringer. Enheten har ikke primæransvar innenfor plan - ,
regulerings - o g byggesaker, men uttaler seg om nye anlegg som er på planleggingsstadiet. Vei - ,
park - og idrettsforvaltningen består pr august 2016 av 3 ansatte.

Enheten ble omorganisert fom 1.1.2015 i en ren bestiller - og utførermodell der tidligere
kommunal egenregi n å er etablert i en egen kommunal enhet, ‘Teknisk drift’. Det er forhandlet og



inngått en skriftlig avtale om kjøp av veg - tjenester fra ‘Teknisk drift’. Avtalen beskriver
estimerte timeverk på utvalgte driftsoppgaver på vegnettet med tilhørende enhetspriser for
mannskap og maskiner. Dagens organisering er da slik at vegforvalter ikke lenger eier maskiner,
ei heller har noe ansvar for maskiner eller maskinbudsjett og har ingen ansatte eller
personalansvar for folk som arbeider ute på vegnettet.

Forvaltningen omfatter bl.a. budsjett/ regnskapsføring, vedlikehold og revisjon av normaler/
plangrunnlag, ekstern utlysning og kontrahering av tiltak på veg, revisjon av avtaler og
oppfølging med ‘Teknisk drift’, rehabilitering av prosjekter, overtakelser av ferdigsti lte
prosjekter, informasjon til publikum, besvarelser og klagebehandling til/ fra publikum,
befaringer, fastsettelse av bruksklasser på vegnettet, oppfølging av bruer i hht nasjonale
forskrifter, beredskap generelt, oppfølging av gjennomføringen av vinterd riften, samt deltakelse i
ulike kommunale fag - grupper.

Vei - , park - og idrettsforvaltningen har også ansvar for resultatområdene park og idrett.

Teknisk drift gjennomfører en rekke drifts - og vedlikeholdstiltak. I tillegg kontraheres i forhold
til behov og tildelte midler ulike drifts - og vedlikeholdstiltak i det private markedet. Dette
omfatter normalt:

asfaltlapping (egenregien)
kantslått (egenregi/ delvis private)
høvling og grusing (grusveier) (egenregi/ private)
grøfterensk (egenregi / private)
støvdemping (private)
søppeltømming (egenregi)
skilting og sperring i fbm 1. og 17. mai (egenregi)
slukrensk (egenregi/ private)
ettersyn av stikkrenner (egenregi)
vårfeiing (egenregi)
vinterdrift (egenregi/ private).

Etter behov og ved tilgjengelige midler vil tiltakene også kunne omfatte utbedring av skader på
bl.a. rekkverk, murer, og bruer.

Vei - , park - og idrettsforvaltningen har i tillegg ansvaret for å forvalte de lokale
parkeringsbestemmelser på offentlige veger og parkeri ngsplasser i kommunen. Teknisk drift
utøver kontrollen på vegne av Teknisk forvaltning.



4. Driftsbehovet på det kommunale vegnettet

Driftstiltak er nødvendig å gjennomføre for å sikre et åpent og tilgjengelig vegnett
med et akseptabelt nivå på fremkommelighet og trafikksikkerhet. Driftstiltak omfatter
normalt en fellesbetegnelse på tiltak og aktiviteter som gjentas flere ganger, gjerne i
samme sesong og på samme veg. Typiske driftsaktiviteter er: vinterdrift (brøyting,
strøing, høvling, bortkjø ring av snø) og sommerdrift (kantklipp, renhold, grøfterensk,
sluktømming, tilsyn av stikkrenner, merking av gangfelt, osv.) samt drift av veglys.

Driftstiltak gir normalt ingen fysisk restverdi i seg selv, men kan medvirke til økt
levetid på tilstøtende vegobjekter. Grøfterensk bidrar til ønsket levetid på et vegdekke.
Vinterdriften og drift av veglys kan ikke gjenfinnes på vegnettet påfølgende sommer.
Tilsvarende gjelder de fleste gjennomførte driftstiltak.

En vegeier blir aldri ferdig med å drifte s itt vegnett; dette er en kontinuerlig og nødvendig
prosess. Driftstiltak vil ved utilstrekkelige tildelte budsjetter derfor nesten uten unntak bli
budsjettvinnere i fht investerings - og vedlikeholdstiltak. Vinterdriften prioriteres normalt f.eks på
bekostn ing av oppgradering av skiltparken eller vedlikehold av vegdekker. Driftsnivået påvirker
trafikksikkerheten og fremkommeligheten på vegnettet.

Driftsbehovet for det kommunale vegnettet i Ringerike er beregnet ut fra veglengden, registrert
mengder ulike ve gobjekter og tilstand, erfaringer og kjøpekraften nedfelt i tidligere tildelte
budsjetter i forhold til ønsket levert driftsnivå. Med kjøpekraften menes måloppnåelse en oppnår
ved det tildelte budsjettet i fht til vegnettets faktiske behov. Eksempelvis har det ikke vært stabile
rammer for å prioritere rensk av grøfter og kummer, kantklipp, renhold samt siktrydding i forhold
til det faktiske behov.

Det årlige samlede driftsbehovet er beregnet til 12,3 mill kr. Dette inkluderer kostnadene til
forvaltningen av vegnettet. Kostnadene knyttet til forvaltningen resulterer ikke i tiltak eller
verdiskapning ute på vegen, men er i sin helhet rene forvaltningsoppgaver. Behovet for
forvaltningen av vegnettet er nøkternt vurdert å representere 4 årsverk som krever 2,1 mill kr
årlig. Pr august 2016 anvendes 3 årsverk. Personalkostnadene (lønn, overtid, sykefravær, pensjon
mm) for forvaltningen tas av det ordinære driftsbudsjettet til veg.

Dette driftsbehovet forutsetter at vegnettet ikke er befengt med forfall. Et forf all vanskeliggjør
drifting av vegnettet og fordyrer gjennomføringen av ordinære driftstiltak.

En dårlig dekketilstand fører bl.a. til behov for flere brøyte - og strøtiltak vinterstid, og vegbruker
tilbys en redusert standard. Ungskog og kratt etablerer s eg der kantklipp og siktrydding ikke
gjennomføres. Tømming av kun utvalgte enkeltsluk som allerede er fylt med slam gir en høy
enhetskostnad. Grøfter som har redusert kapasitet eller ikke renskes fører til følgeskader på vegen
og dens sideterreng. Redusert driftsnivå vil i tillegg også føre til mer skader og dermed et økt
vedlikeholdsbehov.



Fordelingen av det beregnede årlige driftsbehovet er presentert på hovedaktiviteter i Figur 1.
Detaljer er vist i vedlegg 3.

Opprettholdelse av en akseptabel vinters tandard for en ‘normal - vinter’ er beregnet til 6,093 mill
kr årlig. Dette inkluderer alle brøyteroder, bortkjøring av snø, fjerning av is - såle med høvel,
steaming av stikkrenner samt brøyting av utvalgte private veger. Krever en vintersesong tiltak
utover dette, må midler tas fra det ordinære driftsbudsjettet eller ekstra midler må stilles til
disposisjon.
Samlet utgift til drift av veglys med kommunalt ansvar (energikostnad, nettleie) er dokumentert
til 2,1 mill kr å rlig. Det vises til omtale i kapittel 1. I tillegg påløper vedlikeholdskostnader
knyttet til utskifting av ødelagte armaturer. Det vises til kapittel 5. Oppgraderingsbehovet,
utskifting av kvikksølvholdige lamper, utskifting til LED - lys og installasjon av målere er omtalt i
kapittel 7.

Vinterdriften og drift av veglys er de største kostnadsbærere. Vinterdrift og veglys representerer
samlet 8,193 mill kr årlig, eller 67 % av samlet beregnet årlig driftsbehov.

Figur 1 Fordeling av beregnet å rlig driftsbehov (12,3 mill kr årlig)

Samlet årlig driftsbehov inklusiv forvaltningen av vegnettet er beregnet til 12,3 mill kr
årlig. Dette forutsetter at vegnettet ikke er befengt med forfall.

Samlet årlig driftsbehov tilsvarer en årlig enhetspris l ik 48,600 kr pr km (samlet for
veg og gang - og sykkelveg) pr år, eller 49 kr pr lm pr år.

Vinterdriften (brøyting, strøing, høvling og bortkjøring av snø), drift av veglys og
sommerdrift (primært renhold, sluktømming og grøfterensk) er essensielle driftst iltak
for å opprettholde og sikre framkommelighet og trafikksikkerheten.

Vinterdriften (6,093 mill kr årlig) og drift av veglys (2,1 mill kr årlig) representerer
8,193 mill kr årlig; eller 67 % av samlet årlig beregnet driftsbehov.

Kommunen gjennomføre r i dag etter bestemmelse fra administrasjonen driftstjenester
på veger utenom eget kommunalt vegnettet. Dette gjelder brøyting på utvalgte private
veger og drift av veglys på deler av fylkesvegnettet og riksvegnettet. Midlene tas fra
det ordinære tildelte driftsbudsjettet. Snøbrøytingen på private veger representerer en
årlig kostnad lik 90.000 kr. Kostnaden på nevnte veglys utenom eget vegnett er ikke
målt eller kartlagt.





5. Vedlikeholdsbehovet på det kommunale vegnettet

Vegnettet skal brukes og vil derfor over tid slites og dette krever vedlikeholdsmidler.
Vegnettet påføres påkjørselskader, skader som skyldes dårlig utførelse, feil materialvalg
eller materialkombinasjoner, mangelfulle tiltak, samt skader som skyldes vær o g årstider. I
tillegg utsettes vegnettet for slitasje og skader relatert til den tilsiktende bruken av
vegnettet og elde generelt.

Skadene må utbedres for å ivareta trafikksikkerheten men også for å opprettholde
funksjonaliteten og for å utnytte restleve tiden av vegobjektene. Dette krever at nødvendige
tiltak må prioriteres og iverksettes på riktig tid og sted. Dette betinger igjen av
vegforvalter er kompetent og har den nødvendige oversikt over eget vegnett slik at
iverksatte tiltak er fornuftige i forho ld til behov og tilgjengelige midler. Dette er en
kontinuerlig prosess.

Redusert driftsinnsats vil også påvirke og øke vedlikeholdsbehovet. Det beregnede
vedlikeholdsbehovet som presenteres her forutsetter at vegnettets driftes på et forsvarlig
og aksept abelt nivå.

Vi har estimert forventede skader og tilhørende fremtidige erstatningskrav fra naboer i
størrelsesorden kr. 200.000 pr år relatert til flom og ekstremvær. Kraftig nedbør resulterer i
skader på grunn av manglende grø fter og delvis underdimensjonerte stikkrenner, stedvis for lite
sideterreng og til dels mangelfull rensk av grøfter. Både vegnettet, dets sideterreng og privat
eiendom kan bli påført skader. Estimert beløp er ikke tilstrekkelig for å håndtere skader etter
ekstreme hendelser.

Dette vedlikeholdsbehovet omfatter ikke vedlikehold av stikkrenner, murer, fartsdempere eller
løpende utskiftinger av vegobjekter på eller langs vegnettet som naturlig forfaller i kvalitet
relatert til elde og oppnådd funksjonstid. Det te er presentert i kapittel 6.

Figur 2 angir beregnet årlige vedlikeholdsbehov lik kr. 8,6 mill. Detaljer er vist i vedlegg 4.

Fornyelsen av asfaltdekker krever et årlig vedlikehold beregnet til 6,265 mill kr årlig inkludert
lapping av lokale skader. Ve dlikeholdet av grusdekker er beregnet til 1,490 mill kr årlig. Det er
grusdekker på 22,5 % av samlet vegnett. Vegdekkene krever samlet 7,755 mill kr i årlig fornyelse
og vedlikehold. Dette representerer 90 % av samlet beregnet årlig vedlikeholdsbehov.

Di sse fremsatte behov forutsetter et vegnett uten et forfall. Behovet er knyttet til fornyelsen av
asfaltdekkene ved 20 års dekkelevetid samt behov for noe opprettingsmasse for å kunne
opprettholde en akseptabel dekketilstand. Det er med denne forutsetningen estimert at ca. 9,275
km asfaltert veg over tid må dekkefornyes årlig. I forbindelse med fornyelse av faste dekker vil
det i tillegg påløpe merkostnader knyttet til forarbeider. Disse arbeidene omfatter normalt
frigjøring av kummer, heving av kantstein, f resing av eksisterende dekker i sentrumsgater,
avretting med pukk eller fresemasser, utspleising mot avkjørsler mm.



Figur 2 Fordeling av beregnet årlig vedlikeholdsbehov (8,6 mill kr årlig)

Samlet årlig vedlikeholdsbehov er nøkternt beregnet til 8,6 mill kr årlig. Dette årlige
vedlikeholdsbehovet forutsetter at der ikke er noe forfall på vegdekkene.

Dette tilsvarer en årlig enhetspris lik 33,900 kr pr km (samlet for veg og gang - og
sykkelveg) pr år, eller 34 kr pr lm pr år.

Vedlikeholdet av vegdek ker (asfaltdekker og grusdekker) representerer i alt 7,755 mill
kr årlig, dvs 90 % av samlet vedlikeholdsbehov. For å opprettholde 20 års
dekkealder må 9,275 km veg dekkefornyes årlig. Dagens prisnivå (2016) tilsier at
dette representerer 5,865 mill kr år lig. Utbedring (lapping) av lokale dekkeskader og
grusvedlikeholdet påløper i tillegg.

Eventuelle lokale forsterkningsbehov eller forarbeider er ikke inkludert. Lokalt på den enkelte
parsell vil forsterkningsbehovet væ re langt utover det som presenteres her. Lokale
forsterkningstiltak som iverksettes i 2016 har en ‘normert’ enhetspris lik 5.400 kr pr løpemeter
veg; tilsvarende 8 ganger mer enn kostnaden knyttet til kun fornyelsen av asfaltdekket. Det vises
til kapittel 7.



6. Fornyelsesbehovet på det kommunale vegnettet

Bruken av vegnettet vil, sammen med slitasjen og nedbrytningen fra vann, frost og
andre klimapåkjenninger, over tid kreve at objekter på og langs vegen må skiftes ut og
erstattes med nye objekter. Alle objekter og bestanddeler på eller langs vegen har en
begrenset levetid og funksjonstid (holdbarhet). Vegobjektene må til slutt skiftes ut for
å opprettholde et ønsket kvalitetsnivå og dermed ønsket trafikksik kerhetsnivå. Over
tid må i prinsippet alle vegobjekter skiftes ut og erstattes.

Beregnet fornyelsesbehov inkluderer ikke trafikksikkerhetstiltak. Beregnet
fornyelsesbehov uttrykker årlig kapitalbehov for å skifte ut eksisterende vegobjekter
pga elde for å tilby et vegnett uten forfall. Utbedring av eksisterende forfall, se
kapittel 7, krever ytterligere midler.

Vi har i fastsettelsen av fornyelsesbehovet ikke beregnet vegkapitalen eller vurdert
eller inkludert behovet for utskifting av bruer, murer, vego verbygningen, verdien av
veg - grunn eller grøfter. Det er delvis problematisk og noe akademisk å beregne
verdien og levetiden på disse objektene. Dette er derfor ikke forsøkt gjort her.
Utskifting av flere av disse objektene er svært kostbare på tidspunktet når fornyelsen
finner sted, men disse kostnadene er ikke medtatt her.

Veglengden, antall/ mengde ulike vegobjekter, fordelingen av alder på objekter,
anslått levetid for de ulike objektstypene, kostnaden for å erstatte og skifte ut et objekt
samt valgte vegstandard er normalt bestemmende for fornyelsesbehovet.

I tillegg påvirker selvsagt den utførte drifts - og vedlikeholdsinnsatsen levetiden på
vegobjekter og dermed også fornyelsesbehovet. Forsvarlig driftstiltak og vedlikehold/
reparasjoner kan påvirke og forlenge objektets levetid. Motsatt fall vil en ikke kunne
oppnå nevnte levetider, objekter må fornyes hyppigere og fornyelsesbehovet vil øke
tilsvarende.

Utskifting og fornyelse av objekter på og langs vegnettets er nødvendig for å opprettholde en
ønsket fysisk/ teknisk standard og kvalitet over tid. Behovet vil derfor være av ulik art, kostnad,
omfang og gjennomføres på ulikt tidspunkt. Levetiden for ulike vegobjekter er bl.a. avhengig av
valgte tekniske løsninger, kvaliteten på materialer som blir benyttet og det håndverket som blir
utført (f.eks ved dekkefornyelse), drifts - og vedlikeholdsnivået samt lokalt klima og
trafikkmengden.

Det beregnede fornyelsesbehovet er lik 20,7 mill kr å rlig og er presentert i Figur 3. Dette
inkluderer ombygging eller utskifting av alle kjøreveger etter 100 års levetid. Detaljer er vist i
vedlegg 5. Beregningene inkluderer ikke grøfter eller murer. Ser en bort fra ombygging og
utskifting av vegkroppen er det årlige utskiftingsbehovet lik 8,381 mill kr.

Beregningene tar utgangspunkt i erfarte/ antatte normale levetider for de ulike eksisterende



vegobjektene for å kunne opprettholde en akseptabel vegstandard over tid. Fornyelsesbehovet
forutsetter at de ant atte levetider er reelle og at objektene skiftes ut og erstattes når kvaliteten og
tilstanden tilser dette. Denne utskiftingstakten for de ulike vegobjekter vil medvirke til
opprettholdelsen av en akseptabel vegstandard over tid og er nødvendig for å unngå et fremtidig
forfall.

Grunnlaget for dokumentasjonen og beregningen av fornyelsesbehovet er vegnettets størrelse,
sammensetning og mengdene av de ulike vegobjektene på og langs det kommunale vegnettet pr
medio 2016. Det vises til vedlegg 2.

Figur 3 For delingen av årlig fornyelsesbehov (20,683 mill kr årlig), inkl fornyelse av
vegoverbygningen.

Fornyelsen av asfaltdekker og grusdekker er beregnet til 7,755 mill kr årlig, og er presentert i
vedlikeholdsbehovet i kapittel 5. Dette årlige vedlikeholdsbehov et forutsetter et vegnett uten
forfall.

Drifts - og vedlikeholdsinnsatsen påvirker levetiden for vegobjektene. Med redusert innsats vil
vegobjektet ikke kunne oppnå ønsket levetid med akseptabel standard, objekter må fornyes
hyppigere enn normalt, og forny elsesbehovet vil øke tilsvarende. Vegkapital går tapt.

Det beregnede årlige fornyelsesbehovet tar ikke høyde for ressurser og ekstra kapital som må til
for å fjerne eksisterende forfall. Forfallet og behov for midler for å fjerne forfallet er omtalt i hhv
kapittel 7 og 8.

Dersom grøfter, stikkrenner, sluk og kummer ikke renskes tilstrekkelig vil vann trenge inn i
vegkroppen. Dette vil svekke vegens bæreevne og dermed redusere vegdekkenes levetid.
Vedlikeholdsbehovet for å utbedre lokale dekkeskader vil øk e. Vegdekkene må i en slik situasjon
fornyes/ reasfalteres hyppigere enn nødvendig. Kommunen får i en slik situasjon ikke ut den
ønskede eller potensielle levetiden på eksisterende objekter/ tidligere investert vegkapital. Dette
er bare ett eksempel som be lyser at drift - og vedlikeholdsinnsatsen påvirker levetider på fysiske
vegobjekter og dermed også fornyelsesbehovet.

Beregningene er knyttet opp til kostnad for innkjøp, anskaffelse og utskifting/ montering for de
ulike objektstypene etter antatt funksjon ell levetid.

Årlig fornyelsesbehov relatert til fornyelse og utskifting av veglys, fortau/ kantstein, sluk, skilt,
sluk og rekkverk er tunge kostnadsbærere. Hovedårsaken til dette er den store mengden av hver
objektstype samt enhetskostnaden. For detalje ne vises det til vedlegg 5.

Det årlige fornyelsesbehovet er nøkternt kostnadsberegnet til 20,683 mill kr årlig.
Dette inkluderer riktignok fornyelse og utskifting av vegoverbygningen ved 100 års
levetid. Det er lagt realistiske levetider til grunn for de ulike vegobjektene ved
beregningene av deres fornyelsesbehov over tid. Dette representerer 81,300 kr pr km
(veg og gang - og sykkelveg) pr år, eller 81 kr pr lm pr år. Estimatet inkluderer ikke
grøfter eller murer.



Dette fornyelsesbehovet samt antatte lev etider forutsetter samtidig at drifts - og
vedlikeholdsinnsatsen blir opprettholdt og prioritert over tid. Fornyelsesbehovet
forutsetter et vegnett uten forfall, og inkluderer ikke kostnader for å få fjernet
eventuelt forfall. Det vises til kapittel 7 for d okumentasjon av forfallet.

Ser en bort fra fornyelsen og utskifting av vegkroppen er det årlige fornyelsesbehovet
for alle øvrige vegobjekter beregnet til 8,381 mill kr. Dette representerer 33,000 kr pr
km (veg og gang - og sykkelveg) pr år, eller 33 kr pr lm pr år.

Fornyelsen av vegdekker (asfalt - og grusdekker) representerer 7,755 mill kr årlig og
påløper i tillegg, men er presentert og omtalt i vedlikeholdsbehovet, jmf kapittel 5.

Grøfterensk og sluktømming er eksempler på nødvendig driftstiltak for å sikre
trafikksikkerheten og samtidig opprettholde og muliggjøre tilsiktet levetid på
vegdekkene.





7. Forfall pr medio 2016

Begrepet forfall er normalt benyttet for å beskrive en tilstand eller et kvalitetsavvik til en
konstruksjon eller konstruksj onselement i forhold til et vedtatt eller ønsket kvalitetsnivå.
Forfallet omtales og presenteres ofte som en fysisk størrelse og/eller som en kostnad for å få
fjernet forfallet.

Det totale forfallet er ikke registrert, men det foreligger registreringer av forfall relatert til
vegdekker, veglys, deler av brumassen, skilt, rekkverk og fortau. Utover dette er det gjort
overslag av forfall knyttet til manglende bæreevne, grøfterensk og slamsuging av kummer,
samt behov for flere stikkrenner og sluk på utvalgte problempunkter på vegnettet.

Dette forfallet er beregnet og representerer en samlet kostnad lik 1,172 mrd kr. Dette
inkluderer et estimert forfall knyttet manglende bæreevne på 85 % av samlet kjøreveg. Dette
forsterkningsbehovet er på grunnlag av lokalt p risnivå grovt estimert til 1,042 mrd kr.

Samlet forfall på øvrige vegobjekter, fratrukket forsterkningsbehovet, er registrert og
beregnet til 129,6 mill kr. Dette representerer 504,500 kr pr km veg.

Forfallet på vegdekkene på kjøreve gene er betydelig og beregnet til 72 mill kr. Dette
omfatter faste dekker så vel som grusdekker. Vegdekkene er det vegobjektet som er mest
forsømt. Det er registrert et forfall på hele 135,5 km av 194,5 km asfaltert kjøreveg. I tillegg
har nærmere 46,5 km av samlet 57,2 km grusveger et forsømt dekkevedlikehold. Dette
forfallet representerer en betydelig finansiell utfordring om forfallet skal utbedres.

Utilstrekkelige budsjettrammer tvinger vegeier til å prioritere driftstiltak fremfor gjennomføring
av ve dlikeholdstiltak på det eksisterende vegnettet. Driften vil nesten uten unntak være
budsjett - vinneren i slike situasjoner.

Driftstiltak er nødvendig for å kunne tilby, samt opprettholde et tilgjengelig og fremkommelig
vegnett med akseptabel trafikksikkerh et. Drift av gatelys, gjennomføring av vinterdrift, renhold,
grøftetiltak og en minimum kontroll på vegetasjon langs vegen er typiske og nødvendige
driftstiltak. Konsekvensen av at øvrige driftstiltak ikke iverksettes eller blir utsatt i tid vil
resultere i akselererende skader, uønsket tap av investert vegkapital samt redusert
trafikksikkerhet.

Skattebetaler og vegeier blir begge lidende dersom vegstandarden forfaller. Trafikksikkerheten
reduseres (økte ulykkeskostnader), reisetiden forlenges, drivstoff - f orbruket øker og slitasjen på
kjøretøy øker. Vegbruker blir påført merkostnader. Kommunen må forvente økte erstatningskrav
fra bileier grunnet skader påført kjøretøyet som kan relateres til dårlig vegstandard. I tillegg vil
redusert vegstandard føre til øk te miljøutslipp.



Forfallet vil normalt føre til økt uforutsigbarhet mhp drifts - og vedlikeholdsbehov. Vegeier må
forvente hyppigere strakstiltak og nødreparasjoner som kan forrykke planlagte tiltak. Disse tiltak
kan bli utsatt. Strakstiltak er ofte fordyr ende i fht planmessige tiltak, og det er ofte en noe
begrenset kvalitet på disse tiltakene.

Driftsbehov og fornyelsesbehov påvirker hverandre. En utsettelse eller forsømmelse av
vedlikeholdet eller fornyelsen av vegobjekter vil bety at driften av det samm e vegnettet blir mer
utfordrende samt resultere i en mer kostbar gjennomføring. Eksempelvis vil vinterdrift på veger
med dårlige vegdekker resultere i behov for flere gjennombrøytinger og økt strøforbruk (sand og
salt). Dermed blir også vinterdriften mer k ostbar for vegeier. Et saltet vegnett med en dårlig
dekketilstand krever også et større saltforbruk og dermed økte miljøutslipp.

Samlet forfallet er beregnet til 1,172 mrd kr. Detaljene i beregningene er vist i vedlegg 6. Dette
inkluderer et estimert forf all knyttet til manglende bæreevne på 85 % av samlet kjøreveg (antatt
193 km av 227 km veg).

En forsvarlig ombygging og forsterkning av det kommunale vegnettet vil være en formidabel
teknisk og finansiell utfordring for kommunen, og vil kanskje aldri bli realisert.
Forsterkningsbehovet er beregnet til 1,042 mrd kr. Vegdekkene og vegkroppen er det vegobjektet
med størst forfall.

Samlet forfall på øvrige vegobjekter på og langs det kommunale vegnettet, uten hensyn til
forsterkningsbehovet, er beregnet til 129,6 mill kr og vist i Figur 4.

Figur 4 Fordelingen av forfallet pr medio 2016 fratrukket forsterkningsbehov

Uten en forsterkning av vegnettet vil kommunen, som i dag, leve med et marginalt vegnett. En vil
ikke kunne oppnå 20 års dekkelevetid og må fornye vegdekkene hyppigere. Forfallet vil fordyre
vedlikeholdet av vegnettet. Tildeles ikke de nødvendige vedlikeholdsmidler vil dekketilstanden
bli redusert, som gir økte transportkostnader for vegbruker. Tillatt aksellast kan bli nedjustert.

Forfallet er i vedlegg 6 systematisert og presentert i forhold til årsaken til forfallet:

driftsrelatert forfall
vedlikeholdsrelatert forfall
funksjonsbasert forfall.

Med funksjonsbasert forfall menes her behov for objekter som pr i dag ikke forefinnes i
t ilstrekkelig grad på eksisterende vegnett, f.eks behov for flere grøfter, sluk, stikkrenner, veglys,
rekkverk og murer. For veglys omfatter dette i tillegg behovet for installasjon av nye målere og
tennskap.

Nedenfor omtales og dokumenteres forfallet til noen utvalgte objekter. Opplistingen gjengir
ingen prioritering. Prioriteringer er vist i handlingsprogrammet i kapittel 8.

Forfall veglys



Ringerike kommune har tidligere skiftet ut armaturer med PCB. Utskiftingen måtte skje innen
utgangen av 2007, i hht krav fra tidligere SFT (Statens Forurensningstilsyn). I ettertid er det nylig
kommet to nye krav til veglys, begge ut fra miljøhensyn:

Forbud mot produksjon og omsetting av kvikksølvarmaturer etter 14.3.2015 i hht
EU - direktiv No. 245/2009
Krav om inn føring av AMS (avanserte måle - og styringssystemer) innen 1.1.2019 i hht
krav fra NVE. Det er krav om at energiforbruket skal måles. Dette kravet gjelder også
andre kommunale anlegg og eiendommer. Det er knyttet usikkerhet til hvordan dette vil
bli praktis ert.

Det vil være fornuftig å se disse to nye kravene samlet under ett slik at de tekniske løsningene
som velges og oppgraderingen av veglyset blir mest kostnadseffektivt. Dette vil gi kommunen
anledning til å betale for det faktiske energiforbruket på eget vegnett, samt å få skilt ut
energiforbruket på fylkeskommunale og private veger.

Kommunen har over flere år prioritert og iverksatt tiltak for energiøkonomisering knyttet til
oppgradering av eksisterende veglys. Med investeringsbudsjettet for 2016 regner kommunen med
å ha fullført utskifting av gjenværende 2100 kvikksølvholdige lamper med nye LED - baserte
lamper innen utgangen av 2016. Flere lamper blir koblet sammen for å redusere antall målere
som har redusert fastavgiftene. Denne utskiftingen er a nslått å koste 4,8 mill kr.

I tillegg er der behov for oppgradering av tennskap og installasjon av målere for veglys for å
tilfredsstille kravet til måling av forbruk gjeldende fra 2019. Dette omfatter anskaffelse og
installasjon av ca 200 tennskap og mål ere til en enhetskostnad lik kr. 75.000 ferdig montert. I
tillegg påløper graving, kabelarbeider og sammenkoblinger av gamle kretser. Hele prosjektet er
estimert til ca 20 mill kr.

Vegdekker
Det kommunale vegnettet ble fotografert mai 2015 med to kamera p ekende forover for å fange
opp mest mulig av vegens sideterreng. Bildene er digitale stillbilder og tatt hver 5. meter i begge
retninger. På grunnlag av påmontert GPS - utstyr og bilens trippteller er vegene samtidig metrert
(oppmålt) og både bildets GPS - koo rdinater og metreringspunktet på vegen er digitalt knyttet til
hvert bilde.

På grunnlag av vegbildene ble dekketilstanden bedømt ved bruk av følgende skala:

Nivå 1, nylagt eller med liten skadegrad
Nivå 2, akseptabel normal brukstilstand, middels skadegrad
Nivå 3, snarlig behov for asfaltering, stor skadegrad
Nivå 4, uakseptabel tilstand, forfall, kritisk skadegrad

i hht nivå ene for tilstand slik dette er definert og angitt i NVDB (Nasjonal vegdatabank).

Dekketilstanden på hvert eneste vegbilde er bedømt. Vi kjenner da variasjonen av
dekketilstanden og omfanget av forfallet langs hver veg og hovedparsell, og dermed også



akkum ulert forfall på vegnettsnivå.

Av samlet veglengde kjøreveger og gang - og sykkelveger (253,7 km veg) ble 251,7 km
fotografert i 2015. I alt 194,5 km med asfaltdekker og 57,2 km med grusdekker er
tilstandsbedømt. Dette representerer en andel på 99,2 % i for hold til samlet lengde kjøreveg.

Dette gav følgende fordeling av aggregerte mengder (lm) faste dekker (asfalt/ grus) og tilhørende
dekketilstand på vegnettsnivå, se Tabell 1. Gjennomsnittlig vegbredde for asfaltert veg er 4,7
meter og 4,0 meter for grusve gene.

Dekketilstand
veger
asfalt

veger
grus

Nivå 1 7 605 0
Nivå 2 51 352 10 674
Nivå 3 126 489 46 473
Nivå 4 9 032 27
sum (lm) 194 487 57 174

Tabell 1. Registrert dekketilstand pr mai 2015.

Vi legger fø lgende forhold og forutsetninger til grunn for beregning av dette estimerte forfallet
(asfaltdekker):

Gjennomsnittlig vegbredde for asfaltert veg 4,7 meter (grusveg: 4,0 meter)
Nytt slitelag: 90 kg/m2
Behov for oppretting: 35 kg/m2
Kostnad kjøp og legging av ny asfalt: 885 kr pr tonn eks mva (prisnivå 2016)

Med overnevnte forutsetninger tilsier dette at 135,5 km veg har snarlig behov for dekkefornyelse.
Forfallet representerer (135,5 x 1000 x 0,125 x 885 x 4,7) 70,462 mill kr.

Beregningene tar ikke hensyn til eventuelle forsterkningstiltak, breddeutvidelser eller andre
geometriske forbedringer, forarbeider knyttet til selve asfaltarbeidene (som f.eks. grøfterensk,
fjerning av torvkanter, frigjøring av kummer og sluk, heving av k antstein som følge av redusert
kantsteinhøyde, utskifting av ødelagte stikkrenner og sluk), ei heller fremtidig prisreguleringer.
Disse behov må vurderes lokalt utfra befaringer, grunnundersøkelser og annen kartlegging som
ikke kan avdekkes ut fra kun visu ell bedømning av dekketilstanden.

For grusdekkene er det avdekket et betydelig forfall. Grusdekkene er over tid slitt bort uten at
vegene er gitt et forsvarlig vedlikehold gjennom oppgrusing. I dag er det problematisk og stedvis
umulig å høvle grusvegene d a der ikke er mer grusmaterialer å fordele på i vegens overflate.
Dette resulterer i tillegg til ansamling av vann i vegbanen og oppbløting og svekkelse av
vegene. I hovedsak krever 46,5 km av samlet 57,2 km grusveger full oppgrusing med utlegging
av 5 cm nytt gruslag. Dette krever 200 tonn grus pr km veg med en enhetspris lik 200 kr tonn
ferdig utlagt som representerer ca 40.000 kr pr km grusveg. Samlet forfall på grusvegene
representerer kr. 1,860 mill kr.



Vegdekkene er til for å bli brukt. Vegdekkene s kal derfor slites og brukes. Over tid må
9,725 km asfaltert veg årlig dekkefornyes. Dette må til for å sikre en akseptabel
dekketilstand. Vedlikeholdet av grusvegene (oppgrusing hvert 7. år samt årlig høvling og
støvbinding) krever 26,150 kr pr km pr år. D et er beregnet et årlig samlet behov for
dekkevedlikehold (asfalt og grus) lik 7,755 mill kr årlig. Det vises til kapittel 5.

Det er estimert et forfall på 135,5 km asfaltert veg pr mai 2015, som representerer ca 70 %
av samlet lengde asfalterte veger. De tte forfallet krever 70,462 mill kr for å bli lukket.
Forsterkningstiltak og nødvendig forarbeider er ikke inkludert i dette overslaget.

I tillegg er forfallet på grusvegene nesten totalt, med en forfallsandel lik 81 %. Nødvendig
oppgrusing av 46,5 km gru sveger koster 1,860 mill kr.

Samlet forfall på vegdekkene (asfalt og grus) er estimert til 72,322 mill kr. Dette
representerer 56 % av samlet registrert og estimert forfall på 129,6 mill kr når en ser bort
fra forsterkningsbehovet på 85 % av vegnettet.

Forsterkning av veger
Vegholder anslår at nærmere 85 % av samlet kjøreveger har et forsterkningsbehov. Hovedårsaken
til dette er at store deler av eksisterende kommunale vegnettet er blitt etablert over tid, uten noen
reell dimensjonering av vegoverbygnin gen eller bruk av importerte kvalitetsmasser i vegkroppen.
En anvendte stort sett de lokale stedlige massene i veglinjen etter beste evne. Vegene er ofte
oppgradert over tid, og den opprinnelige kjerrevegen er breddeutvidet etter behov.

Det er estimert at 193 km av 226,7 km kjøreveg har et forsterkningsbehov. Med dagens prisnivå
lik 5,400 kr pr lm veg tilsier dette et samlet forsterkningsbehov lik 1,042 mrd kr.
En forsvarlig ombygging og forsterkning av det kommunale vegnettet vil være e n formidabel
teknisk og finansiell utfordring for kommunen, og vil kanskje aldri bli realisert. Uten en
forsterkning av vegnettet vil kommunen, som i dag, leve med et marginalt vegnett.

Bruer
Kommunen gjennomfører årlige inspeksjoner og pålagte 5. års kon troller av bruer med bruk av
eksternt firma. Alle 37 kommunale bruer har vært gjenstand for hovedinspeksjon, slik at den
overordnede tilstand er kjent. I tillegg er spesialinspeksjon utført på 8 utvalgte bruer. For disse 8
av bruene er det avdekket et saml et forfall på 8,266 mill kr pr juni 2016. Kartleggingen av
rehabiliteringsbehovet av de øvrige bruene vil bli fulgt opp i handlingsprogrammet.

Drenssystem
Drenssystemet er befengt med forfall. Det er behov for etablering av ca. 15 nye sluk og ca 150
eksis terende sluk og sandfang er antatt ødelagt og må utbedres. Anslagsvis 100 % av eksisterende
åpne grøfter må reskes. Dette har over lang tid vært forsømt. Samlet forfall på drenssystemet er
estimert å være 10,3 mill kr, det vises til vedlegg 6.

Rekkverk
Re kkverk er registrert og tilstandsbedømt. Det antas at nærmere 20 % av samlet rekkverk er



befengt med et forfall. Dette forfallet representerer 1,94 mill kr med dagens enhetspris lik 731 kr
pr lm nytt rekkverk.





8. Handlingsprogram

Generelt
Denne rapporten dokumenterer at det eksisterende kommunale vegnettet på sikt må gis en høyere
prioritet og tilføres betydelig mer ressurser for å fremstå med akseptabel vegstandard. Dette
gjelder så vel prioriteringene og tildelingene til:

driftstiltak
vedlikeholdstiltak
investeringstiltak.

Gjennomsnittlig årlig tildeling til drift og vedlikehold har i perioden 2011 - 2015 vært 6,3 mill kr
inkludert kostnadene til forvaltningen av vegnettet (lø nn, sosiale utgifter) og energibehovet
knyttet til veglys. Tildelte driftsmidler for 2016 er 8,7 mill kr ekskludert energikostnader.

Hovedplan veg dokumenterer et årlig behov over det ordinære driftsbudsjettet på 20,9 mill kr.
Dette behovet inkluderer 4 å rsverk knyttet til forvaltningen av vegnettet. Det vises til hhv kapittel
4 og 5. I perioden 2011 - 2015 har det vært et årlig avvik på 14,6 mill kr til drifting og vedlikehold
av vegnettet i forhold til beregnet behov. Underdekningen representerer 70 % av d et årlige
beregnede drifts - og vedlikeholdsbehovet. Avviket i perioden har bidratt til forfallet på vegnettet.

For å forhindre et forfall må i tillegg eksisterende vegobjekter på og langs vegnettet skiftes ut til
rett tid og sted med nye objekter for at k valitet, tilstanden og funksjon til objektene ikke forfaller
til et uakseptabelt nivå. Utskiftingen bør finne sted ved estimert funksjonstid for de ulike
vegobjektene. Dette behovet er beregnet til 8,4 mill kr årlig, jmf kapittel 6. Dette inkluderer ikke
f ornyelsen av murer eller vegoverbygningen (vegkroppen).

For å forhindre forfall på vegnettet må vegnettet tilføres nærmere 29,3 mill kr årlig, inkl
forvaltning av vegnettet. Dette er det ordinære årlige ressursbehovet for at vegnettet skal
opprettholdes o ver tid med en akseptabel vegstandard uten forfall. Beregningene er nøkterne og i
hovedsak gjennomført utfra erfaringer fra den lokale vegforvalter og vegnettets lengde/
sammensetning.

Eventuelle fjerning av forfallet eller deler av dette forfallet, utvi delser på vegnettet,
standardheving, endret miljøprofil, sikkerhetstiltak mm vil kreve tildelinger utover overnevnte
fremsatte behov.

Forfallet på vegnettet medio 2016 er beregnet til 1,172 mrd kr. Vi har her inkludert et estimert
forsterkningsbehov av 85 % av samlet kjøreveg. Dette forsterkningsbehovet representerer 1,042
mrd kr. Dette forfallet har bygget seg opp over tid. Forfallet er i hovedsak registrert og
dokumentert. Forfallet er knyttet til rehabilitering av bruer, manglende bæreevne, manglende
gr øfterensk og fjerning av torvkanter, behovet knyttet til utskifting av kvikksølvholdige lamper
og montering av målere, oppgradering av rekkverk, fornyelse av asfaltdekker og grusveger, samt
behov for flere sluk, stikkrenner og rekkverk på utvalgte punkter på vegnettet. Det vises til Figur



4 og vedlegg 5. Ser en bort fra forsterkningsbehovet er det samlede forfallet lik 129,6 mill kr. Det
vises til Tabell 2.

Vegforvalter har over tid vært tvunget til å neglisjere rensk av grøfter og stikkrenner, samt
fornye lsen av eksisterende vegdekker. Forfallet på vegdekkene er betydelig og estimert til 72,322
mill kr. Samlet presentert forfall er ikke komplett. Rehabiliteringsbehovet for 8 av 37 bruer er til
nå kostnadsberegnet, jmf Tabell 2.

forfall tiltak/ enhetspris forfall
Utbedret
innen (år)

grøfterensk rensk av grøft og fjerning av torvkanter, kr. 56 pr lm 8 400 000 8

siktrydding
forbedre siktforhold, 3 ukesverk (2 mann, 1 lagbil, 1
traktor, 1 fliskutter, 1 motorsag lik 1134 kr/t) 128 000 1

sluk utskifting av 150 ødelagte sluk og sandfang, 11,313 kr/ stk. 1 697 000 3
nye sluk etablere 15 nye sluk (kr. 11313/ stk) 170 000 1
skilt utskifting av 20 skiltplater 60 000 1
veglys (kvikksølv) utskifting av 2100 HQL (kr. 2260/ stk) pr kontrakt 4 745 000 1
veglys (målere) utskifting/ installasjon 200 tennskap og kabelarbeider 20 000 000 3
rekkverk utskifting 20 % (2655 lm) a kr. 731/lm 1 941 000 4
asfaltdekker dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4, vei og gate 70 462 000 8
grusdekker oppgrusing av 46,5 km grusveg (kr. 40000 pr km veg) 1 860 000 2
Aure bru rehabiliteres 1 870 000 1
Åmot bru ny bru, stenges for tyngre kjøretøy inntil rehabilitert 1 220 000 1
Nye Huskebru rehabiliteres (Bk10, 60 tonn) 760 000 1
Frisvannsbrua ny platebru, beholde eksisterende landkar (Bk6) 1 080 000 1
Haug bru rehabiliteres (Bk8) 355 000 1
Gml Ådalsvei bru rehabilitering (Bk10, 60 tonn) 840 000 1
Østsideveien bru 2 rehabiliteres (Bk10) 640 000 1
Jonsrudveien bru rehabiliteres 1 500 000 1
fortau fornye fortau nivå 3, inkl ny betongstein, kr. 1800 pr lm 11 844 000 8
Samlet forfall ekskludert forsterkningsbehov pr medio 2016 129 572 000

Tabell 2. Forslag 100% utbedring av samlet forfall 129,6 mill kr (ekskludert
forsterkningsbehovet)

Forfallet på drenssystemet resulterer i lokale oppsamling og manglende avledning av
overflatevann fra sideterreng og langsgående grøfter. Dette forfallet gir følgeskader som erosjon i
vegkant og delvis naboeiendom, tap av vegens bæreevne og dermed avkortni ng i dekkealder.
Vegdekkene må fornyes hyppigere enn hva et optimalt driftsbudsjett ville resultert i.

Redusert driftsinnsats tærer på tidligere investert vegkapital, det koster å være fattig. Redusert
dekketilstand, manglende siktrydding og overflatevan n i vegbanen kan i tillegg redusere
trafikksikkerheten. Dersom forfallet skal utbedres må dette sannsynligvis finansieres med lånte
midler, med tilhørende rentebelastning. Forfallet vanskeliggjør og reduserer fremdriften av
ordinære drifts - og vedlikeholds tiltak på vegnettet. Forfallet reduserer mao kjøpekraften i de
ordinære tildelte driftsmidlene.



Nedenfor presenteres 3 alternative forslag for prioritering av forfallet i løpet av perioden
2017 - 2024 registrert pr medio 2016 i fht 100 %, 50 % og 0 % tildel ing. Uansett tildeling ønsker
vegadministrasjonen å dokumentere og kvittere tilbake til bevilgende myndigheter anvendelsen
av fremtidige tildelte rammer. Dette forutsetter at vegforvalter oppdaterer grunnlaget nedfelt i
denne hovedplanen.

Fjerning 100 % a v forfallet registrert medio 2016
Utfra en vegfaglig vurdering anbefales det at forfallet pr medio 2016 lukkes og utbedres over en
8 - årsperiode som vist i Tabell 2 ovenfor. De økonomiske konsekvensene er vist til Tabell 3
nedenfor. Kun en målrettet langsik tig politisk og økonomisk økt prioritering samt innsats fra en
kompetent vegforvalter over 8 - års perioden vil kunne resultere i et kommunalt vegnett med
akseptabel kvalitet uten forfall pr januar 2025.

For at dette forfallet ikke skal øke ytterligere i pe rioden 2017 - 2024 må vegnettet i den samme
perioden gis et forsvarlig drift - og vedlikeholdsnivå. Dette behovet er som vist beregnet til 20,9
mill kr årlig for hele perioden 2017 - 2024, inkl kostnader til forvaltningsoppgavene. I tillegg må
vegobjekter løpen de skiftes ut i hht stipulerte funksjonstid til en samlet årlig kostnad lik 8,4 mill
kr i hele perioden 2017 - 2024 for å unngå en tilvekst i forfallet.

Full utbedringen av forfallet (129,6 mill kr uten hensyn til forsterkningsbehovet) i hht Tabell 2
gir øk onomiske føringer og behov som vist i Tabell 3 nedenfor. Forslaget innebærer at
kommunen må bevilge øremerkede investeringsmidler fra 33,3 til 11,3 mill kr årlig i perioden
2017 - 2024.

forfall forfall 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

grøfterensk 8 400 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

siktrydding 128 000 128 000

sluk 1 697 000 565 667 565 667 565 667

nye sluk 170 000 170 000

skilt 60 000 60 000

veglys (kvikksølv) 4 745 000 4 745 000

veglys (målere) 20 000 000 6 666 667 6 666 667 6 666 667

rekkverk 1 941 000 485 250 485 250 485 250 485 250

asfaltdekker 70 462 000 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750

grusdekker 1 860 000 930 000 930 000

Aure bru 1 870 000 1 870 000

Åmot bru 1 220 000 1 220 000

Nye Huskebru 760 000 760 000

Frisvannsbrua 1 080 000 1 080 000

Haug bru 355 000 355 000

Gml Ådalsvei bru 840 000 840 000

Østsideveien bru 2 640 000 640 000

Jonsrudveien bru 1 500 000 1 500 000



fortau 11 844 000 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500

Samlet forfall 129 572 000 33 353 833 19 985 833 19 055 833 11 823 500 11 338 250 11 338 250 11 338 250 11 338 250

Tabell 3. Årlige behov for 100 % fjerning av forfallet i perioden 2017 - 2024

Fjerning 50 % av forfallet registrert medio 2016
50 % utbedringen av forfallet i hht Tabell 2 gir økonomiske føringer og behov som vist i Tabell 4
nedenfor. Forslaget innebærer at kommunen må bevilge 62,1 mill kr (48,5 % av 129,6 mill kr)
over investerings budsjettet med beløp fra 13,6 til 5,4 mill kr årlig i perioden 2017 - 2024.
Forfallsobjekter som ikke blir prioritert eller ikke gis full uttelling, eller som forutsettes utbedret
og finansiert over investeringsbudsjettet for 2016, er vist med farge i Tabell 4.

Dette forslaget innebærer bl.a. at kun 50 % av forfallet på vegdekkene blir utbedret i perioden,
utskiftingen av kvikksølvholdige lamper blitt sluttført i 2016 og finansieres over
investeringsbudsjettet for 2016, bruene Aure, Åmot, Nye Huskebru og Fri svann blir rehabilitert
og finansiert i 2016, og at forfallet på fortauene ikke blir håndtert i det hele tatt i perioden
2017 - 2024.

Likeledes innebærer forslaget i Tabell 4 at kun 50 % av samlet kommunalt veglys får installert
målere og nye tennskap. Komm unen har selv i sitt investeringsbudsjett for 2017 foreslått 4,0 mill
kr og har skissert 5,75 mill kr i handlingsprogrammet for 2018. Forslaget innebærer altså at
kommunen ikke oppfyller det nasjonale kravet om innføring av AMS (automatisk styring og
målin g av energiforbruk) innen 1.1.2019.

Forslaget innebærer bl.a. at forfallet knyttet til manglende rensk av grøfter blir prioritert fullt ut,
da dette vil redusere det fremtidige forfallet på vegdekkene og tap i tidligere investert vegkapital.

forfall forfall 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

grøfterensk 8 400 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

siktrydding 128 000 128 000

sluk 1 697 000 565 667 565 667 565 667

nye sluk 170 000 170 000

skilt 60 000 60 000

veglys (kvikksølv) 4 745 000

veglys (målere) 20 000 000 4 000 000 5 750 000

rekkverk 1 941 000 485 250 485 250 485 250 485 250

asfaltdekker 70 462 000 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875

grusdekker 1 860 000 930 000 930 000

Aure bru 1 870 000

Åmot bru 1 220 000

Nye Huskebru 760 000

Frisvannsbrua 1 080 000

Haug bru 355 000 355 000

Gml Ådalsvei bru 840 000 840 000

Østsideveien bru 2 640 000 640 000



Jonsrudveien bru 1 500 000

fortau 11 844 000
forfall pr medio
2016 129 572 000 13 627 792 13 184 792 6 504 792 5 939 125 5 453 875 5 453 875 5 453 875 5 453 875

Tabell 4. Årlige behov for 50 % fjerning av forfallet i perioden 2017 - 2024

Konsekvenser ved opprettholdelse av dagens prioritering og ø konomiske tildeling
Drift - og vedlikehold av vegnettet er i perioden 2011 - 2015 blitt prioritert med 6,3 mill kr årlig,
inklusiv kostnadene til forvaltningen av vegnettet og energibehovet knyttet til veglys.

Som nevnt ovenfor har det i perioden 2011 - 2015 v ært et årlig avvik på 14,6 mill kr i tildelte
ramme i forhold til beregnet årlig drift - og vedlikeholdsbehov på 20,9 mill kr. Den faktiske
tildelingen har i perioden 2011 - 2015 vært 30 % av beregnet behov. I tillegg påløper der et årlig
utskiftingsbehov lik 8,4 mill kr.

Dersom det ordinære fremtidige vegbudsjettet ikke økes, vil eksisterende forfall øke ytterligere.
Alternativt må vegstandarden reduseres i samsvar med fremtidig bevilget nivå. Det er ikke mulig
å gi noen eksakt beskrivelse av reduksjonen i v egstandard som denne prioriteringen vil resultere
i.

Vegbruker vil i en slik situasjon måtte bli tilbudt en dårligere vegstandard og ytterligere
vegkapital vil gå tapt. Asfaltdekkene vil forfalle ytterligere, gjennomføringen av vinterdriften blir
mer pr oblematisk og vil kreve økt frekvens på brøyting og strøing. Vinterdriften blir altså mer
kostbar.

Uten økte midler til ordinære tiltak på grusvegene er det ikke mulig å gi disse vegene det
kvalitetsløftet som trengs, samt at eventuelle lokale iverksatte tiltak blir kostbare med marginale
effekter.

Noen av de mest essensielle drifts - og vedlikeholdstiltakene er å kunne håndtere
nedbørsmengdene, kanalisere og avlede vannmengdene på og i tilknytning til vegnettet. Til slutt
blir vegforvalter med dagens bev ilgningsnivå tvunget til å renske grøftene og stikkrenner på
bekostning av andre behov; f.eks fornyelsen av vegdekker. Grøftene er allerede svært
gjenslammet.

Gamle og utilstrekkelige stikkrenner, især eksisterende betongrenner med utilstrekkelige
dimens joner, vil bryte sammen. Dette kan tilslutt redusere effekten av dagens beredskapsnivå og
vaktordninger.

Tildelte ressurser må i sterkere grad bli anvendt på strakstiltak som vanskelig lar seg forutsi eller
planlegge. Strakstiltak er ofte mer kostbare i utførelse enn i forhold til tiltak som er planlagt. En
må ta skadene og de lokale kollapsene der og da.

En må forvente ytterligere skader og erstatningskrav fra naboer og trafikanter.
Trafikksikkerheten vil bli redusert.





9. Nedbrytning av vegnettet fra tunge trafikklaster

Fastsettelse av bruksklasse og tillatt aksellast
Tillatt aksellaster og totalvekter fastsettes av vegeier i fht vegens bæreevne og bruenes
beskaffenhet. Vegeier må altså vurdere beskaffenheten av hver veg og fastsette en bruksklasse pr
veg/ parsell. Dette gjøres og resultatet publiseres ved de såkalte veglistene slik det lokale
vegnettet utnyttes best mulig, vegnettet er jo til for å brukes. Vegens bæreevne kan variere med
årstid slik at samme vegeier kan lokalt derfor innføre økte vinteraksellast og last - restriksjoner i
teleløsningsperioden til forskjell fra vegens normale tillatte aksellast. Dette gjøres for å utnytte
den økte styrken en frossen veg normalt har til fordel for transportnæring - en og skogbru ket.
Innføring av vinteraksellast forutsetter samtidig at den samme vegen har sterke nok bruer til å ta
økningen i totalvekten på kjøretøyet i denne perioden. Samtidig må vegeier ta hensyn til tapet i
bæreevne som kan opptre i teleløsningsperioden for å un ngå for store skader på vegnettet ved å
innføre aksellastrestriksjoner.

Andel akselrestriksjoner og innføring av vinteraksellast Ringerike kommune
Innføringen og opphevelsen av aksellastriksjoner og vinteraksellast vurderes utfra de lokale
klima tiske i fht aktuell årstid og utfra erfaringer. Normalt går en fra en innført vinteraksellast til
aksellastrestriksjon på den enkelte veg, mao fra vinter til vårløsningen. Tidspunktene for
innføring/ opphevelse annonseres i lokalpressen. Aksellastreduksjon er trer i kraft det øyeblikk
skilt blir satt opp på den aktuelle veg. Der det lokalt innføres restriksjoner i fbm teleløsningen blir
ofte tillatt aksellast redusert fra 8 tonn til 6 tonn. For en boggi - konfigurasjon reduseres tillatt
aksellast fra 14 tonn t il 9 tonn. Dette vil normalt forhindre uttransport av tømmer og andre tunge
laster; hvilket jo er intensjonen. Effekten for vegbruker er mao momentan og vegen er ikke lenger
tilgjengelig. Kommunen har ikke tradisjon for eller ressurser for å håndheve eller kontrollere
vekter av tunge kjøretøyer på det kommunale vegnettet. Dette er altså en ordning som er basert på
tillitt.

Samlet kjøreveg fratrukket lengde på gang - og sykkelvegnettet er lik 226,651 km. Ringerike
kommunen innfø rer normal lastbegrensninger i teleløsningsperioden på 50.248 km veg (22,2 %
av samlet veglengde). Normalt innføres vinteraksellast på 55,195 km veg der bruksklasse BkT8
midlertidig skrives opp til Bk10. I tillegg er der 2,599 km veg i bruksklasse Bk8 som skrives opp
til Bk10 når forholdene legger til rette for dette. Dette representerer 25 % av samlet veglengde.

Samlet 23,111 km kjøreveg på det kommunale vegnettet er tillatt for og egnet for 60 tonn
totalvekt pr 1.1.2016. I tillegg er en betydelig andel a v det kommunale vegnettet tillatt for 24
meter 7 - akslet vogntog for tømmertransport; hele 106,327 km. Dette representerer 47 % av
samlet kommunal kjøreveg i kommunen.

Tømmernæringens ønsker om bruksklassen Bk10 - 60
Tømmernæringen er en betydelig næring i nnen Ringerike kommune, med tilhørende
arbeidsplasser og verdiskapning. Næringen ønsker seg like konkurransevilkår som i naboland,
især som i Sverige. Næringen har da i flere år på nasjonalt nivå argumentert for 60 tonn totalvekt
og 24 meter vogntoglengde (langhenger montert) for transport av tømmer. Der er mange faktorer



som må være til stede for å kunne hente ut og tilby de ønskede effektene for næringen med
innføringen av bruksklassen Bk10 - 60. Forutsetningen er at dette gjelder for vogntog med 7 eller
fl ere aksler. Dette forutsetter bl.a. at vegen er dimensjonert for og tillatt for 10 tonns aksellast, og
at alle bruene på den enkelte ruten er dimensjonert for 60 tonn totalvekt. Totalvekten 60 tonn vil
kunne ha større negative konsekvenser for en lang bru i fht en kort bru; da en kort bru ikke
nødvendigvis bærer hele tømmerbilen. Dette gjelder primært for bruer over 13,5 meter lengde.
Den aktuelle transportruten må også kunne takle den økte svingradiusen bruk av langhenger
innebærer. En annen forutsetning f or å kunne ta ut effekten er at hele ruten må være i
bruksklassen Bk10 - 60. Alternativt må tømmer omlastes og mellomlagres med tilhørende økte
kostnader.

Figur 5. Tømmertransport med kort og lang henger (hhv 19,5 m og 2 3 m)

På bruksklassen Bk10 - 50 gir disse to viste tømmerbilene tilnærmet samme totalvekt (50 tonn),
egenvekt 19 - 20 tonn) og nyttelaster 30 - 31 tonn nyttelast. Innføringen av langhenger har altså
tilnærmet ingen effekt på bruksklassen Bk10 - 50 verken for transp ortøren/ næringen eller endret
slitasje på vegen sett i fht vegeiers ståsted.



På bruksklassen BkT8 - 50 vil de to tømmerbilene ha totalvekter på hhv 47 tonn og 50 tonn, og
med en tilhørende nyttelast lik 27 tonn og 30 tonn til fordel for langhenger. (Det er
lastbestemmelsene for de ulike akselgruppene som setter begrensningen på 47 tonn totalvekt i
denne bruksklassen for korthengeren). En veg i bruksklasse BkT8 - 50 innebærer at alle bruer er
tillatt for 50 tonn totalvekt; mens vegens bæreevne tilsvarer 8 tonn tillatt aksellast (enkelaksel).
Bruk av langhenger på BkT8 - 50 gir altså en økt nyttelast p å3 tonn (10% økning) i forhold til
bruk av korthenger, som igjen gir 10% reduksjon i antall turer for transport av samme mengde
tømmer.

Effektene av bruksklassen B k10 - 60 for transport av tømmer
For å kunne ta ut de ønskede effektene med bruken av langhenger forutsetter dette tilgang på
bruksklassen Bk10 - 60. Bruk av korthengeren på Bk10 - 60 gir ingen effekt i forhold til bruk på
Bk10 - 50, fordi korthenger har en aksel mindre enn langhengeren. Næringens ønsker er heller
ikke fremsatt for å oppnå overnevnte økning på 10 % nyttelast med langhengeren på bruksklassen
BkT8 - 50. Effektene i fht totalvekt og nyttelast er vist i de to tabellene nedenfor (hhv for
langheng er og korthenger), Tabell 5 og 6.

Tømmerbil med langhenger (tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m)
Bruksklasse Totalvekt Egenvekt Nyttelast
Bk 6/28 28 t 20 t 8 t
Bk 8/32 32 t 20 t 12 t
Bk T8/40 40 t 20 t 20 t
Bk T8/50 50 t 20 t 30 t
Bk 10/50 50 t 2 0 t 30 t
Bk 10/56 56 t 20 t 36 t
Bk 10/60 60 t 20 t 40 t

Tabell 5: Totalvekter og nyttelast for tømmertransport med langhenger

Tømmerbil med korthenger (tillatt vogntoglengde 19,5 m)
Bruksklasse Totalvekt Egenvekt Nyttelast
Bk 6/28 28 t 19 t 9 t
Bk 8/32 32 t 19 t 13 t
Bk T8/40 40 t 19 t 21 t
Bk T8/50 46 t 19 t 27 t
Bk 10/50 50 t 19 t 31 t

Tabell 6: Totalvekter og nyttelast for tømmertransport med korthenger

En ser tydelig at nyttelasten øker fra ca 30 tonn til 40 tonn med langhenger på Bk10 - 60 i forhold
til bruksklassen Bk10 - 50/ BkT8 - 50, samt også i forhold til bruk av korthenger på de to samme
bruksklassene. Økningen i nyttelast er altså på hele 33 %. Uttransport av 1000 m3 tømmer (ca
900 tonn virke) gir altså en reduksjon i antall tur er fra 30 turer til 22 - 23 turer under forutsetning
av de tillatte aksellaster utnyttes fullt ut. Dette representerer ca 25 % færre turer for samme
mengde tømmer. Tømmernæringen har selv beregnet kostnadsbesparelser og miljøeffekter for



denne situasjonen so m ikke gjentas her.

Relative nedbrytende effekter ved innføring av bruksklassen Bk10 - 60
Det som er interessant er å så på forskjellene i nedbrytende effekter på vegen, sett i forhold til
vegeiers stå sted. Nedenfor er de nedbrytende effektene satt opp for hhv BkT8 - 50, Bk10 - 50 og
Bk10 - 60 med bruk av hhv korthenger og langhenger. Vurderingene er gjort under forutsetning av
tillatt aksellast for hver akselgruppe er fullt utnyttet på de 3 ulike bruksklasse ne, at vegens tillatte
aksellaster er i samsvar med vegens faktiske bæreevne og at der ikke er noen overlast knyttet til
transportene. Vurderingene av de nedbrytende effektene er gjort med bakgrunn i resultater i
sluttrapporten for etatsprosjektet ‘Bedre u tnyttelse av vegens bæreevne’ (1990 - 1994) gjennomført
av Statens vegvesen. http://www.geir.be/DVVG2008/Nedbrytning/buab - rapport.pdf

Vurderingene er ikke eksakte men gjennomført på et o verordnet nivå. Bruksklassen Bk8 - 32 er
ikke vist da denne bruksklassen kun gir 12 - 13 tonn nyttelast, jmf Tabell 5 og 6. Bruksklassen
Bruksklassen BkT8 - 40 praktiseres på 15,468 km kjøreveg på det kommunale vegnettet i
Ringerike kommune og gir 20 - 21 tonn nyt telast og er derfor heller ikke vist her. Resultatet av de
nedbrytende effektene av langhenger og korthenger på de ulike bruksklassene er vist i Tabell 7 og
8 nedenfor.

Tømmerbil med langhenger (tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m)
Bruksklasse Relative

n edbrytende
effekt

Nyttelast Vogntogets vegvennlighet
(nyttelas7/ relative nedbrytende

effekt)
Bk T8/50 2,5 30 t 12
Bk 10/50 2,5 30 t 12
Bk 10/60 3,5 40 t 11,4

Tabell 7: Nedbrytende effekter i forhold til nyttelast - langhenger

Tø mmerbil med korthenger (tillatt vogntoglengde 19,5 m)
Bruksklasse Relative

nedbrytende
effekt

Nyttelast Vogntogets vegvennlighet
(nyttelast/ relative nedbrytende

effekt)
Bk T8/50 2,6 27 t 10,4
Bk 10/50 3,1 31 t 10
Bk 10/60 3,1 31 t 10

Tabell 8: Nedbrytende effekter i forhold til nyttelast - korthenger

Vogntogets nyttelast for den enkelte last/tur kan vurderes mot de nedbrytende effektene den
samme transporten påfører veg. Forholdet (nyttelast)/ (nedbrytende effekt) betegnes kjøretøyets
vegvennlighet. Dermed kan en vurdere ulike Flere aksler og tvillingmonterte dekk gir økt
vegvennlighet for den samme last. Dette er naturlig da dette gir flere bildekk og dermed større
kontaktflate mellom vogntog og vegbane. En ser i Tabell 7 og 8 at der e r ikke den store
forskjellen i både beregnet nedbrytende effekt og vegvennlighet. Teoretisk gir langhengeren økt
skånsomhet/ vegvennlighet i forhold til korthengeren for frakt av samme nyttelast, men
forskjellene er marginale.



Men den reelle effekten er en reduksjon i antall turer på 25 % med bruk av langhenger i forhold
til bruk av korthenger der begge vogntogene fullt ut utnytter de tillatte aksellaster. Effekten er
betydelig og øker i prinsippet med antall turer og mengde tømmer som fraktes ut med bruk av
langhenger. Det presiseres at beregningene er teoretiske og forutsetter samtidig at den faktiske
lokale bæreevnen er i samsvar med ‘skiltet’ tillatt aksellast i hht til de beregningene som her er
lagt til grunn.

Vurderingene tar ikke hensyn til vegbre dden og tap av bæreevne mot vegskulder. Vegbredden på
grusvegene er i gjennomsnitt 4,0 meter. Vegnettet har lokalt en marginal vegbredde som sammen
med store laster kan medføre lokale sammenbrudd, akselererende skadeutvikling uten
nødvendigvis et momentant sammenbrudd samt utkjøringer eller velt av hele vogntog eller
henger. Transport av tømmer blir gjerne gjennomført og utnyttet fullt ut i forhold til de gjeldende
tillatte aksellaster, da tømmer jo er en svært delbar last.

Kommunen ønsker å tillatte trafi kklaster i fht vegens bæreevne og beskaffenhet. Det er
naturligvis ikke slik at vegens reelle bæreevne til enhver tid samsvarer med innført vinteraksellast
eller aksellastrestriksjoner i teleløsningen; verken over hele parsellens lengde eller på samme tid
for hele vegnettet. Det er også et forståelig påtrykk fra tømmernæringen om å få transportert
tømmeret raskt slik at kvaliteten opprettholdes. Veieier vil derfor innføre vinteraksellast selv på
tidspunkt der frosten ikke har fått full virkning på de aktuel le vegene. Dette gjelder for så vidt
også fastsettelsen av den generelle tillatte aksellast (les: sommerbæreevnen). Derfor vil vegnettet
til ulike tidspunkt bli overbelastet som vil medføre skader. Veieier er selvsagt klar over dette og
tar disse lokale me rkostnadene. Men om vegbudsjettet ikke er tilstrekkelig så vil dette bygge seg
opp til et forfall og de lokale skadene kan da over tid bli større.





10. Andre utfordringer

Nedenfor presenteres og omtales noen utfordringer knyttet til tidligere bevilgni ngsnivå til drift og
vedlikehold av det kommunale vegnettet, ønsket vegstandard på det kommunale vegnettet, samt
forhold til tilstøtende øvrige veg - eiere.

Revisjon av kommunal vegnorm
D et er utarbeidet en lokal kommunal vegnormal. Normalen beskriver minimumskrav for
etablering av ny veg, vann og avløp. For veg er det hovedsakelig med henvisning til Vegvesenets
håndbok N100. Dette gjør at både vegforvalter og privat utbygger må ha fagkunnskaper for å
forstå normen. Mulig på grunn av dette er normen lite forankret hos øvrige enheter innen
kommunen. En bredere forankring av en lokal utformet vegnorm kan bidra til en mer forutsigbar
behandling av innkommende saker hos enhetene i ko mmunen, og standarden på utførelse vil bli
lik. Det er behov for bearbeiding av eksisterende norm for å gjøre det faglige innholdet mer
forståelig og mer tilgjengelig.

Vegforvalter ønsker samtidig å gi private utbyggere en bedre forståelse for omfang og k rav til
den nye infrastrukturen i det enkelte utbyggingsprosjekt. En forenkling og revisjon av normen vil
sannsynligvis redusere dagens konfliktnivå og omfanget av kvalitetsavvik.

Kommunen har en lokal graveinstruks. Dette gir føringer for graving i kommun al veg og
istandsettelse. Formålet er å sikre kvalitet i utførelsen for å sikre ønsket levetid over
istandsettelse, dette for å unngå en for tidlig dekkefornyelse av vegparsellen.

Konsekvenser av manglende tildelinger (eksempler)
Her omtales noen utvalg te eksempler på konsekvenser av tidligere bevilgninger og prioritering av
vegnettet:

Ved manglende bevilgning over det ordinære driftsbudsjettet vil vedlikehold normalt bli
nedprioritert til fordel for driften av vegnettet. Snøbrøyting og tente gatelys er essensielle
driftstiltak for å sikre et tilgjengelig offentlig vegnett med akseptabel trafikksikkerhet. Disse
driftstiltakene gis normalt høyest prioritet.

Ved utilstrekkelige økonomiske rammer vil derfor vedlikeholdet bli nedprioritert. Mye grus er
skrap t av grusvegene, slik at de framstår som hullete, med galt profil og til dels farlige.
Grusmasse blir liggende igjen langs vegkantene og i grøftene, torvkanter etableres over tid slik at
vannet ikke renner av vegbanen men renner i vegbanen. Dette fører til erosjonsskader i
grusdekkene. Vegkroppen blir tilført vann og får redusert bæreevne. Dette gjelder også veger
med faste dekker. Dette øker dekkeskadene og tærer på tidligere investert vegkapital. Dermed må
det skrapes oftere enn normalt, til slutt er det ikke mer grus å skrape eller flytte på, og man er
inne i en ond sirkel. Forfallet på grusvegene er betydelig med en andel på 80 %. Dette forfallet
representerer 1,86 mill kr.

Vedlikeholdet av de faste vegdekkene (asfalterte veger) er over tid blitt nedpri oritert. Over tid er
det behov for dekkefornyelse på 9,275 km veg årlig. Inklusiv et årlig lappebehov er det samlede



ordinære årlige vedlikeholdsbehovet på de faste vegdekkene lik 6,265 mill kr. Dette forutsetter et
vegnett uten forfall på de faste dekkene . Imidlertid har hele 135,5 km asfaltert veg et forfall og et
snarlig behov for reasfaltering. Forfallet representerer 70 % av vegnettet med asfaltdekker, og er
kostnadsberegnet til 70,462 mill kr for å bli fjernet.

Mangelfull rensk av grøfter gir en redus ert bæreevne på både grusveger og veger med fast dekke.
Resultatet er en redusert dekketilstand og en avkortning av dekkelevetiden. Dette øker
vedlikeholdsbehovet.

Bedre tilgang til og rådighet over vegens sidearealer
På utvalgte veger er det behov for erverv av sideareal eller inngåelse av avtaler med lokale
grunneiere for bl.a. å kunne etablere grøfter langs vegen og for å kunne gjennomføre ordinære
drifts - og vedlikeholdstiltak (inkl kantklipp, siktrydding, snøopplag, stabilisering av sideterreng
osv) .

På enkelte vegstrekninger mangler man tilgang på sideareal. Dette fører til at man enkelte steder
ikke disponerer nok areal til kantklipp, siktrydding, grøfting og snøopplag, noe som igjen fører til
utilfredsstillende og unødig kostbar drift og vedlikeho ld.

Lokalt vil manglende tilgang til og manglende rådighet over sideterreng også resultere i en
redusert trafikksikkerhet. Fravær av grøfter eller mangelfull grøfting og drenering gir normalt en
avkortning i dekkelevetiden slik at vegdekkene må fornyes hy ppigere enn normalt. Dette gir økte
vedlikeholdskostnader. Tiltak vil også kreve oppmåling.

Ekstremvær
Kommunen må forvente utfordringer og økte kostnader knyttet til fremtidig ekstremvær. Dette vil
mest sannsynlig gi økte nedbørsmengder med høye intens iteter, erosjonsskader og ras, flom,
skader på vegnettet, kommunal og privat eiendom grunnet mangelfull håndtering av
overflatevann fra vegareal, samt midlere vintre med mer fravær av frost og økt oppbløting av
vegkroppen. Kommunen må forvente økte erstatn ingskrav. Smale veger og svak vegskulder kan
også i slike situasjoner gi økte ulykker. Et midlere klima, med hyppigere veksling mellom frost
og tining vil også kunne gi en mer utfordrende og mer kostnadskrevende vinterdrift. I det
fremsatte driftsbehovet h ar vi inkludert kr. 400.000 årlig til håndtering av ekstremvær. Dette er
åpenbart helt utilstrekkelig for å håndtere skadene etter en alvorlig flomsituasjon.

Det er bl.a. behov for økt behov for strøing generelt; uavhengig av dagens prioriterte strøing av
skoleveg, buss - traseer og skoletransport med taxi. Økt forbruk av strømidler fører igjen til behov
for hyppigere rensk av åpne grøfter og fjerning av torvkanter. En økt sykkelsatsing, især
tilrettelegging for sykling i vintersesongen, vil kreve ytterligere ressurser på driftsbudsjettet enn
det fremsatte behovet i rapporten. Hovedplanen har ikke tatt høyde for disse økte kostnadene.

For bedre å tenke fremtidig ekstremvær er det behov for å heve driftsinnsatsen mhp rutinemessig
rensk av grøfter og stikkrenner . Dertil er en rekke av eksisterende stikkrenner med for liten
dimensjon for å takle morgendagens forventede nedbørsmengder. Kommunen har lokale
erfaringer de siste foregående årene hva dette kan føre til av skader og utfordringer. Behovet for
utskifting a v eksisterende betongrør er inkludert i beregnet forfall kapittel 7.



VEDLEGG



Vedlegg 1: Vegfaglige begrep

I forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende veg vil en ofte benytte faguttrykk for å
beskrive behov, utfø rte tiltak og ulike budsjettposter. I denne rapporten har vi lagt følgende
begrep og betydninger til grunn:

Drift: tiltak for å sikre daglig tilgjengelighet på vegnettet med en akseptabel fremkommelighet og
trafikksikkerhet. Iverksatte driftstiltak gir i ngen fysisk restverdi. Typiske driftstiltak er: renhold,
tømming av sluk, rensk av grøfter og stikkrenner, drift av veglys, brøyting, strøing og høvling.
Driftstiltak må ofte gjentas flere ganger pr sesong på samme vegstrekning. En vegeier blir aldri
ferdi g med driftstiltak.

Vedlikehold: Reparasjoner og tiltak for å utbedre skader og slitasje eller tiltak for å motvirke
forfall. Vegen og vegobjektene blir utsatt for skader som følge av trafikken og
klimapåkjenninger. Dette vedlikeholdet er nødvendig for å fjerne trafikkfarlige skader, utbedre
lokale skader for å bevare og derfor forlenge levetiden på det aktuelle objektet.

Utskifting: De ulike vegobjektene på og langs vegnettet har alle en begrenset levetid eller
funksjonstid før objektene må fjernes og erstattes med nye objekter av samme type. Vegen skal
brukes. Dette, sammen med klimapåkjenninger, medfører en tilsiktet og uunngåelig slitasje på
vegnettet. Fornyelsesbehovet uttrykker det årlig økonomiske tapet av verdien på et vegobjekt som
f ølge av reduksjonen i objektets levetid. Investeringen er nødvendig for å opprettholde det samme
vegnettet og tilstand over tid. Det er viktig å være klar over at drift - og vedlikeholdskostnader
påløper i tillegg til og uavhengig av fornyelsesbehovet.

For fall: Dette er normalt en beskrivelse av den fysiske andel av en type vegobjekt eller samlet
andel av et helt vegnett som har for dårlig standard i fht vedtatt standard. Tilsvarende blir
begrepet benyttet for å beskrive den samlede økonomisk ressurs som må stilles til disposisjon for
at det fysiske forfallet skal fjernes/ utbedres. Normalt er forfallet driftsrelatert eller et strukturelt
forfall pga manglende utført vedlikehold. I tillegg kan en se omtale av funksjonelt forfall. En
smal bru kan representere et funksjonelt forfall; selv om brua er godt strukturelt vedlikeholdt uten
nevneverdige skader.

NVDB – Nasjonal vegdatabank : Kartverket har lagt inn senterlinjen på alle de kommunale
vegene i den nasjonale databasen. Databasen driftes og sikres av State ns vegvesen,
Vegdirektoratet uten kostnad for kommunen. Egne rutiner og datakataloger er utarbeidet som
definerer objektene, type og beliggenhet. Vegojekter i tilknytning til det kommunale vegnettet
posisjonsfestes. Sammen med mengder og posisjon kan en o gså registrere tilstand på hvert
objekt. Tilsvarende kan gjøres med bilder. En kan så lage og hente ut rapporter knyttet til
vegnettet. Databasen er nyttig for vegforvalter/ byggherre/ bevilgende myndighet som
dokumentasjon av vegnettet samt for egenregi e ller entreprenører i planlegging og gjennomføring
av drifts - og vedlikeholdstiltak.



Vedlegg 2: Mengder

Oversikt over mengder av ulike vegobjekter (jmf. kapittel 3).

objekter mengder enhet merknad

veilys, kommunal vei 4700 stk

registrert 2473 lysmaster i NVDB pr 27.5.2016. Kommunen
selv antatt 4700/ 5200 lampepunkt på kommunal veg,
hvorav 2100 med kvikksølv. Ukjent antall lamper på privat
vei driftes av kommunen.

fortau 13 160 lm

skilt 1909 stk

registrert 2367 skiltplater fra vegbilder, omfatter 1669
skiltpunkt (dette inkluderer også 458 stk veinavnskilt).
Registrert pr 9.5.2016 i NVDB 62 skiltplater med mangler
(vegetasjon, tagging, dårlig refleksjon)

veinavnskilt 458 stk registrert i NVDB ut fra vegbilder

bruer 37 registrert, inkl kulverter.

kantstein 12 661 lm kun registrert som betong i NVDB

sluk 750 stk estimert

leskur 16 stk registrert av kommunen
parkeringsareal (asfalt/
grus) 8 300 m2

parkeringsareal utenfor veg og vegbane, asfalt, registrert av
kommunen

veilengde kjørevei
(totalt) 226 651 lm

i flg vegnettsfil 9.5.2016 fra NVDB.

veidekker asfaltert
tilstandsbedømt (KV) 194 478 lm

Tilstandsbedømt veilengde ut fra bilder (1 94.478). Samlet
tilstandsregistrert asfaltert areal: 908.763 m2, gj snitt
bredde: 4,7 m

veidekker grus
tilstandsbedømt (KV) 57 174 lm

Tilstandsbedø mt veilengde ut fra bilder (57.174). Samlet
tilstandsregistrert grus - areal: 230.031 m2, gj snitt bredde:
4,0 m

veilengde gsv (totalt) 27 151 lm i flg vegnettsfil 9.5.2016 fra NVDB
stikkrenner 97 stk status i NVDB pr 9.5.2016

fartsdempere 130 stk
str øsandkasser (plast) 31 stk registrert av kommunen

gangfelt 75 stk registrert av kommunen

ferister 9 stk registrert av kommunen

støttemur 10 642 lm
total mengde registrert langs kommunal veg, inkluderer også
murer på privat grunn

rekkverk 13 274 lm status i NVDB pr 9.5.2016

åpen grøft 74 052 lm det er ikke knyttet tilstand til denne mengden

rister bekkeinntak 6 stk registrert av kommunen

trær 120 stk inkluderer trær langs veg og torg, registrert av kommunen

sykkelstativ 22 stk
dette omfatter antall sykkelstativ i sentrum, registrert av
kommunen

bommer 14 stk registrert av kommunen



holdeplass 28 stk
NVDB inneholder 28 stk skilt av kategori '512 - Holdeplass
for buss'. NVDB inneholder også info om 109 holdeplasser

langsgå ende kantlinjer 4 873 status i NVDB pr 9.5.2016

utelatt husnummerskilt, turveier, benker, sykkelstativ utenfor sentrum, kummer

Vedlegg 3: Beregnet årlig driftsbehov

Beregningsgrunnlag av årlig driftsbehov (jmf kapittel 4).

vegobjekter
og utvalgte
driftstiltak

antall/
mengder

stk, lm,
m2, RS

årlig drift
(kr/år) merknader

veglys stk 2 100 000
strømforbruk og nettleie fra 2015 - faktura, inkluderer
pæreskift.

bruer 37 stk 99 000

rengjø ring av fuger + renhold terskler neglisjeres.
Hovedkontroll (5 års inspeksjon) koster kr. 99.000
årlig eks mva.

kantklipp lm 241 500

samlet å rlig behov er 2 x klipp pr sesong: behovet er
210 timer x kr. 1150/ time = kr. 241.500. (Avtalen
med Teknisk drift er kun 50% av behovet; altså kun 1
klipp)

vår - rengjøring
(feiing) hele veinettet RS 430 000

6 ukesverk med 2 enheter. Timepris hhv kr 1214 og kr
697. (1214 + 697) x 6 x 37,5 = kr. 429.975

vedlikeholds - f
eiing etter behov RS 430 000

Vedlikeholdsfeiingen krever samme ressurser som
vår - rengjøringen.

sluktømming stk 252 000 210 timer x 1200 kr/ time = 252.000

siktrydding kryssområder RS 112 500
fliskutter, lagbil, ryddesag, 2 mann, 2 ukesverk = 1500
kr/t x 37,5 x 2 = kr. 112.500

grøfterensk lm 340 000

antatt at alle grøfter må renskes hvert 10. år. Antar
å rlig behov er 6 km grøft. Produksjon 30 lm pr time,
behovet er 200 timer pr år. Behov: 1 graver + 1 bil til
kr. 1700/ time. Enhetspris: kr. 56/ lm grøft. Inkl
fjerning av torvkant og deponering. Årlig behov: 1700
x 200 = kr. 340.000

stikkrenner stk 121 500

tilsyn: 168 timer x 500 kr/t = kr. 84.000. Samt spyling
av 15 stikkrenner pr sesong: 15 x kr. 2.500/ stk = kr.
37.500

vinterdrift hele veinettet RS 4 852 000
14 private roder: 399.600 x 6 = kr. 2. 397.600. 14
roder teknisk drift: kr. 2.454.400. I alt kr. 4.852.000

vinterdrift
fjerne såle

hele veinettet 138 375
2 ukesverk med høvel: kr. 1845/t x 2 x 37,5 = kr.
138.375

vinterdrift
bortkjøring

snø 105 000 2 ganger pr sesong i sentrum



vinterdrift
steaming

stikkrenner 910 000 2 lagbiler hele vintersesongen
vinterdrift private veger 87 657 estimert i/2 rodekostnad
ferister 8 4 000 tømming av sandfang hvert 15. år (4 timer a kr. 1700

kr/ t; graver og bil). Å rlig behov: (kr. 1700 x 4) x 9/
15 = kr. 4.000 pr år.

vegforvaltning 3 personer fra
august 2016,

behov = 4
personer

2 101 333 samlet lø nnskostnad inkl sosiale utgifter: kr.
1.970.000 (3 personer). 80% av samlet ressurs
anvendes mot 'veg' = 1,576 mill kr./år. Tilsvarende for
4 personer = 2,101 mill kr/ år

sum 12 324 865



Vedlegg 4: Beregnet årlig vedlikeholdsbehov

Beregningsgrunnlag av årlig vedlikeholdsbehov (jmf kapittel 5).

veiobjekter og
utvalgte driftstiltak

antall/
mengder enhet

årlig drift
(kr/år) merknader

ekstremvær 200 000 økte erstatningskrav ved flom, mm

veidekker, asfalt,
kjørevei 194 478 lm 5 865 000

Legger til grunn 20 års dekkelevetid, slitelag 120 kg,
opprettting 25 kg. Tonnpris: kr. 885/ tonn.
Vegbredde 4,7 m. Årlig behov: (194,5 x 4,7 x
0,145 x 1000 x 885)/ 20 = 5.865.414 kr/ år = kr.
30.156 / km/ år. Årlig re - asfalteringsbhov: 194,5 : 20
= 9,725 km/ år

lapping, lokale skader 400 000
årlig avtale med teknisk drift lik kr. 275.000. Reelt
behov anslått til kr. 400.000/ år.

veglys (armaturer) stk 95 000
utskifting av 20 stk ødelagt armaturer årlig: 20 x
4750 = kr. 95.000

kantstein 15 073 lm vedlikeholdsbehovet neglisjeres

skilt 2 367 stk 30 000

fjerning av tagging, oppretting av skjeve skilt,
erstatte 10 skadde skilt årlig a kr. 3000/stk, inkl
veinummerskilt

rekkverk 13274 lm 10 000
2 punktskader pr å r, enhetskostnad kr. 5.000 pr
punkt

gangfelt 75 stk 113 000
re - merking, kr. 1500 pr stk, levetid 1 år = 75 x 1500
= kr. 112.500

leskur 16 stk 16 000
beising, skifte knuste ruter, hærverk (kr. 1000 pr stk
pr år)

grusdekker (kjøreveg) 57 174 lm 1 490 550

Oppgrusing 5 cm, vegbredde 4,0 m, 200 tonn pr km
veg, 200 kr/ tonn, levetid grus 7 år, gir: 57,174 x
40.000/ 7 = kr. 326.708 kr/ år i materialkostnader (=
5.714 kr pr km pr år). Årlig høvling: (kr. 1592 x 7,5
t/km veg) = kr. 11.940 pr km/ år. Årlig høvling : kr.
11.940 x 57 = kr. 680.580. Støvbinding: kr. 8496 pr
km vei pr tiltak (inkl Dustex, oppriving og 3
høvlinger) = 8496 x 57,174 = kr. 485.750 pr år.
Totalt 26.150 kr pr km pr år (asfalt: kr. 30.156 pr km
pr år)

bruer 37 stk 400 000 reparasjon av fuger, betongskader
bommer 14 stk vedlikeholdsbehovet neglisjeres
sum 8 619 550



Vedlegg 5: Beregnet årlig fornyelsesbehov

Beregningsgrunnlag av årlig fornyelsesbehov eksisterende vegobjekter (jmf kapittel 6).

objekter

antall (stk),
areal (m2),
veglengde

(lm) enhet

kostnad
nytt objekt
(kr), inkl

montering

Veikapital
kostnad

samlet nytt
objekt (kr)

levetid
(år) for
objektet

årlig
avskrivning/
utskifting av

objektet (kr/år) merknad

veglys på
kommunal vei
(master og
ledningsstrekk) 4 700 stk 32 000 150 400 000 40 3 760 000

heleid kommunalt, kun
stolper og ledningsstrekk.
Drift (energi og pæreskift)
i tillegg, se vedlegg 2

veglys på
kommunal vei
(armaturer) 4 700 stk 4 750 22 325 000 20 1 116 250 kun armaturer

veglys på
kommunal veg
(tennpunkt) 150 stk 65 000 9 750 000 30 325 000

kun tennpunkter, inkl
måler, antatt at et
tennpunkt i snitt dekker 40
lyspunkt

vegoverbygning 226 651 lm 5 400 1 223 915 400 100 12 239 154
erstatte overbygning (ekskl
vegdekker) pr. 100. år

fortau 13 160 lm 1 800 23 688 000 50 473 760

kun kostnader for
materialer og utlegging;
erverv av grunn, eller
annet forbredende arbeider
med grunnen er utelatt. Se
egen post for kantstein

skilt 1 909 stk 3 000 5 727 000 12 477 250

veinavnskilt 458 stk 1 500 687 000 30 22 900

bommer 14 stk 12 000 168 000 20 8 400

sluk/ sandfang 750 stk 25 000 18 750 000 40 468 750

rekkverk 13 286 lm 3 000 39 858 000 30 1 328 600

kantstein (betong) 12 661 lm 200 2 532 200 40 63 305

leskur 16 stk 76 000 1 216 000 25 48 640

parkeringsareal
(asfalt) 8 300 m2 106 879 800 30 29 327

fartsdempere 130 stk 7 500 975 000 25 39 000

strøsandkasser 31 stk 3 000 93 000 15 6 200

trær 120 stk 15 000 1 800 0 00 50 36 000

sykkelstativ 22 stk 2 500 55 000 20 2 750

bruer 37 stk 600 000 22 200 000 100 222 000

ferister 8 stk 60 000 480 000 30 16 000
drifting i tillegg (tømming
av sandfang)

sum 1 525 499 400 20 683 286



Vedlegg 6: Beregnet forfall
Beregningsgrunnlag av forfall pr medio 2016 (jmf kapittel 7).

forfall

Tilstand/ grad av forfall Antall,
lm, m2

registrert/ Enhet

tiltak/ enhetspris 1 2 3 4 estimert
drift grøfterensk 150 000 74 052 estimert lm Rensk av grøft og fjerning av torvkanter

drift siktrydding estimert RS forbedre siktforhold, 3 ukesverk (1134 kr/t)

vedlikehold sluk 150 750 estimert stk
Utskifting av 150 ødelagte sluk og
sandfang, 11,313 kr/ stk.

funksjon nye sluk 15 750 estimert stk Etablere 15 nye sluk (kr. 11,313/ stk)

vedlikehold skilt 20 1909 registrert stk Utskifting av 20 skiltplater

vedlikehold veglys 2100 4700 registrert stk
Utskifting av 2100 HQL (kr. 2260/ stk) pr
kontrakt

funksjon veglys 200 200 estimert stk
Utskifting/ installasjon 200 tennskap og
kabelarbeider

vedlikehold rekkverk 2655 13274 estimert stk Utskifting 20% (2655 lm) a kr. 731/lm

vedlikehold asfaltdekker 7 605 51 352 126 489 9 032 194 478 registrert lm
dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4, vei
og gate

vedlikehold grusdekker 0 10674 46473 27 57174 registrert lm
oppgrusing av 46,5 km grusveg (kr. 40.000
pr km veg)

vedlikehold Aure bru 1 870 000 registrert stk rehabiliteres

vedlikehold Åmot bru 1 220 000 registrert stk
ny bru, stenges for tyngre kjøretø y inntil
rehabilitert

vedlikehold Nye Huskebru 760 000 registrert stk rehabiliteres (Bk10, 60 tonn)

vedlikehold Frisvannsbrua 1 080 000 registrert stk
ny platebru, beholde eksisterende landkar
(Bk6)

vedlikehold Haug bru 355 000 registrert stk rehabiliteres (Bk8)

vedlikehold Gml Ådalsvei bru 840 000 registrert stk rehabilitering (Bk10, 60 tonn)

vedlikehold Østsideveien bru 2 640 000 registrert stk rehabiliteres (Bk10)

vedlikehold Jonsrudveien bru 1500000 registrert stk rehabiliteres

vedlikehold forsterkning 193 000 registrert lm
forsterkning/ masseutskifting 85% av
samlet kjøreveg

vedlikehold fortau 6580 13160 estimert lm
fornye fortau nivå 3, inkl ny betongstein,
kr. 1800 pr lm

forfall pr medio 2016
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Høringsuttalelse til trafikksikkerhetsplan 2017 - 21 for Ringerike 

kommune 

Viser til e-post av 13.06.17 hvor trafikksikkerhetsplan 2017 – 21 for Ringerike kommune ble sendt på 
høring. 
 
Vi ser positivt på at Ringerike kommune utarbeider en egen trafikksikkerhetsplan. Kommunen har et 
stort ansvar for trafikksikkerhet innenfor flere sektorer; som vegeier, barnehage- og skoleeier, 
arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og som ansvarlig for innbyggernes helse. En 
trafikksikkerhetsplan er et viktig verktøy for å sikre et helhetlig og målrettet trafikksikkerhetsarbeid i 
kommunen. 
 
Nedenfor følger våre merknader til planen. 
 
Innledningsvis beskrives kommunens ansvar og roller i trafikksikkerhetsarbeidet. Her bør det også 
nevnes kommunens rolle som arbeidsgiver, eier av skoler og barnehager og innkjøper av 
transporttjenester. Videre har kommunen definert noen mål for trafikksikkerhetsarbeidet. Det er ikke 
fastsatt noen mål for holdningsskapende arbeid og opplæring, og vi anbefaler kommunen å ta med 
dette.  
 
I kapittel 5 savner vi mer konkrete organisatoriske og holdningsskapende tiltak, slik det er satt opp for 
fysiske tiltak. Vi anbefaler kommunen å sette opp en liste over slike tiltak, som også inneholder hvem 
som er ansvarlig for gjennomføring, samt tidsperspektiv og rapporteringsrutiner. Vår erfaring er at 
dette vil gjøre det enklere å gjennomføre og følge opp tiltakene. 
 
Kommunen har definert noen farlige skoleveier i kapittel 6. Det er viktig å påpeke at elever som bor 
andre steder også kan ha rett til skoleskyss pga særlig farlig skolevei (Opplæringsloven §7). 
 
Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en «trafikksikker kommune», og kommuner over hele landet 
er med i prosjektet. Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning, og er et verktøy for 
kommunene til å jobbe systematisk og helhetlig med trafikksikkerhet i alle sektorer. Vi håper at 
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Ringerike kommune blir med i dette arbeidet, og viser til eget brev sendt ut 02.08.17. Dette kan med 
fordel innarbeides i trafikksikkerhetsplanen. 
 
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har en årlig tilskuddordning hvor kommunene i Buskerud kan søke 
om støtte til trafikksikkerhetstiltak, både fysiske og holdningsskapende. Tilskudd gis hovedsakelig til 
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kommunen stiller med en egenandel på 40 %. For å få tilskudd er det et krav om at kommunen må ha 
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2 Bakgrunn for planen 
Rådmannen i Ringerike har et mål om at kommunen skal ha en vedtatt 

trafikksikkerhetsplan i løpet av september 2017.  

 

3 Organisering, gjennomføring og ansvar 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen. 

Arbeidsgruppa består av: 

 

 Geir Svingheim, spesialrådgiver 

 Linda Engstrøm, arealplanlegger 

 Morten Fagerås, teknisk drift 

 

Trafikksikkerhetsplanen skal behandles politisk, evalueres og revideres fortløpende og 

gjelde fram til 2021. 

Teknisk forvaltning følger opp planens prioriteringer, politiske vedtak og tar årlig 

initiativ til å søke fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetstiltak. 

Planen skal gi grunnlag for prioritering av søknad om tildeling av 

trafikksikkerhetsmidler fra fylket. 

Planen skal uttrykke visjon og hovedmål for trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

3.1      Kommunens ansvarsområder i trafikksikkerhetsarbeidet   
Kommunen har ansvar for investeringer, drift, og vedlikehold av det kommunale 

vegnettet. Som vegholder, har kommunen også et spesifikt ansvar for 

trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. I henhold til folkehelseloven og plan- og 

bygningsloven, har kommune et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker 

lokalt. Kommunen har myndighet og virkemidler som kan bidra til økt innsats i det 

lokale trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

3.2      Roller og oppgaver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen 

Enhet for teknisk forvaltning og enhet for miljø og arealforvaltning skal fungere som 

bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker. 

Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning er det politiske organ som håndterer 

trafikksikkerhetsspørsmål politisk. I videre prosess må ansvar for ulike deler av 

arbeidet med trafikksikkerhet fastsettes og fordeles til riktig enhet i kommunen.  
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4 Mål og strategier 

4.1 Visjon og mål nasjonalt:  

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2014-2017, som bygger på Nasjonal 

Transportplan (NTP) 2014-2023, har en visjon om et transportsystem der ingen blir 

drept eller hardt skadd, kalt Nullvisjonen. Dette er en visjon og ikke et mål, men skal 

være noe å strekke seg etter. Et etappemål er at det i 2024 ikke skal være flere enn 500 

drepte eller hardt skadde i trafikken. 

 

4.2 Regionale mål 

Buskerud fylkeskommune forankrer sitt trafikksikkerhetsarbeid i den nasjonale                

nullvisjonen. I arbeidet mot nullvisjonen har fylket satt seg følgende  

etappemål: 

 Antallet hardt skadde og drepte halveres innen 2023 

 

 Etappemålet er en halvering av antallet drepte og hardt skadde innen 2024,  

sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011. 

 

Fylkeskommunen har også et delmål som henger sammen med det nasjonale  

målet om at veksten i persontransport skal tas av sykkel, gange og  

kollektivtransport:  

 Antallet drepte og skadde skal ikke øke selv om flere går og sykler.  

 

4.3 Kommunale mål og strategier 

Kommunens trafikksikkerhetsarbeid må ses i sammenheng med kommunens mål om 

vekst og utvikling. Det må være tett knyttet til kommunens mål om å legge til rette for 

et sammenhengende gang- og sykkelveinett, redusere transportbehovet og tilrettelegge 

for kollektivtransport, gående og syklende i arealplanleggingen.  

 

4.3.1 Mål  

Ringerike kommune støtter opp om Nullvisjonen, og legger den til grunn for sitt 

trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Kommunens mål sammenfattes i det følgende: 

 Redusere antall ulykker i trafikken 

 Sikre trygge skoleveier 

 Forbedre sikkerheten og tilretteleggingen for syklister (og gående) 
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5      Organisatoriske og mindre fysiske tiltak 
 

5.1    Tiltak i areal- og byplanavdeling og byggesaksavdeling 
Planen skal koordineres med kommunens øvrige planverk, herunder kommuneplanen. 

Trafikksikkerhet skal være et grunnelement i all arealplanlegging. Det skal lages gode 

rutiner på vurdering av trafikksikkerhet i forbindelse med alle omsøkte byggesaker og 

i alt planarbeid.  

 

5.2     Holdningsskapende arbeid 
Organisatoriske tiltak som økt fokus på trafikkopplæringen i barnehager og                               

skoler vil bidra til økt trafikksikkerhet. Trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid 

er viktige element i å skape gode trafikanter. Dette skal det arbeides med i alle 

aldersgrupper. De voksne, og særlig foreldre/foresatte er forbilder for barna og unge. 

Barnehage og skole er viktige arenaer for trafikkopplæring. 

5.2.1   Trafikkopplæring  i barnehage 

Trafikken er en del av barnas hverdag. Det er derfor viktig at barna gis en god 

opplæring og veiledning for å bli så gode trafikanter som mulig. 

I barnehagene er hverdagssituasjoner et godt utgangspunkt for trafikkopplæringen. 

Trafikksikkerhet og holdningsskapende informasjon er viktig å ta opp på 

foreldremøter allerede i barnehagen. Aktuelle temaer er sikring av barn i bil og barnas 

trafikkopplevelser på veien til og fra barnehagen. 

 

5.2.2     Trafikkopplæring i grunnskolen 

I skolen skal barna oppøve praktiske ferdigheter samtidig som de skal få utviklet en 

mer teoretisk forståelse av hvordan trafikken fungerer. 

Læreplanen har følgende kompetansemål; etter 4. trinn skal elevene: 

-følge trafikkregler for fotgjengere og syklister, etter 7. trinn: 

- praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel. 

Det skal samarbeides med foreldrene slik at elevene blir flinke til å ferdes i trafikken. 

 

5.2.3     Generell informasjon 

Målet med informasjon er å endre folks adferd slik at trafikken blir sikrere, og 

ulykkestallet går ned. I tillegg forventes det at slike tiltak skal skape forståelse for 

restriksjoner og kontrollvirksomhet i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Informasjon brukes for å gjøre trafikantene oppmerksomme på situasjoner som krever 

stor aktsomhet. Informasjon gis: 

 Gjennom kampanjer 

 Ved annonser rettet mot trafikanter i sin alminnelighet eller i bestemte 

situasjoner 
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 Til bestemte grupper, for eksempel eldre, ungdom, ved skolestart, 

påsketrafikanter osv. 

 

Informasjonstiltak kan med fordel gjennomføres i samarbeid med frivillige 

organisasjoner som er aktive i lokalmiljøet, for eksempel idrettslag, velforeninger 

Trygg Trafikk med flere. 

5.3      Mindre fysiske tiltak 
Trafikksikkerhet skal legges til grunn for arbeidet på kommunale veier. Flere enklere 

fysiske tiltak kan gi store forbedringer for trafikksikkerheten. Fjerning av 

sikthindrende vegetasjon er et viktig tiltak. Her har grunneier eller den som disponerer 

en eiendom ansvar for å sørge for fri sikt ved avkjørsel til veg eller gang- og 

sykkelvei. Dette er noe kommunen må påminne om og følge opp.   

Oppgradering av bussholdeplasser, vegbelysning, fartsbegrensninger og gode rutiner 

for rydding av snø og grus på fortau og gang- og sykkelveier er også viktige tiltak for 

å forbedre trafikksikkerheten.    

Andre tiltak som kommunen vil satse på er å beholde eksisterende snarveger og  

stier. Dette er høyaktuelt i forbindelse med mange reguleringssaker. 

5.4 Trafikksikkerhetsplan 2001 – 2004; tiltaksliste og status i 2017 
Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

1 Gatelys Gamleveien, Åsbygda 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg 

Begrunnelse: Skoleveg 

120.000,- 48.000,- 72.000,- 2001 

 

Ikke 

utført 

2 Gatelys Harehaugveien, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg, strekning 

fra Hagaringen til Bølgenveien 

Begrunnelse: Skoleveg 

240.000,- 196.000,- 144.000,- 2001 

 

Ikke  

utført 

3 Rundkjøring for buss, Hallingby 

Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et 

nytt kjøremønster ved Hallingby skole. Skille kjørende 

(busser) og gående (skolebarn). 

Begrunnelse: Trafikkfarlig blanding av busser og 

skolebarn. Skoleveg og nærområde til skole, barnehage 

mm.  

160.000,-  64.000,-   96.000,- 2002 

 

Utført 
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Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

4 Sikring av gangfelt ved Hønefoss skole, Hønefoss 

Beskrivelse: Opphøyet gangfelt, kanalisering, ledegjerde 

flyttes 

i krysset Hønengata / Glatveds gate 

Begrunnelse: Trafikkfarlig kryss utenfor Hønefoss skole 

 70.000,- Finansieres av statens 

vegvesen, Buskerud 

2002 

 

Utført 

5 Gatelys fra Botilrud til Hønen, Norderhov 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra 

Hønenkrysset til Botilrud 

Begrunnelse: Skoleveg og del av hovedrute i 

kommunedelplan for gående/syklende i Hønefossområdet  

250.000,- 100.000,- 150.000,

- 

2002 

 

Utført 

6 Gatelys langs Øvre Klekkenvei, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra Klekken 

til Vang skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

400.000,-   2003 

 

Utført 

7 Gang/sykkelveg langs Hvalsbruveien, Hallingby 

Beskrivelse: Bygging av gang/sykkelveg langs 

Hvalsbruveien utenfor Hallingby skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

   2003 

 

Utført 

8 Opphøyde gangfelt i Heradsbygdveien, Heradsbygda 

Beskrivelse: Bygge opphøyde gangfelt i Heradsbygdveien 

ved Frøyas vei, Anettes vei, Ve terrasse, 

Norderhovhjemmet og Veksalveien. 

Begrunnelse:  

Etterspurt av flere, stor trafikk. 

   2004 

 

Utført 

9 Gang/sykkelveg langs Klekkenveien, Haugsbygd 

Beskrivelse: Bygge gang/sykkelveg med gatelys fra 

Borgergata til Øvre Klekkenvei 

Begrunnelse: Skoleveg og del av hovedrute i 

kommunedelplan for gående/syklende i Hønefossområdet 

   2004 

 

Utført 
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Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

10 Rundkjøring for buss ved Vang skole, Haugsbygd 

Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et nytt 

kjøremønster ved Vang skole. Skille kjørende (busser) og 

gående (skolebarn). 

Begrunnelse: Skoleveg og nærområde til skole. 

200.000,- Allerede bevilget på 

kommunens 

investeringsbudsjett 

2002 

 

Utført 

11 Fortau langs Storløkkaveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Bygge fortau langs eksisterende veg, fra 

Indre Løkkavei til Rabbaveien 

Begrunnelse: Skolevei 

   2004 

 

Ikke  

utført 

12 Fortau og gatelys langs Trygstadveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Fortau langs ny (omlagt) vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2002 

 

Utført 

13 Fortau og gatelys langs Nordre Ringåsen, Norderhov 

Beskrivelse: Fortau langs eksisterende vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2003 

 

Ikke  

utført 

6 Særlig trafikkfarlige skoleveier 

6.1      Særlig farlige skoleveier 2017 

Særlig farlige skoleveier har våren 2017 vært på høring i skolenes samarbeidsutvalg.   

Høringsuttalelsene viser at det bare har kommet svært få trafikksikkerhetstiltak siden 

vedtak om særlig trafikkfarlige skoleveier ble fattet i 2009. Uttalelsene sier derfor at 

omfanget av særlige trafikkfarlige skoleveier må være omtrent uendret. 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur får sak om trafikksikkerhet og skoleveier til 

behandling i sitt junimøte 2017. 

                         . 

Vedtak fattet i dette møtet vil følge saken om trafikksikkerhetsplan til behandling i 

september 2017. 
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6.2      Særlig farlige skoleveier fra 01. august 2009  
(etter møte/sak 15/09 i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 03.06.09 redigert utgave av vedtak) 

   

Hallingby skole  
FV 172 både nord- og sørover fra Skollerud  

Haugsbygd ungdomsskole  
FV 166 Viul – Knestang  
FV 169 Hvals sletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren”  

FV 164 Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter og opp til krysset der  

Gjermundboveien tar av fra Ringkollveien  

FV 241Hadelandsveien – fra der gangveien slutter ved Putten, til grense mot Kirkeskolens 

opptaksområde.  

 

Helgerud skole  
FV 172 inntil 4 km fra skolen  

 

Hov ungdomsskole  
RV 35 ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta  

Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer  
RV 35 fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen  

 

Kirkeskolen  

FV 241 Fra Kirkeskolen til Vang skoles opptaksområdet (Lisletta)  

FV 156 Åsaveien fra Kalkverket  

FV 158 Fra Busund gård  

 

Nes  
E-16 inntil 4 km nord- og sørover der det ikke er gangvei eller fortau  

RV 243 Lindelia  

Kommunal vei Kvernbråten  

 

Sokna  
RV 7 inntil 4 km vest- og østover fra skolen  

Kryssing av RV 7 – undergang v/Pukerud – Lofthus - Skraperud  

 

Tyristrand  
RV 35 inntil 4 km mot Hønefoss og Modum, der det ikke er fortau eller gangvei. 

  

Ullerål skole  
RV 35 ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta  

                        Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer  

RV 35 fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen  

 

Vang skole  

FV 166 Viul – Knestang  

FV 169 Hvalssletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren”  

FV 164 Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter og opp til krysset der  

Gjermundboveien tar av fra Ringkollveien  

FV 241Hadelandsveien – fra der gangveien slutter ved Putten, til grense mot Kirkeskolens 

opptaksområde.  

 

Før Vegård og Stranden skole ble nedlagt var noen strekninger inn mot disse skolene vedtatt 

som særlig farlige; det var:  
 

o Vegård skole – (nå Steinsfjorden Montessoriskole)  

FV 156 fra Hole kommune grense på østsiden av Steinsfjorden til Kalkverket.  
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o Stranden skole – (nå Ringerike Montessoriskole)  

RV 35 Bjerkemoen/Styggdalen/omkjøringsveien  

RV 35 Ask «sentrum» til grensen mot Tyristrand /Egge/Veholt/Rønnerud)  

FV 173 Sandaker/Sørgefoss  

FV Snyta/Mælingen/Bjerkemoen  

 

o Steinerskolen i Ringerike  

Ingen strekninger definert som særlig trafikkfarlige 

7 Ulykkesstatistikk 2006 – 2015 
Ulykkesstatistikk og utvikling 

I perioden 2006 – 2015 er det totalt registrert 529 ulykker med 20 drepte og 83 hardt 

skadde på veiene i Ringerike kommune.. 

Det har vært en nedgang i antall ulykker og antall drepte/skadde etter toppårene 2007 

og 2008. De fleste ulykkene er møteulykker og utforkjøringer. Ulykkene er ganske 

jevnt fordelt på årets måneder, men juni har flest ulykker. Fredag er den ukedagen med 

flest ulykker, men fordelingen på ukedagene er ganske jevn.  

 

8 av totalt 729 drepte i tiårsperioden var bilførere, 5 passasjerer og 3 var syklister. 

Fordelt på aldersgrupper er aldersgruppen 25 – 34 år mest utsatt. I perioden ble 39 

unge under 15 år drept eller hardt skadet i trafikken.  

 

Fylkes- riks- og europaveier på  Ringerike som er særlig ulykkesbelastet: 

E 16 179 antall skadde/drepte 

FV 35 94 antall skadde/drepte 

FV 241 27 antall skadde/drepte 

RV 35 80 antall skadde/drepte 

RV 7 43 antall skadde/drepte 

 

Kommunale veier: 

De registrerte ulykkene på kommunale veier har nesten bare medført lettere skader, 

men på KV 1400, KV 18600, KV 6200 og på KV 7500 har det vært ulykker med hardt 

skadde. 

 

Private veier: 

På private veier i Ringerike er ulykkes- og skadebildet det samme som for de 

kommunale veiene. 
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 Kart med markering av ulykkessteder med drepte og hardt skadde 2006 - 2014 
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 Kart med markering av ulykkessteder med lettere skadde 2006 - 2014 
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8  Innspill til handlingsprogram for fylkesveier og riksveier 
Innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2018-2021 ble 

vedtatt i Kommunestyret 29.09.2016. Innspill til Handlingsprogram for riksveier 2018-

2021 (23) ble vedtatt i Formannskapet 21.02.2017. Innspillene formulerer hvilke tiltak 

kommunen ønsker utført på fylkesveier og riksveier i kommunen. Flere av innspillene 

omhandler trafikksikkerhet og er også innarbeidet i kommunens tiltaksliste i kapitel 9.   

8.1 Aktualisert fylkesvegstrategi; innspill til handlingsprogrammet for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018 – 2021 – kommunens innspill: 
 

Samferdselsutfordringer for kommunen/kommuneregionen 

a) Nytt trafikkbilde  

for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. I forbindelse med ny E16 

og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og effektivt 

fylkesveinett. Byggestart er tenkt i 2019 og dermed innenfor denne perioden. God 

tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer kommer i regionen. Et 

nytt trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer av fylkesveinettet. 

Tiltak i tabellen knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor valg av løsninger 

vil avhenge av hvordan trafikkbildet ser ut etter bygginga v ny E16 og Ringeriksbane. 

Intercitystasjon er tenkt der hvor dagens stasjon er nå. Det vil si at knutepunktet for 

kollektivt forflyttes. I stedet for pendlerbusser mot Oslo vil bussene gå mot IC - 

stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via Hvervenmoen vil forflyttes 

avhengig av plassering av kryssløsninger. 

 

b) Trafikksikkerhet 

Det er i dag stor trafikkbelastning på FV. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter 

Sandefjord det byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000 

innbygger og den mest belastede strekningen er FV. 35 gjennom Hønefoss, 

Gummikrysset – Hvervenkastet (Se KVU Hønefoss). På denne strekningen er det 

kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og gående, og for 

kollektivtrafikken. 

c) Ringerikespakken 

Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale 

planen for Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en 

tiltaksliste som videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i 

Ringeriksregionen vil det bli nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet, tilrettelegge 

infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av disse tiltakene vil 

være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og 

kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig ATP strategi i regionen. 

Områderegulering som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for 

det i planen slik at dette kan gjennomføres når planleggingen er ferdig. 
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d) Prioritering av Ringeriksregionen 

Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre 

kommuner i Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i 

fylkesvegstrategien så er det totalt avhengig av større summer til Ringerike. Det er 

stort etterslep på å ta igjen forfallet på fylkesveier og det er omfattende mangler på 

framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende. 

e) Kollektivt 

Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser. Flybussen i retning 

Gardermoen og via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt 

Oslo. Det er viktig for å avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom 

betydelig oppgradering. 

Ringerike kommunes innspill til handlingsprogrammet for fylkes og riksveier i tabellform 

FV. nr. Beskrivelse av tiltak Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til 

aktualisert 

fylkesvegstrategi 

Pri. 

FV. 241 

Fra avkjøring til 

FV. 156 mot Åsa – 

kommunegrensen 

mot Jevnaker 

Gang- og sykkelvei 

med undergang, 

eller annen 

trafikksikker løsning 

for å koble på til 
eksisterende G /S 

vei. 

Delmål F3: Fra Putten til avkjøringen til FV. 156 

mot Åsa er det stort behov for å øke 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Åsbygda til kommunegrensen 

er det behov for å øke framkommelighet og sikkerhet 

for myke trafikanter. 

2 

Fartsreduserende 

tiltak. 

Delmå LF 3: Gang- og sykkel krysser  

FV. 241 mellom Vestrum og Åserud i Åsbygda. Her 

det behov for en tryggere overgang. 

1 

Totalutbedring med 

bredere vei, 

midtstripe og 

belysning. 

Delmål F2 og T1: Deler av strekningen er utbedret, 

men det er stort behov for å redusere forfall på 

resterende veistrekninger og dermed øke 

trafikksikkerheten. 

1 

 

 

 

 

 

 

FV. 156 

Sundvollen- 

Åsa- 

Hesselberg 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Strekningen er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

2 

Busslomme. Delmål F 3 og F4: Strekningene r i stort behov av 

trygge venteplasser for elever fra Åsa som skal 

busses til Vang skole. 

2 

Total utbedring av 

bilvei . 

Delmål F2 og T1: Denne strekningen er i stort behov 

for å redusere forfall. Bredere vei, midtstripe og 

belysning vil øke framkommeligheten og 

trafikksikkerheten. 

2 

FV. 163 Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Fra Vesterntangen til Klekken. 

Strekning som er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

FV. 166 Fartsreduserende Delmål F 3: Trafikksikkerhetstiltak for Nedre 2 
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Knestanggata tiltak forbi 

barnehagen. 

Auren gårdsbarnehage. 

Utbedring av 

skolevei 

Delmål F 3 og F4: Trafikksikkerhetstiltak for 

god og trygg framkommelighet på skolevei, 

spesielt krysset Knestanggata/ Hvalsveien som 

mangler fotgjengerovergang mellom 

Knestanggata 74 og 81 er det en bakketopp med en 

etterkommende bratt bakke som skaper utrygg 

skolevei p.g.a. hålke og dårlig sikt. 

1 

FV. 181 

Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Streknings om er i stort behov for 

økt framkommelighet og sikkerhet for myke 
trafikanter. 

2 

FV. 178 Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Sokna skole langs 

Strømsoddveien til Permobakken 

Strekning som er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter. 

3 

FV. 180 

Viulveien 

Øke høyden på 

undergangen ved 

jernbane. 

Delmål F1: Tiltak vil øke framkommeligheten for 

store kjøretøy. 

3 

 FV. 35  Midler til parallell planlegging og gjennomføring av tiltak som 

knytter seg til fellesprosjektet med ny E16 og Ringeriksbanen. 

Lage 

hovedsykkelvegnett. 

Delmål T1,F3, F4, F5 og M4: Fra kryss 

FV.35/E16 mot Jevnaker (Gummikryssett) til 

Hvervenkastet er det stort behov for et 

sammenhengende, enhetlig og trygt 

sykkelvegnett. Mest kritiske punkt er 

«Sykehusbakken» som er en strekning på ca. 
200 meter fra svingen i Arnegårdsbakken opp 

langs FV. 35 mot Hvervenkastet. 

 Ny bru / bruløsning; 

Bybrua og 

Kvernbergsundbru. 

Delmål F5, F3, F4, M1 og M4: 

Kvernbergsund bru og Bybrua har stort behov 

for bedre gang- og sykkelløsninger. Hønefoss har også i 

stort behov av bedre framkommelighet 

for kollektivtrafikk. De to bruene er flaskehalser for all 

trafikk. 

Ny kryssløsning i 

Hønengata ved E16 

mot Jevnaker. 

Delmål F1: Her er det behov for en løsning 

som skaper bedre trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker inn 

mot Hønefoss sentrum. 

Utbedring av 

sykkelfelt i 

Hønengata. 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir lite brukt og oppleves 

som utrygt, spesielt for skolebarn.  

 

Krysset ved fv. 163 
trenger sikrere 

løsning for syklister 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir smalere i 
krysset og biler trekker over og inn i 

sykkelfeltet. Sykkelboksene trenger å bli 

tydeligere markert (farge?) så bilene ikke står der. 

Ny trafikkløsning Delmål F1, F3, T1, M1 og M 4:  

Fra sentrum vestover mot E16 og østover (bru ved 

Petersøya) er det behov for å planlegge nye 

trafikkløsninger på FV. 35 i sammenheng med vei og bane. 

 FV. 158 Planlegging og tiltak 

for nytt trafikkbilde 

ved kobling med 

nytt kryss for nye 

E16 ved 

Helgelandsmoen. 

Hvis eksisterende vei skal brukes bør den 

legges om og gå utenfor tettbebygd 

boligområde på Helgelandsmoen. Det bør primært vurderes 

en ny vei mot Hvervenkastet /Hønen, sekundært utbedre 

deler av eksisterende vei. 

 

 Se nærmere beskrivelse og forklaring i vedlegg som inneholder punkt 1) 
Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen. 
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8.2  Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) – kommunens innspill 
 

Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan datert 

28.04.16, hvor følgende ble vedtatt som innspill: 

1. Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen 

gjennomføres med byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv 

planfremdrift er derfor avgjørende.  

2. Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen 

ferdigstilles i første del av planperioden. 

3. Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at 

byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei 

øst-vest. 

4. Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres. 

5. Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort 

vekstpotensialet, og bør omfatte alle byregioner der miljø og 

kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

6. Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere 

samfunnsøkonomiske vurderinger, da det er mange effekter – som t.d. 

regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor merverdi i å legge til 

rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av effektiv 

og framtidsrettet infrastruktur. 

 

Uttalelsene til NTP er også kommunens innspill til programområde store prosjekter i 

Handlingsprogram for riksveger 2018-2021(23).    

Del 2: I tillegg til de tiltak som var med i regionens NTP-uttalelse, som omhandler de 

store prosjektene, er det behov for tiltak for de andre programområdene. Disse bes 

innarbeidet i handlingsprogrammet.  

Se tabell:  

Transportkorridor 

og rute 

 

Vei Beskrivelse av tiltak Programområde 

Korridor 2 Oslo-

Ørje/Magnor 

 

Rute 2 

E16 

Kryss E16/FV. 

35 øverst i 

Hønengata 

 

Ny kryssløsning/rundkjøring som skaper bedre 

trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker. 

Behovet for ny løsning avhenger av 

tidsperspektivet på utbygging av E16 Nymoen-

Eggemoen og videre til Olum 

Utbedringstiltak 

E16 mot 

Jevnaker  

 

 

 

Gang- og sykkelvei 

 

Koble Hønefoss og Jevnaker sammen med 

trygg sykkelvei. En del av ringen rundt 

Hønefoss via FV. 241 mellom Klækken og 

Jevnaker. Store arbeidsplasser på Eggemoen, 

Austjord og Kistefoss blir tilgjengelig for 

sykkel fra Hønefoss og Jevnaker.  
Vurdere sykkelvei på ny bru mellom Eggemoen 

og krysset ved fv. 241. 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

 

Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 
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RV. 35 

Hønefoss-

Nakkerud 

 

Gang- og sykkelvei 

 

3 strekninger: i prioritert rekkefølge: 

1. Koble sammen Ask med Hønefoss.  

2. Koble sammen Ask med Tyristrand. 

3. Koble sammen Tyristrand med 

Nakkerud. 

Strekning 1 må ses i sammenheng med 

fellesprosjektet for RRB og E16. 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

 

Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 
 

Rute 5b 

 

RV. 7  

Veme-Sokna 

Utbedring av flere delstrekninger langs rv. 7 

slik at det blir en helhetlig vegstandard 
 

Utbedringstiltak 

RV. 7 Gang- og sykkelvei mellom Bårnås bru og 

Gardhammer søndre 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

Trafikksikkerhets-

tiltak  

Miljøtiltak 

RV. 7 

Pukerudhagen 

 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhets-

tiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 

 

Rute 5c 
 

 

E16 

 

Øverst i 

Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhets-

tiltak  

 

Miljøtiltak 

Generelle innspill 

Innfartsparkeringer og 

pendlerparkeringer 

Utredning og etablering av flere 

innfartsparkeringer til Hønefoss. Dette bør ses i 
sammenheng med kollektivtrafikk og 

tilrettelegging for gående og syklende for å 

minske biltrafikken i Hønefoss sentrum. 

Fellesprosjektet vil generere et annet 

kollektivbehov etter at Ringeriksbanen en bygd. 

Kollektivtiltak 

Veistandard Fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering 

av standard. Bygging av de store 

samferdselsprosjektene som starter i 2019 vil 
belaste det øvrige veinettet utover normal drift.  

Forfall 

Kollektivknutepunkt Utredning og tilrettelegging for kollektivtrafikk 

mot knutepunkt.   

Kollektivtiltak 

E16/RRB Innspill til planprogram fra 

regionen og Buskerud fylkeskommune 

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som 

også inneholder innspill som berører forholdet 

mellom fellesprosjektet, kommunale og 

fylkeskommunale veier. 
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9  Handlingsprogram 2018-2021 –  tiltaksliste på høring 
Dette er en foreløpig liste over fysiske tiltak. Den skal bearbeides og fullføres etter at 

høringsfristen 15.08.17. gått ut.. Det er derfor ikke heller lagt inn prioriteringer i listen 

enda. Listen er organisert etter kommunale veier, fylkesveier og europa- og riksveier.  

 

 

Pri. Tiltak 
 nr. 

Sted Fysiske tiltak Begrunnelse Tiltakshaver 

Kommunale veier 
 1 Almemoen  Uoversiktlig kryss G/S-

vei i bakke 
Kommunen 

 2 Hov Ungdoms- 
skole 

Etablere nytt 
krysningspunkt 

Skoleelevene benytter 
korteste vei istedenfor 
gangfeltet 

 3 Holmboes 
gate 

Etablere gangfelt  

 4 Vinterroveien Nytt autovern  

 5 Helgerudveien Nytt autovern  

 6 Bålerudveien Nytt autovern  

 7 Flattumveien  Kjøretøy på G/S-vei 

 8 Hovsmarkveien 30 sone forlenget 
nærmere 
Rundtom 

 

Fylkesveier 
 9 FV 241  

Fra Putten til 
avkjøringen til fv. 
156 
mot Åsa 

Gang- og sykkelvei 
med undergang, 
eller annen 
trafikksikker løsning 
for å koble på til 
eksisterende G /S 
vei. 

Stort behov for å øke 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

Statens 
vegvesen 

 10 FV 241 
Fra Åsbygda til 
kommunegrensen 

Gang- og sykkelvei Øke sikkerheten for 
myke trafikanter 

 11 FV 241 
Mellom Vesetrud 
og Åserud i 
Åsbygda. 

Etablere nytt 
kryssingspunkt 

Gang- og sykkelvei 
krysser fv. 241 
mellom Vesetrud og 
Åserud i Åsbygda. Her er 
det behov for en 
tryggere overgang. 
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 12 FV 241 
Fra avkjøring til 
fv. 156 mot Åsa – 
kommunegrensen 
mot Jevnaker 

Totalutbedring med 
bredere vei, 
midtstripe og 
belysning. 

Deler av strekningen er 
utbedret, men det er stort 
behov for å 
redusere forfall på 
resterende veistrekninger 
og dermed øke 
trafikksikkerheten 

Statens 
vegvesen 

 13 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Gang- og sykkelvei Strekningen er i stort behov 
for økt 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 14 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Etablere 
busslommer 

Strekningen er i stort behov 
av trygge venteplasser for 
elever fra Åsa som 
skal busses til Vang skole 

 15 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Total utbedring av 
bilvei 

Denne strekningen er i stort 
behov for å redusere forfall. 
Bredere vei, 
midtstripe og belysning vil 
øke 
framkommeligheten og 
trafikksikkerheten. 

 16 FV 163 
Klekken- 
Vesternbakken 

Gang- og sykkelvei Fra Vesternbakken til 
Klekken. Strekning som er i 
stort behov for økt 
fremkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 17 FV 166 
Knestanggata 

Fartsreduserende 
tiltak 

Trafikksikkerhetstiltak for 
Nedre 
Auren gårdsbarnehage 

 18 FV 166 
Knestanggata 

Utbedring av 
skolevei 

Trafikksikkerhetstiltak for 
god og trygg 
framkommelighet på 
skolevei, 
spesielt krysset 
Knestanggata/Hvalsveien 
som mangler 
fotgjengerovergang. Mellom 
Knestanggata 74 og 81 er det 
en bakketopp 
med en etterkommende 
bratt bakke som 
skaper utrygg skolevei pga. 
hålke og dårlig sikt. 

 19 FV 181 
Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Streknings om er i stort 
behov for 
økt framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 
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 20 FV 178 
Fra Sokna skole 
langs 
Strømsoddveien 
til Permobakken 

Gang- og sykkelvei Strekning som er i stort 
behov for økt 
framkommelighet 
og sikkerhet for myke 
trafikanter.  

Statens 
vegvesen 

 21 FV 35  
Hvervenmoen-
Gummikrysset 

Løsninger for syklister 
langs hele strekningen 
som øker sikkerheten 
og resulterer i mindre 
fortaussykling. 

Mye konflikter og ulykker 
mellom bilister og 
syklister, og mellom 
syklister og gående.  

 22 FV 35 
«Sykehusbakken», 
en strekning på 
ca. 200 meter fra 
svingen i 
Arnegårdsbakken 
opp langs fv. 35 
mot 
Hvervenkastet 

Løsning som skiller 
syklister fra gående og 
minsker faren for å falle 
ut i bilvei. 

Dagens situasjon med 
smalt fortau, skarp sving 
med dårlig sikt og ingen 
skjerming mot bilvei med 
høy ÅDT er meget 
trafikkfarlig. 

 23 FV 35 
Kryss ved FV 163 

Sikrere kryssløsning for 
syklister 

Sykkelfeltet blir smalere i 
krysset og biler trekker 
over og inn i sykkelfeltet. 
Sykkelboksene trenger å 
bli tydeligere markert 
(farge?) så bilene ikke står 
der. 

Europa- og riksveier 
 24 E16  

Mot Jevnaker 
Gang- og sykkelvei Koble Hønefoss og 

Jevnaker sammen med 
trygg sykkelvei 

Statens 
vegvesen 

 25 RV 35 
Hønefoss-
Nakkerud 

Gang- og sykkelvei Trygge hele strekningen 
for myke trafikanter da 
flere delstrekninger 
mangler.  

 26 RV 7  
Bårnås bru og 
Gardhammer 
søndre 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten for 
myke trafikanter 

 27 RV 7 Lys langs gangvei  

 28 E16 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten for 
myke trafikanter 
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10 Budsjettmessige konsekvenser 
Alle tiltak må settes inn i en budsjettmessig sammenheng 

Ansvar og gjennomføring av tiltak innenfor det kommunale ansvarsområdet vil ligge 

til enhet for teknisk forvaltning. 

10.1 Statlige midler 

Kommunen vil søke om midler til trafikksikkerhetstiltak. Det kan søkes om inntil 60 

% av beregnet kostnad til et prosjekt. 

Når det gjelder prosjekter på fylkesveier må kommunen lage utbyggingsavtale med 

Statens vegvesen før arbeidet kan igangsettes. Det er også mulig å søke om tilskudd til 

trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveier. 

11 Evaluering av planen 
Hoved evaluering hvert 4. år i forbindelse med rullering av planen. 
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2 Bakgrunn for planen 

 

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende for at nasjonale mål om reduksjon i 

antall drepte og hardt skadde i trafikken skal nås. 

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier barnehage- og 

skoleeier, arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse 

og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og 

forskrifter har kommunene plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebygging i 

alle sektorer. 

3 Organisering, gjennomføring og ansvar 
 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen. 

Arbeidsgruppa består av: 

 

 Geir Svingheim, spesialrådgiver - oppvekst 

 Linda Engstrøm, arealplanlegger – areal og byplankontoret 

 Morten Fagerås, saksbehandler teknisk forvaltning 

 

Trafikksikkerhetsplanen skal behandles politisk, evalueres og revideres fortløpende og 

gjelde fram til 2021. 

 Teknisk forvaltning følger opp planens prioriteringer, politiske vedtak og tar 

årlig initiativ til å søke fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetstiltak. 

Planen skal uttrykke visjon og hovedmål for trafikksikkerhetsarbeidet, og gi grunnlag 

for prioritering av søknad om tildeling av trafikksikkerhetsmidler fra Buskerud 

fylkeskommune. 

 

3.1      Kommunens ansvarsområder i trafikksikkerhetsarbeidet   

Kommunen har ansvar for investeringer, drift, og vedlikehold av det kommunale 

vegnettet. Som vegholder, har kommunen også et spesifikt ansvar for 

trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. I henhold til folkehelseloven og plan- og 

bygningsloven, har kommune et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker 

lokalt. Kommunen har myndighet og virkemidler som kan bidra til økt innsats i det 

lokale trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

3.2      Roller og oppgaver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen 
Enhet for teknisk forvaltning og enhet for miljø og arealforvaltning skal fungere som 

bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker. 

Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning er det politiske organ som håndterer 

trafikksikkerhetsspørsmål politisk  
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4 Mål og strategier 

4.1 Visjon og mål nasjonalt:  

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2014-2017, som bygger på Nasjonal 

Transportplan (NTP) 2014-2023, har en visjon om et transportsystem der ingen blir 

drept eller hardt skadd, kalt Nullvisjonen. Dette er en visjon og ikke et mål, men skal 

være noe å strekke seg etter. Et etappemål er at det i 2024 ikke skal være flere enn 500 

drepte eller hardt skadde i trafikken. 

 

4.2 Regionale mål 

Buskerud fylkeskommune forankrer sitt trafikksikkerhetsarbeid i den nasjonale                

nullvisjonen. I arbeidet mot nullvisjonen har fylket satt seg følgende  

etappemål: 

 Antallet hardt skadde og drepte skal halveres innen 2023 

 

Etappemålet er en halvering av antallet drepte og hardt skadde innen 2024,  

sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011. 

 

Fylkeskommunen har også et delmål som henger sammen med det nasjonale  

målet om at veksten i persontransport skal foregå på sykkel, til fots eller ved bruk av  

kollektivtransport:  

 Antallet drepte og skadde skal ikke øke selv om flere går og sykler.  

 

4.3 Kommunale mål og strategier-kommuneplanens samfunnsdel 
Kommunens trafikksikkerhetsarbeid må ses i sammenheng med kommunens mål i 

kommuneplanens samfunnsdel om vekst og utvikling. Et mål er at det i 2030 skal bo 

40 000 innbyggere i Ringerike. En stor vekst i innbyggerantall genererer en økning i 

persontransport. Et annet mål er at Ringerike og omland skal ha effektive 

samferdselsløsninger. Dette skal blant annet gjennomføres ved å utvikle infrastruktur 

som øker mulighetene for næringsutvikling. I kommunens arbeid med å møte en 

økning i persontransport og med utvikling av infrastruktur for næringsutvikling er 

trafikksikkerhet et viktig tema.   
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4.3.1 Mål  

Ringerike kommune støtter opp om Nullvisjonen, og legger den til grunn for sitt 

trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Kommunens mål sammenfattes i det følgende: 

 Redusere antall ulykker i trafikken 

 Sikre trygge skoleveier 

 Forbedre sikkerheten og tilretteleggingen for syklister (og gående)  

 Antall drepte eller hardt skadde skal halveres innen 2021. 

5      Organisatoriske og mindre fysiske tiltak 

5.1    Tiltak i areal- og byplanavdeling og byggesaksavdeling 

Planen skal koordineres med kommunens øvrige planverk, herunder kommuneplanen. 

Trafikksikkerhet skal være et grunnelement i all arealplanlegging. Det skal lages gode 

rutiner på vurdering av trafikksikkerhet i forbindelse med alle omsøkte byggesaker og 

i alt planarbeid.  

 

5.2     Holdningsskapende arbeid 
Organisatoriske tiltak som økt fokus på trafikkopplæringen i barnehager og skoler vil 

bidra til økt trafikksikkerhet. Trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid er viktige 

element i å skape gode trafikanter. Dette skal det arbeides med i alle aldersgrupper. De 

voksne, og særlig foreldre/foresatte er forbilder for barna og unge. Barnehage og skole 

er viktige arenaer for trafikkopplæring. 

Det holdningsskapende arbeidet innebærer: 

 Holdningsutviklende trafikksikkerhets arbeid med fokus på forebygging og 

holdningsskapende tiltak i befolkningen.  

 Løfte arbeidet med trafikksikkerhet til å gjelde hele kommunen som 

organisasjon og synliggjøre betydningen dette har for folkehelsen.  

 Trafikksikkerhetsarbeid i skoler og barnehager.  

 Sikre at helsestasjon, barnehage og skole har trafikksikkerhet som tema i løpet 

av året.  

 Elevene i ungdomsskolen (10.klasse) skal få møte noen som har erfaring med 

trafikkulykker som en del av det forebyggende arbeidet.  

 Hovedmålgruppe i det forebyggende holdningsskapende arbeidet er barn og 

unge.  

 Utsatte grupper skal få informasjon.  

 Sette fokus på eldre og trafikksikkerhet.  
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5.2.1   Trafikkopplæring  i barnehage 

Trafikken er en del av barnas hverdag. Det er derfor viktig at barna gis en god 

opplæring og veiledning for å bli så gode trafikanter som mulig. 

I Rammeplan for barnehagen kapittel 9; Nærmiljø og samfunn står det:  

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna lærer å 

orientere seg og ferdes trygt. 

I barnehagene er hverdagssituasjoner et godt utgangspunkt for trafikkopplæringen. 

Trafikksikkerhet og holdningsskapende informasjon er viktig å ta opp på 

foreldremøter allerede i barnehagen. Aktuelle temaer er sikring av barn i bil og barnas 

trafikkopplevelser på veien til og fra barnehagen. 

 

5.2.2    Trafikkopplæring i grunnskolen 

I skolen skal barna oppøve praktiske ferdigheter samtidig som de skal få utviklet en 

mer teoretisk forståelse av hvordan trafikken fungerer. 

Læreplanen har følgende kompetansemål;  

etter 4. trinn skal elevene: 

 følge trafikkregler for fotgjengere og syklister, etter 7. trinn: 

 praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel. Etter 10. trinn: 

 elevene skal kunne gjøre rede for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og 

minsker skader ved uhell og ulykker. 

 Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, og hvordan kraft er knyttet til 

akselerasjon. 

 Gjennomføre forsøk med lys, syn, farger, - beskrive og forklare resultatene. 

 

Det skal samarbeides med foreldrene slik at elevene blir flinke til å ferdes i trafikken. 

 

5.2.3 Gjennomgående tema som skal vurderes i alle planer 

Folkehelse 

Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Det som er spesielt for 

trafikk-ulykker, er at de tar for mange unge liv. 

 

Miljø, energi og klima  

Trafikk og miljø hører tett sammen. Viktige miljøtiltak er å få ned utslippene av klimagasser,  

redusere støy og lokal luftforurensing, og øke fokuset på kollektivtrafikk og aktive 

transportmidler (gå og sykle).  

 

Universell utforming og annen  

Universell utforming er viktig i all samfunnsplanlegging for å sikre et likeverdig tilbud til alle  

kommunens innbyggere. Dette gjelder også innen trafikksikkerhet og skal være veiledende i 

måten kommunen tilrettelegger utforming og bruk av holdeplasser, gangfelt, belysning, 

materialvalg, fargevalg osv. 
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Barn og unge 

Barn og unge er en utsatt gruppe i trafikkbildet. For å forebygge trafikkulykker, er arbeid 

rettet mot denne gruppen særlig viktig. Her er det avgjørende med et bredt og kontinuerlig 

fokus, der vegtiltak og holdningsskapende arbeid går hånd i hånd. 

 

5.2.3     Generell informasjon 

Målet med informasjon er å endre folks adferd slik at trafikken blir sikrere, og 

ulykkestallet går ned. I tillegg forventes det at slike tiltak skal skape forståelse for 

restriksjoner og kontrollvirksomhet i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Informasjon brukes for å gjøre trafikantene oppmerksomme på situasjoner som krever 

stor aktsomhet. Informasjon gis: 

 Gjennom kampanjer 

 Ved annonser rettet mot trafikanter i sin alminnelighet eller i bestemte 

situasjoner 

 Til bestemte grupper, for eksempel eldre, ungdom, ved skolestart, 

påsketrafikanter osv. 

 

Informasjonstiltak kan med fordel gjennomføres i samarbeid med frivillige 

organisasjoner som er aktive i lokalmiljøet, for eksempel idrettslag, velforeninger 

Trygg Trafikk med flere. 

5.3      Mindre fysiske tiltak 
Trafikksikkerhet skal legges til grunn for arbeidet på kommunale veier. Flere enklere 

fysiske tiltak kan gi store forbedringer for trafikksikkerheten. Fjerning av 

sikthindrende vegetasjon er et viktig tiltak. Her har grunneier eller den som disponerer 

en eiendom ansvar for å sørge for fri sikt ved avkjørsel til veg eller gang- og 

sykkelvei. Dette er noe kommunen må påminne om og følge opp.   

Oppgradering av bussholdeplasser, vegbelysning, fartsbegrensninger og gode rutiner 

for rydding av snø og grus på fortau og gang- og sykkelveier er også viktige tiltak for 

å forbedre trafikksikkerheten.    

Andre tiltak som kommunen vil satse på er å beholde eksisterende snarveger og  

stier. Dette er høyaktuelt i forbindelse med mange reguleringssaker. 

 

Fysiske tiltak må samordnes med hovedplan for veier i Ringerike 
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5.4 Trafikksikkerhetsplan 2001 – 2004; tiltaksliste og status i 2017 
 

Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

1 Gatelys Gamleveien, Åsbygda 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg 

Begrunnelse: Skoleveg 

120.000,- 48.000,- 72.000,- 2001 

 

Ikke 

utført 

2 Gatelys Harehaugveien, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg, strekning 

fra Hagaringen til Bølgenveien 

Begrunnelse: Skoleveg 

240.000,- 196.000,- 144.000,- 2001 

 

Ikke  

utført 

3 Rundkjøring for buss, Hallingby 

Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et 

nytt kjøremønster ved Hallingby skole. Skille kjørende 

(busser) og gående (skolebarn). 

Begrunnelse: Trafikkfarlig blanding av busser og 

skolebarn. Skoleveg og nærområde til skole, barnehage 

mm.  

160.000,-  64.000,-   96.000,- 2002 

 

Utført 

 5    4 Sikring av gangfelt ved Hønefoss skole, Hønefoss 

Beskrivelse: Opphøyet gangfelt, kanalisering, 

ledegjerde flyttes 

i krysset Hønengata / Glatveds gate 

Begrunnelse: Trafikkfarlig kryss utenfor Hønefoss skole 

 70.000,- Finansieres av Statens 

vegvesen, Buskerud 

2002 

 

Utført 

5        5 

 

Gatelys fra Botilrud til Hønen, Norderhov 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra 

Hønenkrysset til Botilrud 

Begrunnelse: Skoleveg og del av hovedrute i 

kommunedelplan for gående/syklende i 

Hønefossområdet  

250.000,- 100.000,- 150.000,- 2002 

 

Utført 
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6 Gatelys langs Øvre Klekkenvei, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra Klekken 

til Vang skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

400.000,-   2003 

 

Utført 

7 Gang/sykkelveg langs Hvalsbruveien, Hallingby 

Beskrivelse: Bygging av gang/sykkelveg langs 

Hvalsbruveien utenfor Hallingby skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

   2003 

 

Utført 

8 Opphøyde gangfelt i Heradsbygdveien, Heradsbygda 

Beskrivelse: Bygge opphøyde gangfelt i 

Heradsbygdveien ved Frøyas vei, Anettes vei, Ve 

terrasse, Norderhovhjemmet og Veksalveien. 

Begrunnelse:  

Etterspurt av flere, stor trafikk. 

   2004 

 

Utført 

9 Fortau langs Klekkenveien, Haugsbygd er bygd.    2004 Utført 

10 Rundkjøring for buss ved Vang skole, Haugsbygd 

Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et nytt 

kjøremønster ved Vang skole. Skille kjørende (busser) og 

gående (skolebarn). 

Begrunnelse: Skoleveg og nærområde til skole. 

200.000,- Allerede bevilget på 

kommunens 

investeringsbudsjett 

2002 

 

Utført 

11 Fortau langs Storløkkaveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Bygge fortau langs eksisterende veg, fra 

Indre Løkkavei til Rabbaveien 

Begrunnelse: Skolevei 

   2004 

 

Ikke  

utført 

12 Fortau og gatelys langs Trygstadveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Fortau langs ny (omlagt) vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering 

gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2002 

 

Utført 

13 Fortau og gatelys langs Nordre Ringåsen, Norderhov 

Beskrivelse: Fortau langs eksisterende vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering 

gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2003 

 

Ikke  

utført 
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6 Særlig trafikkfarlige skoleveier 
 

Særlig farlige skoleveier har våren 2017 vært på høring i skolenes samarbeidsutvalg.   

Høringsuttalelsene viser at det bare har kommet svært få trafikksikkerhetstiltak siden 

forrige vedtak om særlig trafikkfarlige skoleveier i 2009 

 

Ringerike kommunestyre vedtok i 97/17 07.09.17 at følgende strekninger er særlig 

trafikkfarlige.  

På disse strekningene innvilges elevene fri skoleskyss uavhengig av avstand. 

 

Hallingby skole 
E 16    Der det ikke er gang- eller sykkelvei 

FV 172    Både nord- og sørover fra Skollerud 

 

Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole 
FV 166   Viul – Knestang 

FV 169    Hvalssletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren” 

FV 164    Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter       

   

Helgerud skole 
FV 172    Inntil 4 km fra skolen 

  

Ullerål skole og Hov ungdomsskole 
RV 35    Ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta 

Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer 

RV 35    Fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen 

 

Kirkeskolen 
FV 241  Fra grense mot Vang skoles opptaksområde til krysset der Åsaveien tar av 

fra FV 156 Åsaveien fra Kalkverket 

 

Nes 
E 16    Der det ikke er gang- eller sykkelvei 

RV 243    Lindelia 

KV   Kommunal vei Kvernbråten 
 

Sokna 
RV 7   Inntil 4 km vest- og østover fra skolen der det ikke er gang- sykkelvei. 

Kryssing av RV 7 – undergang v/Pukerud – Lofthus – Skraperud 

 

Tyristrand 
RV 35   Inntil 4 km mot Hønefoss og Modum, der det ikke er gang- sykkelvei. 

 

Steinsfjorden skole – montessoriskole 
FV 156    Fra Hole grense på østsiden av Steinsfjorden til Kalkverket. 

 

Ringerike Montessoriskole – tidligere Stranden skole 
RV 35    Bjørkemoen/Styggdalen 
RV 35    Mot Tyristrand der det ikke er gang- sykkelvei 
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7 Ulykkesstatistikk 2006 – 2015 
 

Ulykkesstatistikk og utvikling 

I perioden 2006 – 2015 er det totalt registrert 529 ulykker med 20 drepte og 83 hardt 

skadde på veiene i Ringerike kommune.. 

Det har vært en nedgang i antall ulykker og antall drepte/skadde etter toppårene 2007 

og 2008. De fleste ulykkene er møteulykker og utforkjøringer. Ulykkene er ganske 

jevnt fordelt på årets måneder, men juni har flest ulykker. Fredag er den ukedagen med 

flest ulykker, men fordelingen på ukedagene er ganske jevn.  

 

8 av totalt 729 drepte i tiårsperioden var bilførere, 5 passasjerer og 3 var syklister. 

Fordelt på aldersgrupper er aldersgruppen 25 – 34 år mest utsatt. I perioden ble 39 

unge under 15 år drept eller hardt skadet i trafikken.  

 

Fylkes- riks- og europaveier på Ringerike som er særlig ulykkesbelastet: 

E 16 179 antall skadde/drepte 

FV 35 94 antall skadde/drepte 

FV 241 27 antall skadde/drepte 

RV 35 80 antall skadde/drepte 

RV 7 43 antall skadde/drepte 

 

Kommunale veier: 

De registrerte ulykkene på kommunale veier har nesten bare medført lettere skader, 

men på KV 1400, KV 18600, KV 6200 og på KV 7500 har det vært ulykker med hardt 

skadde. 

 

Private veier: 

På private veier i Ringerike er ulykkes- og skadebildet det samme som for de 

kommunale veiene. 

 

 

 

 

Fargesymboler på kartsidene (s12 og s13): 

 

O – rød sirkel - drepte 

O - gul sirkel – hardt skadde  

 O – grønn sirkel – lettere skadde 
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 Kart med markering av ulykkessteder med drepte og hardt skadde 2006 - 2014 

o  
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 Kart med markering av ulykkessteder med lettere skadde 2006 - 2014 
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8  Innspill til handlingsprogram for fylkesveier og riksveier 
 

Innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2018-2021 ble 

vedtatt i Kommunestyret 29.09.16. Innspill til Handlingsprogram for riksveier 2018-

2021 (23) ble vedtatt i Formannskapet 21.02.17. Innspillene formulerer hvilke tiltak 

kommunen ønsker utført på fylkesveier og riksveier i kommunen. Flere av innspillene 

omhandler trafikksikkerhet og er også innarbeidet i kommunens tiltaksliste i kapitel 9.   

8.1 Aktualisert fylkesvegstrategi; innspill til handlingsprogrammet for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018 – 2021 – kommunens innspill: 
Samferdselsutfordringer for kommunen/kommuneregionen 

a) Nytt trafikkbilde  

for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. I forbindelse med ny E16 

og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og effektivt 

fylkesveinett.. God tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer 

kommer i regionen. Et nytt trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer 

av fylkesveinettet. Tiltak i tabellen knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor 

valg av løsninger vil avhenge av hvordan trafikkbildet ser ut etter bygging av ny E16 

og Ringeriksbane. Intercitystasjon er tenkt der hvor dagens stasjon er nå. Det vil si at 

knutepunktet for kollektivt forflyttes. I stedet for pendlerbusser mot Oslo vil bussene 

gå mot IC - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via Hvervenmoen 

vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger. 

 

b) Trafikksikkerhet 

Det er i dag stor trafikkbelastning på FV. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter 

Sandefjord det byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000 

innbygger og den mest belastede strekningen er FV. 35 gjennom Hønefoss, 

Gummikrysset – Hvervenkastet (Se KVU Hønefoss). På denne strekningen er det 

kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og gående, og for 

kollektivtrafikken. 

 

c) Ringerikespakken 

Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale 

planen for Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en 

tiltaksliste som videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i 

Ringeriksregionen vil det bli nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet, tilrettelegge 

infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av disse tiltakene vil 

være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og 

kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig transportstrategi i regionen. 

Områderegulering som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for 

det i planen slik at dette kan gjennomføres når planleggingen er ferdig. 
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d) Prioritering av Ringeriksregionen 

Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre 

kommuner i Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i 

fylkesvegstrategien så er det totalt avhengig av større summer til Ringerike. Det er 

stort etterslep på å ta igjen forfallet på fylkesveier og det er omfattende mangler på 

framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende. 

 

e) Kollektivt  

Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser. Flybussen i retning 

Gardermoen og via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt 

Oslo. Det er viktig for å avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom 

betydelig oppgradering. 

 

 Ringerike kommunes innspill til handlingsprogrammet for fylkes og riksveier i tabellform 

FV. nr. Beskrivelse av tiltak Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til 

aktualisert 

fylkesvegstrategi 

Pri. 

FV. 241 

Fra avkjøring til 

FV. 156 mot Åsa – 

kommunegrensen 

mot Jevnaker 

Gang- og sykkelvei 

med undergang, 

eller annen 

trafikksikker løsning 

for å koble på til 

eksisterende G /S 

vei. 

Delmål F3: Fra Putten til avkjøringen til FV. 156 

mot Åsa er det stort behov for å øke 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Åsbygda til kommunegrensen 
er det behov for å øke framkommelighet og sikkerhet for 

myke trafikanter. 

2 

Fartsreduserende 

tiltak. 

Delmå LF 3: Gang- og sykkel krysser  

FV. 241 mellom Vestrum og Åserud i Åsbygda. Her det 

behov for en tryggere overgang. 

1 

Totalutbedring med 

bredere vei, 

midtstripe og 

belysning. 

Delmål F2 og T1: Deler av strekningen er utbedret, men 

det er stort behov for å redusere forfall på resterende 

veistrekninger og dermed øke trafikksikkerheten. 

1 

 

 

 

 

FV. 156 

Sundvollen- 

Åsa- 

Hesselberg 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Strekningen er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

2 

Busslomme. Delmål F 3 og F4: Strekningene r i stort behov av trygge 

venteplasser for elever fra Åsa som skal busses til Vang 
skole. 

2 

Total utbedring av 

bilvei . 

Delmål F2 og T1: Denne strekningen er i stort behov for 

å redusere forfall. Bredere vei, midtstripe og belysning 

vil øke framkommeligheten og trafikksikkerheten. 

2 

FV. 163 Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Fra Vesterntangen til Klekken. 

Strekning som er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

FV. 166 

Knestanggata 

Fartsreduserende 

tiltak forbi 

barnehagen. 

Delmål F 3: Trafikksikkerhetstiltak for Nedre 

Auren gårdsbarnehage. 

2 
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FV. 166 

Knestanggata 

Utbedring av 

skolevei 

Delmål F 3 og F4: Trafikksikkerhetstiltak for 

god og trygg framkommelighet på skolevei, 

spesielt krysset Knestanggata/ Hvalsveien som mangler 

fotgjengerovergang mellom 

Knestanggata 74 og 81 er det en bakketopp med en 

etterkommende bratt bakke som skaper utrygg skolevei 

p.g.a. hålke og dårlig sikt. 

1 

FV. 181 

Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Streknings om er i stort behov for 

økt framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

2 

FV. 178 Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Sokna skole langs 
Strømsoddveien til Permobakken 

Strekning som er i stort behov for økt framkommelighet 

og sikkerhet for myke trafikanter. 

3 

FV. 180 

Viulveien 

Øke høyden på 

undergangen ved 

jernbane. 

Delmål F1: Tiltak vil øke framkommeligheten for store 

kjøretøy. 

3 

 

FV. 35  Midler til parallell planlegging og gjennomføring av tiltak som 

knytter seg til fellesprosjektet med ny E16 og Ringeriksbanen. 

Lage 

hovedsykkelvegnett. 

Delmål T1,F3, F4, F5 og M4: Fra kryss 

FV.35/E16 mot Jevnaker (Gummikryssett) til 

Hvervenkastet er det stort behov for et 

sammenhengende, enhetlig og trygt 

sykkelvegnett. Mest kritiske punkt er 

«Sykehusbakken» som er en strekning på ca. 

200 meter fra svingen i Arnegårdsbakken opp 
langs FV. 35 mot Hvervenkastet. 

 Ny bru / bruløsning; 

Bybrua og 

Kvernbergsundbru. 

  Delmål F5, F3, F4, M1 og M4: 

Kvernbergsund bru og Bybrua har stort behov 

for bedre gang- og sykkelløsninger. Hønefoss har også i stort 

behov av bedre framkommelighet 

for kollektivtrafikk. De to bruene er flaskehalser for all trafikk. 

Ny kryssløsning i 

Hønengata ved E16 

mot Jevnaker. 

Delmål F1: Her er det behov for en løsning 

som skaper bedre trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker inn mot 

Hønefoss sentrum. 

Utbedring av 

sykkelfelt i 

Hønengata. 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir lite brukt og oppleves 

som utrygt, spesielt for skolebarn.  

 

Krysset ved fv. 163 

trenger sikrere 

løsning for syklister 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir smalere i 

krysset og biler trekker over og inn i 

sykkelfeltet. Sykkelboksene trenger å bli 
tydeligere markert (farge?) så bilene ikke står der. 

Ny trafikkløsning Delmål F1, F3, T1, M1 og M 4:  

Fra sentrum vestover mot E16 og østover (bru ved 

Petersøya) er det behov for å planlegge nye 

trafikkløsninger på FV. 35 i sammenheng med vei og bane. 

FV. 158 Planlegging og tiltak 

for nytt trafikkbilde 

ved kobling med 

nytt kryss for nye 

E16 ved 

Helgelandsmoen. 

Hvis eksisterende vei skal brukes bør den 

legges om og gå utenfor tettbebygd 

boligområde på Helgelandsmoen. Det bør primært vurderes en 

ny vei mot Hvervenkastet /Hønen, sekundært utbedre deler av 

eksisterende vei. 
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8.2  Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) – kommunens innspill 

 

Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP) datert 

28.04.16, hvor følgende ble vedtatt som innspill: 

1. Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen 

gjennomføres med byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv 

planfremdrift er derfor avgjørende.  

2. Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen 

ferdigstilles i første del av planperioden. 

3. Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at 

byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei 

øst-vest. 

4. Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres. 

5. Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort 

vekstpotensialet, og bør omfatte alle byregioner der miljø og 

kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

6. Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere 

samfunnsøkonomiske vurderinger, da det er mange effekter – som t.d. 

regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor merverdi i å legge til 

rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av effektiv 

og framtidsrettet infrastruktur. 

 

Uttalelsene til NTP er også kommunens innspill til «programområde store prosjekter» 

i Handlingsprogram for riksveger 2018-2021(23).    

Del 2: I tillegg til de tiltak som var med i regionens NTP-uttalelse, som omhandler de 

store prosjektene, er det behov for tiltak for de andre programområdene. Disse bes 

innarbeidet i handlingsprogrammet.  

Se tabell:  

Transportkorridor 

og rute 

 

Vei Beskrivelse av tiltak Programområde 

Korridor 2 Oslo-

Ørje/Magnor 

 

Rute 2 

E16 

Kryss E16/FV35 

øverst i 

Hønengata 

 

Ny kryssløsning/rundkjøring som skaper bedre 

trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker. 

Behovet for ny løsning avhenger av 

tidsperspektivet på utbygging av E16 Nymoen-

Eggemoen og videre til Olum 

Utbedringstiltak 

E16 mot 

Jevnaker  

 

 
 

Gang- og sykkelvei 

 

Koble Hønefoss og Jevnaker sammen med 

trygg sykkelvei. En del av ringen rundt 
Hønefoss via FV. 241 mellom Klækken og 

Jevnaker. Store arbeidsplasser på Eggemoen, 

Austjord og Kistefoss blir tilgjengelig for 

sykkel fra Hønefoss og Jevnaker.  

Vurdere sykkelvei på ny bru mellom Eggemoen 

og krysset ved fv. 241. 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

 
Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 
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Transportkorridor 

og rute 

 

Vei Beskrivelse av tiltak Programområde 

 RV. 35 

Hønefoss-

Nakkerud 

 

Gang- og sykkelvei 

 

3 strekninger: i prioritert rekkefølge: 

1. Koble sammen Ask med Hønefoss.  

2. Koble sammen Ask med Tyristrand. 

3. Koble sammen Tyristrand med 

Nakkerud. 

Strekning 1 må ses i sammenheng med 
fellesprosjektet for RRB og E16. 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

 

Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 

 

Rute 5b 

 

RV. 7  

Veme-Sokna 

Utbedring av flere delstrekninger langs rv. 7 

slik at det blir en helhetlig vegstandard 

 

Utbedringstiltak 

RV. 7 Gang- og sykkelvei mellom Bårnås bru og 

Gardhammer søndre 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

Trafikksikkerhets-

tiltak  

Miljøtiltak 

RV. 7 

Pukerudhagen 

 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhets-

tiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 
 

Rute 5c 

 

 

E16 

 
Øverst i 

Hønengata-

Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhets-

tiltak  
 

Miljøtiltak 

Generelle innspill 

Innfartsparkeringer og 

pendlerparkeringer 

Utredning og etablering av flere 

innfartsparkeringer til Hønefoss. Dette bør ses i 

sammenheng med kollektivtrafikk og 

tilrettelegging for gående og syklende for å 

minske biltrafikken i Hønefoss sentrum. 

Fellesprosjektet vil generere et annet 

kollektivbehov etter at Ringeriksbanen en bygd. 

Kollektivtiltak 

Veistandard Fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering 

av standard. Bygging av de store 

samferdselsprosjektene som starter i 2019 vil 

belaste det øvrige veinettet utover normal drift.  

Forfall 

Kollektivknutepunkt Utredning og tilrettelegging for kollektivtrafikk 

mot knutepunkt.   

Kollektivtiltak 

E16/RRB Innspill til planprogram fra 

regionen og Buskerud fylkeskommune 

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som 

også inneholder innspill som berører forholdet 

mellom fellesprosjektet, kommunale og 
fylkeskommunale veier. 
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9 Fra Hovedplan for veg i Ringerike kommune 2017 – 2024  
(vedtatt i av Ringerike kommunestyre i juni 2017) 

 

Denne rapporten dokumenterer at det eksisterende kommunale vegnettet på sikt må gis en 

høyere prioritet og tilføres betydelig mer ressurser for r å fremstå med akseptabel vegstandard 

Dette gjelder så vel prioriteringene og tildelingene til: 

 driftstiltak 

 vedlikeholdstiltak 

 investeringstiltak. 

  

Forfallet på vegnettet medio 2016 er beregnet til 1,172 mrd. kr.   

Vegeier har over tid vært tvunget til å neglisjere rensk av grøfter og stikkrenner, samt 

fornyelsen av eksisterende vegdekker. Forfallet på vegdekkene er betydelig og estimert til 

72,322 mill. kr. 

 

 Det er viktig at å se sammenhengen mellom tiltak i Hovedplan for veg og 

trafikksikkerhetsplanen. 

10  Handlingsprogram 2018-2021 – prioriterte tiltak 
 

Prioriterte tiltaksliste etter høringsperioden fram til 15.09.17. Det er derfor ikke heller lagt inn 

prioriteringer i listen enda. Listen er organisert etter kommunale veier, fylkesveier og europa- 

og riksveier.  

 

Pri. Tiltak 
 nr. 

Sted Fysiske tiltak Begrunnelse Tiltakshaver 

Kommunale veier 

1 5 Helgerudveien Nytt autovern Sikre Kommunen 

2 6 Bålerudveien Nytt autovern Sikre 

3 4 Vinterroveien Nytt autovern Sikre 

4 2 Almemoen Bedre sikt – fjerne 
vegetasjon 

Uoversiktlig kryss G/S-
vei i bakke 

5 4 Hov Ungdoms- 
skole 

Fysiske sperringer / 
gjerde 

Skoleelevene benytter 
korteste vei istedenfor 
gangfeltet 

6 10 Rabbaveien Nedsatt hastighet  

7 9 Sagaveien Fortau og 
kryssløsninger 

Mange flere barn vil få 
Sagaveien som skolevei 
når Hønefoss skole 
legges ned. 
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Fylkesveier 
 11 FV 241  

Fra Putten til 
avkjøringen til fv. 
156 
mot Åsa 

Gang- og sykkelvei 
med undergang, 
eller annen 
trafikksikker løsning 
for å koble på til 
eksisterende G /S 
vei. 

Stort behov for å øke 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

Statens 
vegvesen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 FV 241 
Fra Åsbygda til 
kommunegrensen 

Gang- og sykkelvei Øke sikkerheten for 
myke trafikanter 

 13 FV 241 
Mellom Vesetrud 
og Åserud i 
Åsbygda. 

Etablere nytt 
kryssingspunkt 

Gang- og sykkelvei 
krysser fv. 241 
mellom Vesetrud og 
Åserud i Åsbygda. Her er 
det behov for en 
tryggere overgang. 

Blir utført i 
løpet av 
2017 
 
 
 
 
 

 14 Hovsfossveien 
FV 172 

Fortau, gang- sykkelvei Trafikkert, smal og 
svingete 

 
 

 15 FV 241 
Fra avkjøring til 
fv. 156 mot Åsa – 
kommunegrensen 
mot Jevnaker 

Totalutbedring med 
bredere vei, 
midtstripe og 
belysning. 

Deler av strekningen er 
utbedret, men det er 
stort behov for å 
redusere forfall på 
resterende 
veistrekninger 
og dermed øke 
trafikksikkerheten 

 16 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Gang- og sykkelvei Strekningen er i stort 
behov for økt 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 17 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Etablere busslommer Strekningen er i stort 
behov av trygge 
venteplasser for elever 
fra Åsa som 
skal busses til Vang 
skole 

 18 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Total utbedring av 
bilvei 

Denne strekningen er i 
stort behov for å 
redusere forfall. 
Bredere vei, 
midtstripe og belysning 
vil øke 
framkommeligheten og 
trafikksikkerheten. 
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 19 FV 163 
Klekken- 
Vesternbakken 

Gang- og sykkelvei Fra Vesternbakken til 
Klekken. Strekning som 
er i stort behov for økt 
fremkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 

 20 FV 166 
Knestanggata 

Fartsreduserende 
tiltak 

Trafikksikkerhetstiltak 
for Nedre 
Auren gårdsbarnehage 

 21 FV 166 
Knestanggata 

Utbedring av 
skolevei 

Trafikksikkerhetstiltak 
for 
god og trygg 
framkommelighet på 
skolevei, 
spesielt krysset 
Knestanggata/Hvalsveie
n som mangler 
fotgjengerovergang. 
Mellom Knestanggata 
74 og 81 er det en 
bakketopp 
med en etterkommende 
bratt bakke som 
skaper utrygg skolevei 
pga. hålke og dårlig sikt. 

 22 FV 181 
Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Streknings om er i stort 
behov for 
økt framkommelighet 
og sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 23 FV 178 
Fra Sokna skole 
langs 
Strømsoddveien 
til Permobakken 

Gang- og sykkelvei Strekning som er i stort 
behov for økt 
framkommelighet 
og sikkerhet for myke 
trafikanter.  

 

 24 FV 35  
Hvervenmoen-
Gummikrysset 

Løsninger for syklister 
langs hele strekningen 
som øker sikkerheten 
og resulterer i mindre 
fortaussykling. 

Mye konflikter og 
ulykker mellom bilister 
og syklister, og mellom 
syklister og gående.  

 25 FV 35 
«Sykehusbakken», 
en strekning på 
ca. 200 meter fra 
svingen i 
Arnegårdsbakken 
opp langs FV. 35 
mot 
Hvervenkastet 
 

Løsning som skiller 
syklister fra gående og 
minsker faren for å falle 
ut i bilvei. 

Dagens situasjon med 
smalt fortau, skarp sving 
med dårlig sikt og ingen 
skjerming mot bilvei 
med høy ÅDT er meget 
trafikkfarlig. 

 26 FV 35 Sikrere kryssløsning for Sykkelfeltet blir smalere Statens 
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Kryss ved FV 163 syklister i 
krysset og biler trekker 
over og inn i 
sykkelfeltet. 
Sykkelboksene trenger å 
bli tydeligere markert 
(farge?) så bilene ikke 
står der. 

vegvesen 
 

Europa- og riksveier 
 27 E16  

Mot Jevnaker 
Gang- og sykkelvei Koble Hønefoss og 

Jevnaker sammen med 
trygg sykkelvei 

 28 RV 35 
Hønefoss-
Nakkerud 

Gang- og sykkelvei Trygge hele strekningen 
for myke trafikanter da 
flere delstrekninger 
mangler.  

 29 RV 7  
Bårnås bru og 
Gardhammer 
søndre 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten 
for myke trafikanter 

 30 RV 7 Lys langs gangvei  

 31 E16 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten 
for myke trafikanter 

 

11 Budsjettmessige konsekvenser 
 

 Alle tiltak må settes inn i en budsjettmessig sammenheng med budsjettpost. 

 Ansvar og gjennomføring av tiltak innenfor det kommunale ansvarsområdet vil ligge 

til enhet for teknisk forvaltning. 

11.1 Statlige midler 
Kommunen vil søke om midler til trafikksikkerhetstiltak. Det kan søkes om inntil  

60 % av beregnet kostnad til et prosjekt. 

Når det gjelder prosjekter på fylkesveier må kommunen lage utbyggingsavtale med 

Statens vegvesen før arbeidet kan igangsettes. Det er også mulig å søke om tilskudd til 

trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveier. 

Søknadsfrist er hvert år 1. november, -  Ringerike kommune har i år fått tillatelse av 

Buskerud fylkeskommune til å sende søknad etter denne fristen siden 

trafikksikkerhetsplanen, som er en forutsetning for å kunne søke, først blir behandlet 

2/11. 
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12 Trafikksikker kommune 
Ringerike kommune vil i planperioden arbeide mot å kunne bli godkjent som en trafikksikker 

kommune. Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Godkjenningens 

varighet er tre år. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men 

godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med 

trafikksikkerhet.  

For å bli godkjent som trafikksikker kommune må følgende kriterier oppfylles: 

 Kommunen må ha forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. 

Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder. 

 Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet. 

 Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder 

regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester. 

 Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

 Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i 

kommunen 

 Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid. 

 Kommunen har trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen 

ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak. 

 Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei. 

Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor. 

En kommune som ønsker å bli godkjent må ha oppfylt alle kriteriene.  

I tillegg må følgende kunne dokumenteres skriftlig: 

 Skriftlig dokumentasjon fra rådmannen om at alle kriteriene er oppfylt 

 Kommunens trafikksikkerhetsplan 

 Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste) 

 Rutiner for kjøp av transporttjenester 

 Dokumentasjon fra barnehagene 

 Dokumentasjon fra skolene 

 Dokumentasjon fra teknisk avdeling 

 Dokumentasjon fra planavdelingen 

 Dokumentasjon fra kulturavdelingen 

 Dokumentasjon fra kommunelegen 

 Dokumentasjon fra helsestasjonene 

  

13 Evaluering av planen 

Hoved evaluering hvert 4. år  i forbindelse med rullering av planen. 

Årlig evaluering der barnehagenes og skolenes arbeid med trafikksikkerhet skal rapporteres, 

og vil inngå som et punkt i kommunens årsmelding. 

 

I evalueringen skal det vurderes hvordan trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen er organisert 

og koordinert. 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2216-3   Arkiv: M70 &00  

 

 

Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven  
 

Forslag til vedtak: 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 legges ut på høring i 

6 uker.   

 

 

  

Sammendrag 

Endringer i forskrift om brannforebygging pålegger Ringerike kommune å etablere en 

feiertjeneste 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. Brann- og redningstjenesten ser da at 

det er hensiktsmessig å samle alle disse i en lokal forskrift slik at det er mer oversiktlig for 

brukere.  

 

Ettersom forskriften påvirker to forskjellige aktører og har forskjellig historikk er vurderingene 

gjort separat; henholdsvis feiing og saksbehandlingsgebyr for fyrverkerisalg. 

 

Saken har tidligere vært oppe i hovedkomiteen hvor administrasjonen ble bedt om å utrede 

forskriften ytterligere. Det er etter den tid brukt ekstern konsulenthjelp ved EnviDan 

Momentum sammen med en intern vurdering. Det er utarbeidet tre ulike alternativer der 

alternativ 1 er anbefalt fra administrasjonen. Dette alternativer tilsier flatt gebyr for feiing/tilsyn 

og gebyr for medgåtte timer for fyrverkeriutsalg. Å leie inn private til å utføre feietjenster er 

ikke vurdert som hensiktsmessig. 

 

Alternativ 2 er tilrettelagt for gebyr etter utført feiing/tilsyn og gebyr for fyrverkeriutsalg. 

 

Alternativ 3 er tilrettelagt for flatt gebyr og uten gebyr for fyrverkeriutsalg. 

Saken for Hole kommune er midlertidig stanset da vedtak i Ringerike er førende og forskjellige 

betalingsreglementer vil være vanskelig å håndtere. 

 

FEIING 

 

Tidligere behandling/vedtak  



- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet saken som sak 46/17 og fattet da 

følgende vedtak:  

Saken utsettes. Administrasjonen fremlegger et nytt forslag til lokal forskrift, der det klarere 

fremgår praktiske og økonomiske forhold.  

Prinsippet bør være forslag til alternative løsninger pkt. 1 (Man betaler for utførte tjenester). 

 

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. 

 

Vurdering utført av administrasjonen. 

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 da hver enkelt feiersvenn bruker mer tid på Tilsyn og mindre på feiing, i tråd 

med ny forskrift.  

 

Det årlige gebyret sparer tjenesten for store administrasjonskostnader som ville ha kommet for 

å kreve inn gebyret. Ringerike kommune vedtok i 2004 at feiertjenesten skulle fakturere etter 

utført jobb og ikke som et flatt avgift (som det da ble vedtatt som). Argumentene den gang var 

at boenhetene skulle betale etter faktisk utført tjeneste og at man skulle forebygge klager på 

feieravgiften. I 2011 ble en ny sak vedtatt for å tilbakeføre avgiften til en flat avgift. Grunnen til 

det var: 

 Antall skorsteiner som feies hvert år er vanskelig å planlegge på grunn av 

behovsprøving. 

 Hver enkelt ansatt har brukt svært mye tid på å håndtere tilbakemeldinger fra brukerne 

etter fakturering. Det skyltes spesielt tekniske problemer og svært høye gebyrsatser. 

 Ekstra kostnad for feiertjenstens fakturering, ca. 100 – 150.000 ekstra i 2011. 

 Økt antall klager.  

Erfaringene etter at flat avgift ble vedtatt er at feietjenesten har en forutsigbar og god økonomi. 

At det selvsagt kommer en del henvendelser i forbindelse med utfakturering sammen med 

andre gebyrer, men at det i hovedsak er stor forståelse rundt det når forklaringen kommer. 

 

Ved innføring av tilsvarende gebyr for fritidsboliger er det naturlig å tenke at det kommer en 

del henvendelser/klager. 

 

Brannvesen med erfaring med hyttefeiing. 

Det er svært 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 våres situasjon da infrastrukturen og hyttenes utforming avviker fra våres 

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

vanskeligere tilgjengelig. For øvrig er de fleste kommuner i samme situasjon som Ringerike og 

Hole, at man er helt i startgropen i kartleggingsfasen. Dette fører til at det er lite erfaringsdata 

på dette område og vi selv må høste erfaringer. 

 

Økonomi 

Etter råd fra EnviDan Momentum som på oppdrag utførte en økonomisk vurdering av 

selvkostområdet anbefales det å sette feiergebyret likt første året for så og differensieres. Det 

anbefales også å etablere et gebyr for medgått arbeidstid for de som ikke møter til avtalt tid.  

EDM er Ringerike kommunes konsulent i selvkostspørsmål og har god kjennskap til 

feiervesenets organisering. Det er lagt med en utregning for ett nytt årsverk for feiersvenn. Et 

grovt estimat er 773 500 for et nytt årsverk.  

 

 

Gjennomføringsplan 

Gjennomføring av feiing og tilsyn på de objektene som ikke tidligere har hatt besøk av feieren 

vil skje på en så skånsom måte som mulig. Det er ikke alle fritidsboliger som har 

tilfredsstillende adkomst som på bolighus. Selv om kravet er det samme kan det i noen tilfeller 

være aktuelt å feie nedenifra i samråd med eier. Da vil vi også gjøre vedkommende 

oppmerksom på at ansvaret ved nedsoting vil påhvile på eier. Alternativet er å skaffe tilveie 

tilfredsstillende adkomst som er hjemlet i forskrift. På denne måten blir sikkerheten til feieren 

ivaretatt i størst mulig grad. 

 

Den er viktig å presisere at den viktigste oppgaven ikke er feiing i seg selv men tilsynet 

sammen med feiing. Feieren er et av brann- og redningstjenestens viktigste instrumenter for 

forebygging av brann i hjemmet. Det antas fra lokale og sentrale myndigheter at tilsynet vil gi 

meget gode forebyggende effekter mtp. på brann i fritidsboliger. 

 

Feie- og tilsynstjenesten er også en lovpålagt tjeneste derfor tolker administrasjonen det dithen 

at det ikke er nødvendig med tillatelse for ferdsel i utmark da det er hjemlet i §4 1. ledd 

bokstav a). 

 

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

ansette en ny feiesvenn som kan bistå i arbeidet av hyttefeiing.  

Ettersom EnviDan momentom nå sier at det er tilstrekkelig å innlemme hyttene i eksisterende 

selvkostregnskap letter dette administrasjonsutgiftene betraktelig. 
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SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR FYRVERKERI 

 

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. Ved å ta betalt for tjenesten vil forhåpentlig vis færre søke og 

ressurser til primæroppgave bli frigitt. 

 

Økonomi  

Administrasjonen vurderer det dithen at det er små økonomiske konsekvenser. Det vil være en 

positiv endring i budsjettet. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

Alt.1:  

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 2 legges ut på høring i 

6 uker.   

 

Alt.2:  

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 3 legges ut på høring i 

6 uker.   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler alternativ 1. Forskriften vedtas og iverksettes fra og med 

kunngjøringsdato. Innkreving av gebyr iverksettes fra og med 01.01.2018 

 

Vedlegg 

 

- Utregning hyttefeier 

- Tidligere politisk behandling 

- Alternativ 1 (anbefalt løsning) 

- Alternativ 2 

- Alternativ 3 



- 

 Ringerike kommune, 21.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 

 

 

 

 



Kostnad 1. årsverk
Prosjekt: Hyttefeing
Avdeling: Forebyggende

Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger
Kontormateriell
Hotellfrokost, bevertning mm
Annet forbruksmateriell
Arbeidstøy ikke oppgavepliktig
Velferd ansatte
Telefon
Informasjon
Kursavgifter
Opplæringstiltak for ansatte
Hotellutgifter - opplæring/kurs
Andre utgifter til opplæring, kurs
Reisegodtgjørelse
Diett-/kostgodtgjørelse
Transportutg./drift av egne og leide transportmidl
Ikke oppg.pl. reiseutgifter (tog, buss mv.)
Parkeringsavgift/bompenger
Vedlikehold/rep.trsp.midler
Avgifter, gebyrer, og lignende
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler
Datautstyr
Renteutgifter
Salg varer/tjen utenfor avg.omr.
Salg varer/tjen utenfor avg.omr., teknisk
Kostpenger
Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester
Sykelønnsrefusjon

Leasing av bil

Estimert kostnad 1. årsverk



Fast lønn, drift 460 000,00 kr
Avtalefestede tillegg - kr
Lørdag/søndag faste tillegg - kr
Heliggdagstillegg vikar ledig stilling / ulønnet p - kr
Overtid - kr
Avtalefestede tillegg - kr
Reiseutgifter - trekkpliktig - kr
Fordel fri telefon, avg.pl. 3 000,00 kr
Motpost fordel fri telefon -3 000,00 kr
Arbeidsgivers andel KLP 37 000,00 kr
Gruppelivforsikring - kr
Fritidsforsikring - kr
Arbeidsgiveravgift 33 000,00 kr
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger 50 000,00 kr
Kontormateriell - kr
Hotellfrokost, bevertning mm 7 000,00 kr
Annet forbruksmateriell 50 000,00 kr
Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 10 000,00 kr
Velferd ansatte - kr
Telefon - kr
Informasjon - kr
Kursavgifter - kr
Opplæringstiltak for ansatte 20 000,00 kr
Hotellutgifter - opplæring/kurs - kr
Andre utgifter til opplæring, kurs - kr
Reisegodtgjørelse 5 000,00 kr
Diett-/kostgodtgjørelse 5 000,00 kr
Transportutg./drift av egne og leide transportmidl 10 000,00 kr
Ikke oppg.pl. reiseutgifter (tog, buss mv.) 5 000,00 kr
Parkeringsavgift/bompenger - kr
Vedlikehold/rep.trsp.midler - kr
Avgifter, gebyrer, og lignende 10 000,00 kr
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 10 000,00 kr
Datautstyr 10 000,00 kr
Renteutgifter - kr
Salg varer/tjen utenfor avg.omr. - kr
Salg varer/tjen utenfor avg.omr., teknisk - kr
Kostpenger 10 000,00 kr
Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 1 500,00 kr
Sykelønnsrefusjon - kr

Leasing av bil 40 000,00 kr

Estimert kostnad 1. årsverk 773 500,00 kr

















Alternativ 1 (Anbefalt løsning):

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 .

Og §9 - 2 FOR - 2002 - 06 - 26 - 922 Forskrift om Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

§ 1. Formål
Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gj ennomføring
av lovbeste mt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter.

Den skal også sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved saksbehandling av
eksplosjonsfarlig stoff.

§ 2. Virkeområde
Forskriften fastsetter alle gebyr er for lovpålagt e oppgaver kommunen har i brann - og
eksplosjonsvernloven.

§ 3. D efinisjon
Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie - og tilsynsoppgaver som brann - 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.

Sa ksbeh andling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer forvaltes etter
gjelden d e forskrift og kommunens delegasjonsreglement herunder også for fyrverkeri .

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing
Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt
geografiske områder.

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer fastsettes årlig av
Kommunestyret.
§ 6. Innkreving
Gebyr for tjeneste ne kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted .

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av
skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt.

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde
installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan
kommunestyret fastsette et gebyr for medgått arbeidstid.

§ 7. Fritak for gebyr
Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk 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.



Alternativ 2 (Gebyr etter utført feiing):

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 .

Og §9 - 2 FOR - 2002 - 06 - 26 - 922 Forskrift om Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

§ 1. Formål
Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gj ennomføring
av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter.

Den skal også sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved saksbehandling av
eksplosjonsfarlig stoff.

§ 2. Virkeområde
Forskriften fastsetter alle gebyr er for lovpålagt e oppgaver kommunen har i brann - og
eksplosjonsvernloven.

§ 3. D efinisjon
Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie - og tilsynsoppgaver som brann - 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 r ann - 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. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing
Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt
geografiske områder etter utført feiing.

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer fastsettes årlig av
Kommunestyret.
§ 6. Innkreving
Gebyr for tjeneste ne kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted .

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av
skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt.

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde
installasjon/tilkobling av ildsted/f yringsanlegg eller fjerning av plombering, kan
kommunestyret fastsette et gebyr for medgått arbeidstid.

§ 7. Fritak for gebyr
Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk 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.



Alternativ 3 (Uten Gebyr for fyrverkerisalg):
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 lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter.

§ 2. Virkeområde
Forskriften fastsetter alle gebyr er for lovpålagt e oppgaver kommunen har i brann - og
eksplosjonsvernloven.

§ 3. D efinisjon
Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie - og tilsynsoppgaver som brann - 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.

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing
Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt
geografiske områder.

§ 6. Innkreving
Gebyr for tjeneste ne kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted .

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av
skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt.

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde
installasjon/tilkobling av ildsted/f yringsanlegg eller fjerning av plombering, kan
kommunestyret fastsette et gebyr for medgått arbeidstid.

§ 7. Fritak for gebyr
Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert.
§ 8. Klager
Enkeltvedtak fattet med hjem mel 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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